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SLOVO  STAROSTY   
 

Vážení spoluobčané, 
krátkým ohlédnutím chci zhodnotit 

a popsat uplynulé období do konce 
března. 

Na konci roku 2013 jsme se 
rozloučili se starým odcházejícím 
rokem pěkným ohňostrojem, který je 
rok od roku větší a velkolepější, 
přestože cena je již několik roků 
stejná. 

Děti a mnozí fandové zimních 
sportů se těšili na dobu, kdy už konečně napadne sníh a ochladí 
se. Letošní zima byla nějak zvláštní. Ti dříve narození si 
pochvalovali, že nemusí tolik topit a tím pádem ušetří nějaké 
finanční prostředky, ale děti z toho nezimního a nejarního počasí 
nijak nadšeny nebyly, protože pokud nesportovaly někde v hale, 
pak v přírodě se moc sportů realizovat nedalo. Dokonce se 
v letošním roce po mnoha a mnoha letech nejel lyžařský závod 
„Jizerská 50“. Pokud napadlo trochu sněhu, hned se vyrojilo dětí, 
až se člověk divil, kolik jich je, a každé si chtělo užít trochu těch 
zimních radovánek. Pravda, rodiče s dětmi mohou jezdit na 
sjezdovky do blízkého okolí (Hlinsko, Trhová Kamenice), 
protože jsou zasněžovány umělým sněhem, ale každý si musí 
připravit dostatek peněz, neboť skipasy na lanovku nejsou nijak 
levné. 

Více na straně č. 6 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VESELÉ VELIKONOCE 
 

K o m u  v a j í č k o  d a r u j u ,  
t o h o  u p ř í m n ě  m i l u j u .  

K o m u  v a j í č k o  d á m ,  
t o h o  r á d a  m á m .  

V  m a l o v a n ý m  v a j í č k u ,  
p o s í l á m  t i  h u b i č k u .  

Monika Zaoralová 
 

KINO  V  ROCE  2013 
 

I když venkovská kina v posledním období zanikají, 
krucemburské kino pokračuje dál ve své činnosti. Výběr filmů byl 
však dosud částečně omezen tím, že promítačka na celuloidové 
pásy neumožňovala promítat nejnovější filmy. Proto bylo v 
dubnu instalováno nové promítací zařízení umožňující promítání 
filmů z DVD a blue-ray disků, a to ve stálém i letním kině. 
Promítání z nové technologie začalo 4. května 2013. 

V roce 2013 se uskutečnilo 62 představení, z toho 17 
představení filmů na klasickém pásu 35 mm a 45 představení 
filmů na DVD a blue-ray discích. Představení navštívilo 1.902 
platících diváků. Dětem 
MŠ a prvního stupně ZŠ 
z Krucemburku, 
Havlíčkovy Borové a 
Oudoleně byla určena 
filmová pásma známých 
pohádek. 

Také v roce 2013 bylo 
v provozu letní kino: 
promítalo se od 7. 
července do 7. září. 
Dvacet představení navštívilo 341 diváků. 

Mezi nejnavštěvovanější filmy patřily Babovřesky (70 
diváků), Vejška  (70 diváků) a Croodsovi (50 diváků). 

V sálu kina se uskutečnily i další akce. Šlo zejména o 
loutková představení pro děti, besedy s osobnostmi aj. 

Program kina naleznou zájemci na adrese: 
www.krucemburk.cz  

Ladislav Polanský 
 



OBECNÍ  PLES 
 

V měsíci únoru se 
uskutečnil v sokolovně 
Krucemburku XIV. 
obecní ples, který se dle 
ohlasu Vás občanů líbil 
a vydařil. Za úspěchem 
stojí především kapela a 
hlavně bohatá tombola, 
kterou celou věnovali 
naši sponzoři. Nebudu 
provádět výčet (ten, kdo 
byl na plese, si mohl 
přečíst jejich jména či 
názvy), abych na 
někoho nepozapomněl. 
Každé firmě, podniku, 
společnosti, podnikateli nebo živnostníkovi, kteří přispěli 
jakýmkoliv svým darem do tomboly plesu, patří srdečné díky. 
Vážíme si Vaší spolupráce. V neposlední řadě si dovolím 
poděkovat všem, kteří zajišťovali nebo pomohli zajistit 
bezchybný průběh plesu, ať to byli členové TJ Spartak Staré 
Ransko nebo zaměstnanci městyse. 

Ještě jednou Vám všem děkuji. 
Jiří Havlíček – starosta 

 

POČASÍ  ROKU  2013 
 

Prvního ledna byl sice celodenní mráz, ale pouze -2 °C. 
Sněhová pokrývka však chyběla. V následujících dnech se natolik 
oteplilo, že ani v noci teplota neklesla pod bod mrazu. Takovým 
počasím začal nový rok 2013. 

Počasí během ledna bylo velmi proměnlivé. Od 11. ledna se 
velmi ochladilo a začala se utvářet sněhová pokrývka. Ta dosáhla 
výšky 10 cm a v následujících dnech se o 2 cm zvýšila. Před 
koncem měsíce se však vlivem oteplení stala nesouvislou. Další 
ochlazení nastalo po 8. únoru a trvalo až do 24. února: toho dne 
dosáhla sněhová pokrývka výšky 22 cm. Další oteplení však 
znamenalo, že za dva dny byla nesouvislá a 8. března již sníh 
zcela zmizel. Až do neděle 12. března bylo poměrně teplo a toho 
dne vystoupila odpolední teplota až na 12 stupňů. Během 
odpoledne se však zatáhlo a přišla první bouřka. Následovalo 
opětné ochlazení, které trvalo až do poloviny dubna. V tomto 
období se také několikrát utvořila slabá sněhová pokrývka, která 
však neměla dlouhého trvání. 

Chladno bylo i o Velikonocích. Na Zelený čtvrtek a o Velkém 
pátku (28. a 29. března) sněžilo. Ještě o Velkém pátku ležela na 
zemi souvislá sněhová pokrývka, ta se však již odpoledne v 
důsledku oteplení stala nesouvislou. Na Bílou sobotu stoupla 
odpolední teplota až na 10 stupňů. Na mnoha místech ještě ležely 
zbytky sněhu. Nebyl to však ještě poslední sníh. Hned druhý den 
o velikonoční neděli se velmi ochladilo a vydatně sněžilo, takže 
se utvořila opět souvislá sněhová pokrývka o výšce 13 cm. Ta 
zůstala ještě o Velikonočním pondělí, ale již se nezvyšovala, 

přestože tento den drobně sněžilo. 
Od 2. dubna nastalo opět oteplování. Zpočátku sice mírné, ale 

postupně nabylo na intenzitě. 25. dubna již teplota dosáhla letní 
hodnoty (25 °C). Teplé počasí však vydrželo pouhé dva dny a 
následovalo ochlazení. Pouze poslední dubnový den byl poněkud 
teplejší. Měsíc květen byl celkově chladný s častými dešťovými 
přeháňkami. Nepříznivé počasí bylo i o krucemburské pouti 
(26. 5.): ráno vystoupila teplota na pouhé 4 °C a odpoledne na 12 
stupňů. Během dne přicházely dešťové přeháňky. 

Chladné a deštivé počasí navíc doprovázené mlhou 
pokračovalo i v červnu. Krátkodobé zlepšení nastalo 8. a 9. 
června. Následující ochlazení však již nemělo dlouhého trvání: od 
12. června nastalo období tepla, v němž byly i tropické dny. Od 
24. června až do konce měsíce se však ochladilo a přišly i 
vydatné deště.  

Až na malé výjimky byl červenec velmi teplý. Mimořádně 
teplé bylo období od 21. do 29. července: v té době bylo opět 
několik tropických dnů i tropických nocí. V noci z 29. na 30. 
července přešla nad naší oblastí bouře provázená větrnou 
smrští, která nadělala velké škody na lesních porostech. Od 1. 
srpna však opět pokračovalo léto teplým až horkým počasím, a to 
s malými přestávkami až do konce měsíce. 

Také první zářijová dekáda byla teplá. V té době přicházely 
opět deště a některé z nich byly dosti vydatné. Po 10. září se 
začalo mírně ochlazovat a počasí postupně nabývalo podzimního 
rázu. Tento ráz počasí s teplotami převážně kolem 15 stupňů trval 
téměř celý říjen. Občas přišly deště, které však byly méně 
vydatné a pouze krátkodobé. Po 28. říjnu se již denní teploty 
pohybovaly do 10 °C a 6. listopadu odpoledne napadl i první 
sníh, okamžitě však roztál. Další listopadové dny znamenaly opět 
ochlazování a příchod ranních mrazů. V následujících dnech opět 
několikrát slabě sněžilo, ale sněhová pokrývka se neutvářela, 
přestože v některých dnech byl celodenní mráz. Stejná situace 
nastala i v prosinci. Větší mráz kolem -5 °C přišel až v druhé 
polovině prosince, a to ještě výjimečně. Sníh, který spadl při 
sněhových přeháňkách, většinou do druhého dne roztál. 

O vánočních svátcích bylo většinou zataženo nízkou inverzní 
oblačností a mlhavo. Teplota se pohybovala kolem 5 stupňů a 26. 
prosince vystoupila až na 7 stupňů. Nebyl ani noční mráz a 
samozřejmě chyběl i sníh. Tato situace trvala až do 31. prosince: 
tento den se poněkud ochladilo a teplota se celý den pohybovala 
kolem bodu mrazu. 

Zajímavosti kolem počasí 
V průběhu roku bylo 30 letních dnů (teplota dosáhla nejméně 

25 °C): první letní den byl 25. dubna, poslední 7. září. V roce 
bylo 21 tropických dnů (teplota dosáhla nejméně 30 °C). První 
tropický den byl 17. června, poslední 18. srpna. V roce byly také 
čtyři tropické noci (teplota v noci neklesne pod 20 °C). První 
tropická noc byla z 18. na 19. června, poslední z 7. na 8. srpna.  

Nejteplejším dnem roku byla neděle 28. července: odpolední 
teplota dosáhla téměř 37 °C. Nejchladnějším dnem byla sobota 
26. ledna: ranní teplota poklesla na -15 °C, u potoka na -18 °C 
(přes den zůstala na -8 °C). Poslední ranní mráz -6 °C přišel v 
pondělí 8. dubna. První ranní mráz -2 °C byl naměřen 2. října. 

První sníh padal ve středu 6. listopadu, okamžitě však tál. 
Nejvyšší sněhová pokrývka byla ve dnech 20.–23. února (22 cm). 

Nebývale velké množství vodních srážek bylo naměřeno ve 
dnech 24. a 25. června: během těchto dvou dnů spadlo 105 mm 
vodních srážek (tj. 105 litrů vody na m2). 

Letní bouře 
Jak již bylo uvedeno výše, přecházela v noci v pondělí 29. na 

úterý 30. července studená fronta spojená s přívalovým deštěm, 
vichřicí a silnou bouřkou. Do úterního rána spadlo 32 mm 
vodních srážek. Vichřice způsobila polomy v okolních lesích. 
Velmi byly poškozeny Dolce. Vítr vyvracel a lámal stromy i 

náměstí 31. 3. 2013 



podél silnic a cest. Od 30. července byl zakázán vstup do lesů. 
Bouře způsobila i krátkodobý výpadek elektrického proudu. K 
poškození domů v Krucemburku však nedošlo, neboť největší síla 
větru se projevila v těsné blízkosti východně od městyse. 

Zajímavosti z přírody 
Přílet stěhovavých ptáků: 16. března pozorován první špaček, 

14. dubna první rehek zahradní, 26. dubna první vlaštovka a 14. 
května spatřen první rorýs. 

Úrodnost roku: Úroda zemědělských plodin byla průměrná. 
Velmi dobrá byla úroda brambor. Za teplého srpnového počasí se 
velmi dobře sklízely obiloviny. Velmi malá byla úroda ovoce, a 
to jádrovin. Jednou z příčin neúrody tohoto druhu ovoce bylo i to, 
že plody byly často napadány bodavým hmyzem a rychle se 
kazily. Dobrá byla úroda švestek. V tomto roce rostlo poměrně 
málo hub. Hlavním obdobím růstu byl zejména konec září a první 
polovina října. 

K těmto výsledkům jsem dospěl na základě vlastního 

pozorování a není tedy vyloučeno, že jiný pozorovatel dospěl k 
výsledkům odlišným. 

Václav Janda 
 

Srážky za rok 2013 
V roce 2013 spadlo v Krucemburku 117, 5 cm sněhu, z toho 

v lednu 21 cm, únoru 49 cm, v březnu 33 cm, v listopadu 2,5 cm 
a v prosinci 12 cm. Za 24 hodin napadlo nejvíc sněhu 18. března, 
a to 15 cm. První sníh začal padat 10. ledna a vydržel až do 27. 
ledna, další napadl 3. února.  
V roce 2013 spadlo v Krucemburku 842,9 mm/m2 srážek. 
Měsíc  srážky (v  mm/m²) sníh (v cm) 
leden  99,3     21,0 
únor  25,5   49,0 
březen  9,5   33,0 
duben  17,1     
květen  127,6 
červen  196,4 
červenec 41,3 
srpen  73,4 
září  141,4 
říjen  53,2 
listopad  26,0     2,5 
prosinec  32,2   12,0 

Nejvíce srážek spadlo v červnu, a to 196,4 mm/m², nejméně 
v březnu 9,5 mm/m². Nejvíc srážek za 24 hodin spadlo 24. 6. – 
79,5 mm/m². 

Jan Moravec

 

Z  DĚNÍ  V  MŠ 
 

Zima letos ne a ne přijít, a 
tak jsme se pustili přivoláním 
paní Zimy u nás ve školce. 
V každé třídě děti vyráběly 
sněhuláčky, malovaly zimní 
obrázky, různými zimními 
výrobky byla vyzdobena celá 
školka. Nové boby od Vánoc 
jsme nestačily ani moc využít, 
protože paní Zima byla na 
sníh skoupá. Skupina 
přihlášených dětí si užívala 
alespoň sněhu technického. A 
to každý pátek v lednu a 
únoru na lyžařském kurzu ve 
Ski areálu v Hluboké nebo 
v Hlinsku. Po prvních nejistých krůčcích na lyžích děti postupně 
získávaly jistotu, obratnost, dovednost a na konci výcviku již 
sjížděly celou sjezdovku. Za svůj lyžařský um dostaly pamětní 
knihu a DVD, na které se můžou doma všichni společně podívat. 

Naši školáčci se šli podívat před zápisem ve středu 15. 1. do 
školy, kde si prohlédli šatny, tělocvičnu, jídelnu, počítačovou 
učebnu. Navštívili své kamarády v 1. třídě a vyzkoušeli si sezení 
v lavici a práci na interaktivní tabuli. Celou dobu nás provázel 
pan ředitel školy Mgr. Jiří Šikl. Dětem se na návštěvě moc líbilo a 
všichni se těšili, až půjdou k zápisu 27. ledna odpoledne. Před 
zápisem na společné schůzce se sešli v MŠ zástupci školy a 
rodiče předškoláků. Zde byly předány informace k zápisu dětí do 
1. třídy ZŠ. 

Protože se v únoru slavil veliký sportovní svátek – zimní 
olympiáda, tak na čtrnáct dní se naše školka proměnila ve veliké 
sportoviště. Děti si zahrály na olympiádu. Z domova přinášely 
noviny, sledovaly dění v televizi. Na mapě si ukázaly, kde se 

konají olympijské hry, a z dětí se stali sportovci. Za zvuků státní a 
olympijské hymny děti prožívaly slavnostní nástup i zakončení 
her. Podle možností děti sportovaly v běhu na lyžích, v biatlonu, 
ve skocích na lyžích apod. Za svůj sportovní výkon byly 
odměněny sladkými medailemi. 

Zima se blížila ke svému konci a my se moc těšili na 
karnevalový rej. Celý týden jsme pilně vybarvovali obrázky na 
výzdobu, povídali si o maškarách, o masopustu, nacvičovali 
taneček na vystoupení. 

Den „D“ nastal ve čtvrtek 6. března odpoledne. Děti měly na 
sobě krásné masky, které pomohli vymyslet a dotvořit rodiče. 
Karneval „Jak pejsek s kočičkou hospodařili“ mohl začít. A tak 
přišla promenáda v maskách za mohutného potlesku publika, pak 
se tancovalo a soutěžilo. Všude vládl smích a radost z pohybu. 
Naše paní kuchařky se vyznamenaly výborným občerstvením pro 
všechny mlsné jazýčky. Rej v maskách se blížil k závěru a dětem 
se nechtělo domů. Při posledním tanci začaly vzduchem létat 
nafouknuté balónky od rodiny Hamerských a to bylo radosti. 

Březen se nesl v duchu pohádkové země, a tak jsme se 
přenesli do království a života různých pohádkových bytostí. 
V každé třídě si děti zahrály pohádku dle svého výběru, vyráběly 
si pohádkové postavičky, záložky, vystřihovaly a lepily si 
obrázky do své vlastnoručně vyrobené knihy. Starší děti 
navštívily knihovnu ve Ždírci nad Doubravou. 

Dolce po likvidaci následků bouře 



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

A co nás čeká dál? K jaru patří Velikonoce a s nimi veliké 
chystání a koledování, také společné tvoření rodičů a dětí na jarní 
dílně a výšlapy do blízkého okolí. 

Všem přejeme hodně radosti ze sluníčka, krásné prožití svátků 
jara. 

      děti a zaměstnanci MŠ 
 

DĚNÍ  V  ZŠ  TROCHU  JINAK  – 
ROK  2013 

 

Základním cílem každé základní školy je vzdělávání žáků. 
Výchovně vzdělávací proces je zajišťován pedagogickými 
pracovníky, kteří předávají žákům potřebné znalosti. Ovšem 
mimo to jsou ve škole i další oblasti, které svým způsobem 
ovlivňují celé vzdělávání. Jedná se o vybavení školy učebními 
pomůckami, o vzhled tříd, odborných učeben, chodeb, prostorů 
pro stravování nebo o volnočasové aktivity.  

Rok 2013 byl pokračováním předešlých let v systematickém 
vybavování naší školy ve všech zmiňovaných oblastech. Pro 
zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu byly zakoupeny 

z končícího projektu 
„EU peníze školám“ 
dva interaktivní 
dataprojektory a 
k nim keramické 
tabule, které byly 
umístěny v odborné 
učebně a učebně 
fyziky a chemie, dále 
vizualizéry (snímací 

zařízení). 
Dataprojektor byl též 
instalován do 

jazykové učebny. Byly zakoupeny učební pomůcky do kabinetu 
tělesné výchovy (florbalové hokejky, balanční podložky, nové sítě 
do branek atd.). Do jednotlivých předmětů byly nakoupeny 
interaktivní učebnice a výukové programy. V rámci podpory a 
rozvoje přírodních věd (chemie, fyzika, biologie) byl do školy 
zakoupen systém PASCO, který díky atraktivním fyzikálním, 
chemickým a biologickým experimentům poodhalí žákům 
zákonitosti přírody. Škola obdržela sponzorský dar od firmy 
Elasta-Vestil, a to kopírku, která zajišťuje kopie učebních textů 
pro žáky. Děkujeme. 

Kalendářní rok začal velkou akcí, která ve škole probíhala od 
ledna do března, a to malováním prostor celé ZŠ. Byly použity 
pestré barvy na chodbách i ve třídách. Pro zlepšení prostředí bylo 
položeno nové lino do školní jídelny a zakoupeny nové stoly a 
židle. Do školní družiny 
byla instalována nová 
skříň, byl zakoupen 
koberec do 1. třídy, pro 
oddych žáků o 
přestávkách byly na 
chodbách instalovány 
lavičky, jedna třída na 2. 
stupni byla vybavena 
stavitelnými lavicemi. Ve 
cvičné kuchyňce byl 
instalován nový nábytek 
(skříňky), vyměněn 

průtokový ohřívač a byla dovybavena kuchyňskými potřebami. 
Z rozhodnutí představitelů Městyse Krucemburk byla 

v tělocvičně položena zcela nová odpružená podlaha, za což jim 
patří velké poděkování. Nyní splňuje veškeré normy na výuku 
tělesné výchovy. Došlo i na vymalování tělocvičny. V kuchyni 
školní jídelny byl vyměněn bojler, zakoupena nová vyhřívací 
vodní lázeň na udržování teploty vydávaného obědu a nerezový 
hrnec, instalovány nerezové stoličky.  

Cílem vedení školy je neustálé zlepšování a zdokonalování 
výchovně vzdělávacího procesu pro žáky, proto v tomto trendu 
budeme pokračovat i v dalších letech.   

                     Mgr. Jiří Šikl 
 

YOUNG  DEMOSTHENES  –  
REGIONÁLNÍ  KOLO 

 

Již tradičně se účastníme soutěže v mluveném projevu 
s názvem Young Demosthenes. Na tuto soutěž je třeba si připravit 
dvouminutový projev na libovolné téma a zpaměti bez nápovědy 
ho přednést divákům. Obě žákyně nejsou žádnými začátečnicemi 
a měly možnost se této soutěže již účastnit. Proto i letos vybíraly, 
které téma by bylo to 
nejlepší a dobře 
zapamatovatelné. Pavla 
Špilková ze 7. třídy se 
svým projevem o 
rodině uspěla a 
umístila se na 3. místě 
v 1. kategorii. Simona 
Hájková z 9. třídy si 
připravila povídání o 
přátelství a lásce a 
porotu naprosto 
ohromila. V 2. 
kategorii zvítězila a 
postoupila do krajského kola. Toto kolo je neveřejné a posílá se 
nahrávka, kde je projev i postoj žákyně natočen na DVD. Simona 
zvládla natáčení velmi bravurně a nyní nám nezbývá, než čekat, 
jestli se jí podaří postoupit do republikového kola. Budeme jí 
fandit, aby se vše podařilo.    

    Mgr. Monika Henychová 
 

HRAV Ě  ŽIJ  ZDRAV Ě 

 

Každoročně se naši páťáci zapojují do interaktivního projektu 
„Hravě žij zdravě“, jehož cílem je prostřednictvím soutěžního 
kurzu vést žáky ke zdravému životnímu stylu a ukázat jim cestu, 
jak postupně a pomalu zkvalitňovat stravovací a pohybové 
návyky, a tím vytvořit předpoklady pro to, aby se tyto zásady 
staly nedílnou součástí jejich života. Hlavním úkolem soutěže je 
přirozenou cestou přivést děti ke změně životního stylu, která by 
se v ideálním případě měla zachovat po celý život. Při 
ovlivňování tvorby návyků dítěte lze užít různých atraktivních 
činností, jejichž hlavním cílem je ukázat, že pod slovem zdravý 
životní styl se neskrývají pojmy, jako jsou dieta či hladovění a 



vrcholové sportovní výkony, ale že je třeba udržovat vyvážený 
stav mezi energetickým příjmem a výdejem, tj. konzumovat 
rozumné porce kvalitní stravy a zařadit do svého denního 
programu dostatek pohybové aktivity. A že se našim páťákům 
v této oblasti opravdu daří, dokázali i skvělými výsledky 
v soutěži. Zvítězili v krajském kole a na republikovém žebříčku 
obsadili vynikající 4. místo. 21. 3. 2014 proběhlo na naší škole 
slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen. Všem žákům 
gratulujeme ke skvělým výsledkům a přejeme, aby jim osvojené 
zásady přinášely radost a zdraví. 

Marcela Pospíchalová 
 

NAŠI  ÚSPĚŠNÍ  MATEMATICI 
 

V lednu proběhlo v Havlíčkově Brodě okresní kolo 
Matematické olympiády. Naši žáci si v něm vedli velmi dobře. 
V kategorii pátých tříd se umístila na 2. místě Veronika 
Harvánková a na 4. místě Petr Kasal.  

Výborných výsledků v kategorii devátých tříd dosáhl Jiří 
Kasal. V okresním kole porazil všechny své soupeře, zvítězil a 

postoupil do kola krajského, které se konalo 19. března v Jihlavě. 
I v tomto kole se mu vedlo výborně. Ztratil pouze dva body a 
mezi 34 soutěžícími, z nichž bylo 18 gymnazistů, obsadil skvělé 
2. místo. 

Blahopřejeme k výborným výsledkům a věříme, že zájem o 
matematiku jim vydrží i nadále. 

Mgr. Jitka Kadlecová, Mgr. Klára Vencelová 
 

TALENTOVÉ  ZKOUŠKY  V  ZUŠ 
 

Pobočka Základní umělecké školy v Krucemburku zve 
všechny děti, které mají zájem o výuku hry na hudební nástroje, 
zpěv nebo výtvarný obor ve školním roce 2014–15, na talentové 
zkoušky, kde posoudíme přirozené vlohy dítěte ke studiu na ZUŠ. 
Vhodný věk dítěte pro začátek studia je nejlépe mezi 6.–8. rokem. 

Talentové zkoušky se konají v pátek 16. května mezi 13.–15. 
hodinou v ZUŠ – přízemí budovy ZŠ Krucemburk. Náhradní 
termín je možno domluvit s vedoucí pobočky Bc. Martou 
Rejškovou na tel 603 708 166. 

Těšíme se na Vás.     učitelé pobočky ZUŠ
 

POLICIE  ČR  HLÁSÍ... 
 

Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás 
seznámila s některými případy trestné 

činnosti, ke kterým došlo 
v průběhu měsíců 
prosince 2013 až března 
2014 v teritoriu 
obvodního oddělení PČR 
Chotěboř.  

Krádeže vloupáním 
*Neznámý pachatel v době od 19 hodin 4. 
12. do 7 hodin 5. 12. 2013 po vypáčení 
zadního okna vnikl do osobního auta zn. 
Škoda Fabia zaparkovaného v ulici Luční 
ve Ždírci nad Doubravou. Vozidlo 
prohledal, ale nic neodcizil. Poškozenému 
způsobil škodu 3.500 Kč.  
*Neznámý pachatel 6. 12. v době od 17.55 
do 18 hodin ve Ždírci nad Doubravou na 
parkovišti před OD Albert po rozbití 
skleněné výplně pátých dveří vnikl do 
zaparkovaného osobního motorového 
vozidla zn. Škoda Octavia. Odtáhl krycí 
roletu zavazadlového prostoru vozidla a 
odcizil sportovní tašku s oděvy a 
kosmetikou, kožený kufřík s osobními 
doklady, zavírací nůž zn. Victorinox i 
kalkulačku zn. Casio. Poškozeným 
způsobil škodu 21.500 Kč. 
*Neznámý pachatel 18. 2. v době od 3.30 
do 3.45 hodin po provrtání rámu okna 
v ulici Hamerská ve Ždírci nad Doubravou 
nezjištěným způsobem uvolnil zavírací 
mechanismus okna a vnikl na WC 
rodinného domku. Z WC vnikl na chodbu 
domku, tu prohledal a odcizil zde volně 
odložené klíčky od vozidla zn. Jeep Grand 
Cherokee, které bylo zaparkováno před 
domem na komunikaci. Pohybem v chodbě 
spustil zabezpečovací zařízení, které 
vzbudilo majitele domu. Pachatel rychle 
dům opustil. Pak odemkl motorové 
vozidlo. Vyřadil z provozu zabezpečení 
vozidla, vozidlo nastartoval a odcizil, 

včetně věcí v něm uložených. Poškozeným 
způsobil škodu 1.661.400 Kč. 
Krádeže 
*Neznámý pachatel v době od 10 hodin 5. 
12. do 9 hodin 6. 12. vnikl do objektu 
kravína v obci Benátky. Poškodil 
elektrický rozvaděč a pojistkové skříně. Z 
objektu odcizil celkem 500 metrů 
měděného elektrického kabelu. Poškozené 
společnosti způsobil škodu 16.100 Kč.  
*Neznámý pachatel odcizil u rekreačních 
chat v katastru obce Slavíkov, místní části 
Kocourov-Dlouhý, osm metrů krychlových 
bukového, dubového, smrkového, 
borového a březového palivového dřeva. 
Dále odcizil asi 40 kg černého uhlí a dvě 
tabule rovného pozinkovaného plechu. 
Poškozeným způsobil škodu 9.010 Kč.  

pprap. Marie Perková, vrchní asistent  
 

Pozor na neověřený alkohol 
Upozorňujeme občany na skutečnost, 

že v Kraji Vysočina se objevil první případ 
otravy metylalkoholem. Kriminalisté šetří 
od 23. února případ otravy, k němuž došlo 
v obci na Žďársku.  

V souvislosti s vyšetřovaným případem 
tedy znovu apelujeme na širokou veřejnost, 
aby lidé v žádném případě nekonzumovali 
podezřelý rozlévaný alkohol, který získali 
z neověřených zdrojů, ani žádný alkohol, 
který je opatřen etiketami výrobce Likérka 
Drak. Pokud mají lidé tento neověřený 
alkohol i z jiných zdrojů ještě doma, měli 
by ho raději zlikvidovat.  

Důsledná kontrola správného označení 
a originálnosti láhve je stále aktuální. 
Kupujte alkohol jen z ověřených zdrojů a 
jen tam, kde si můžete původ alkoholu 
spolehlivě ověřit. Nekupujte alkohol 
rozlévaný a nesprávně označený. Pár 
minut, které věnujete právě této kontrole, 
vám může zachránit život. 

Z doporučení Ministerstva 
zdravotnictví ČR vyplývá, že za 

nebezpečné lahve alkoholu lze považovat: 
- s obsahem etanolu od 20 % objemu 
včetně a výše, které byly vyrobeny v období 
od 1. ledna do 27. listopadu 2012, 
- neoznačené, 
- které nebyly zakoupeny v běžné obchodní 
síti, 
- u nichž je podezření, že by se mohlo 
jednat o padělky lihovin. 

Pokud máte podezřelý alkohol doma a 
nechcete jej zlikvidovat, můžete si ho 
nechat otestovat na přítomnost 
metylalkoholu na odborných pracovištích 
Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. 
K provedení testu stačí 1 dcl alkoholu. 
Cena testu je 500 korun včetně DPH. 
Bližší informace lze zjistit na 
internetových stránkách www.zuova.cz. 

 

Důležité informace pro řidiče: Víte, 
které nehody oznamovat policii a které 
nikoli? 

Od začátku roku 2009 nemají řidiči 
povinnost v řadě případů dopravní nehodu 
policii oznamovat. Na místě lze vyplnit 
pouze záznam o dopravní nehodě (tzv. 
euro-formulář) a nehodu řešit 
prostřednictvím pojišťoven. Ačkoli je tato 
změna zákona platná již více než tři roky, 
je stále řada řidičů, kteří si nejsou jisti, zda 
mají k nehodě, jíž jsou účastníkem, 
policisty přivolat. Proto bychom chtěli 
řidičům zákonné podmínky více přiblížit a 
poradit jim jak postupovat. 

Dopravní nehoda, kterou řidiči nemusí 
oznamovat policii, je: 
- nedošlo při ní ke zranění nebo usmrcení 
osob, 
- škoda na poškozených vozidlech a 
nákladu nepřesáhla zřejmě částku sto tisíc 
korun,  
- účastníci dopravní nehody mohou sami 
bez vynaložení nepřiměřeného úsilí 
zabezpečit obnovení provozu.  

 

 



Jak snížit riziko vloupání do domů a 
bytů   

Vzhledem k tomu, že na nadcházející 
období plánují někteří lidé dovolenou, 
chtěli bychom apelovat na jejich větší 
opatrnost a důslednost při zabezpečení 
bytů a domů před odjezdem. 

Není vhodné sdělovat termín odjezdu 
na dovolenou předčasně a bezdůvodně 
někomu říkat své majetkové poměry. 
Zvláště riskantní je zveřejňovat dobu 
odjezdu na dovolenou na sociálních sítích, 
kam má přístup velké množství lidí. 
Zejména na Facebooku má mnoho osob 
velmi konkrétní informace o místě bydliště 
a o svém majetku. V kombinaci s 

informací o přesném termínu odjezdu se 
riziko vloupání do bytu nebo domu 
výrazně zvyšuje. Pozornost je nutné 
věnovat také dětem, kterým by rodiče měli 
vysvětlit, že nesmějí údaje o bydlišti a 
termín odjezdu na dovolenou zveřejňovat 
na sociálních sítích nebo tyto informace 
komukoli bezdůvodně sdělovat. Je také 
vhodné jim důvod řádně vysvětlit, tak aby 
si děti uvědomily případné důsledky. 

Po dobu nepřítomnosti v místě bydliště 
by si měli občané své doklady, peníze a 
cenné věci, zejména šperky, uschovat 
nejlépe do bezpečnostní schránky nebo do 
domácího trezorku pevně zabudovaného ve 
zdi. 

Důležité je zkontrolovat pečlivě 
všechna okna a dveře, zda jsou dobře 
zajištěné, případně zamčené. Obyvatelé 
rodinných domů by neměli zapomínat ani 
na okna ve sklepních a půdních prostorách. 
Není dobré mít po dobu nepřítomnosti v 
bytě na oknech zatažené závěsy nebo 
stažené rolety a žaluzie. 

V okolí především rodinného domu je 
dobré uschovat žebříky a jiné nástroje, 
které by pachatel mohl použít při vloupání 
do domu. 

Svěřit klíče od bytu je vhodné 
spolehlivému sousedovi nebo příbuznému, 
který bude byt nebo dům pravidelně 
kontrolovat a vybírat poštovní schránku.

 

SLOVO  STAROSTY 
 

pokračování ze str. 1 
Počasí letošního zimního období přálo jarním pracím na 

polích. Koncem března už jsou zasety skoro všechny plodiny a 
zemědělci mohou očekávat dobrou úrodu. Ač se nám mnohým 
současné počasí líbí, pro vodohospodáře příliš dobré není, protože 
od listopadu do konce února spadla jen třetina dešťových srážek 
oproti normálu, tzn. že se očekává nedostatek vody. Doufejme, že 
se příroda umoudří a vyhneme se nějakým přírodním katastrofám 
v podobě sucha nebo místních přívalových dešťů. Už v tomto 
desetiletí vznikly malé či větší lokální katastrofy z těchto 
klimatických výkyvů. Současné počasí vyhovuje také stavebním 
firmám a při zateplování zdravotního střediska firma ještě v lednu 
mohla pracovat ve venkovních prostorách. 

Mnozí z vás se opakovaně ptáte na situaci okolo opravy 
silnice I/37 mezi Krucemburkem a Ždírcem nad Doubravou. 
Situace není nijak radostná, protože občanské ekologické 
sdružení Thalia Thakurova z Prahy podalo odvolání proti 
vydanému stavebnímu povolení a Krajský úřad v Jihlavě zastavil 
řízení o vydání stavebního povolení. Tento stav není nijak 
šťastný, ale bohužel občanské sdružení, které nemá s naším 
okolím absolutně nic společného, podáním odvolání v poslední 
den odvolací lhůty nám všem způsobuje problémy. Podle mého 
názoru si ještě dlouho počkáme na rekonstrukci příslušné silnice a 
stále a dokola budeme ničit naše vozidla na ždíreckém 
tankodromu.  

Někteří občané ze Starého Ranska si stěžovali na to, že nejsou 
informováni prostřednictvím veřejného rozhlasu. Mohu se pouze 
omluvit za tento nedostatek, ale při rekonstrukci budovy bývalého 
obecního úřadu se již nepočítalo s prováděním hlášení z této 
budovy, ale podle plánů mělo již být namontováno zařízení 
k hlášení z Krucemburku. Bohužel jedna z neúspěšných firem 
z veřejné soutěže na zhotovitele stavby si podala stížnost na 

Státní fond životního prostředí a ten je povinen vše přešetřit. 
Nejdříve stížnost projednal odbor veřejných zakázek, následně 
odbor právní a teprve potom jsme mohli dokončit doložení 
zbývajících smluv. Touto anabází došlo ke zdržení v délce pěti 
měsíců. Žádné pochybení nebylo zjištěno, ale museli jsme 
opakovaně několikrát kopírovat velké množství dokladů. 
V současnosti je již smlouva o dotaci podepsaná a realizační 
firma může v brzké době zahájit montážní práce. 

Máme za sebou první jarní den, který byl letos již 20. března, 
a připravujeme se na Velikonoce, některými lidmi nazývané 
svátky jara. Ostatní lidé je spojují s křesťanskými Velikonocemi, 
tak jak je známe mnozí již dlouhá pokolení. Kluci si budou 
připravovat pomlázky na šmerkus a děvčata dnes už vajíčka 
nestřádají jako v minulosti, ale jednoduše je rodiče koupí 
v nějakém marketu či obchodu. Druhou neděli v květnu bude 
v sokolovně oslava Svátku matek; vystoupí naše děti z mateřské 
školy a paní učitelky s nacvičováním mají vždy hodně práce. 
V bloku představení bude účinkovat také základní umělecká 
škola. Po skončení vystoupení bude venku k poslechu hrát 
Venkovská kapela ze Žďáru nad Sázavou. Opakovaně bude 
Krucemburský jarmark probíhat při naší pouti poslední neděli 
v květnu. Věřím, že si najdete čas a přijdete si aspoň něco koupit. 
Na obě akce Vás všechny srdečně zvu. 

V závěru ohlédnutí si dovolím popřát klukům, mládencům a 
pánům dobrou šlohačku o Velikonocích. Děvčatům, slečnám a 
paním omlazení při šmerkusu a všem velkou pohodu. Každému 
občanovi přeji hlavně hodně zdraví, protože toho je nejvíce třeba; 
dostatek jarního sluníčka, protože to pomáhá léčit naše neduhy a 
chmury; mnoho radosti z velikonočních oslav, protože pomohou 
přemoci každou zasmušilost. Symbolickým stiskem ruky přeji 
každému z Vás jenom radost, dobrou náladu, optimismus a naději 
a jen vše dobré. 

    Váš Jiří Havlíček – starosta

 

INFORMACE  Z  64.–68.  ZASEDÁNÍ  RADY  MĚSTYSE 
 

64. zasedání – 4. 12. 2013 
*RM projednala a doporučuje ZM ke 
schválení bez výhrad zápis z dílčího 
přezkoumání hospodaření městyse 
Krucemburk za rok 2013. 
*RM projednala a schvaluje žádost 
Římskokatolické farnosti o příspěvek na 
pingpongový turnaj Zlatá fanka ve výši 
2.000 Kč. 
*RM projednala a schvaluje Smlouvu o 
dílo a dohodu o ceně za provedené práce 
na podlahu tělocvičny ZŠ v celkové částce 

včetně DPH 398.636,92 Kč. Objednavatel: 
BW–Stavitelství, s.r.o., zhotovitel 
Vlastislav Jakeš, Česká Bělá; spoluúčast 50 
% městyse Krucemburk a 50 % BW–
Stavitelství až do výše 100.000 Kč.  
*RM projednala a doporučuje ZM ke 
schválení žádost na odkoupení pozemku 
p.č. 1442/2 o výměře 22 m2 a 1442/2 o 
výměře 40 m2 v k.ú. Krucemburk. Žadatel 
pan L. Š., Krucemburk – legalizace 
pozemku pod verandou a zaplocení 
pozemku. RM doporučuje nechat zpracovat 

geometrický plán. 
*RM projednala a schvaluje seznam 
klempířských víceprací na akci Zateplení 
zdravotního střediska. Cena celkem včetně 
DPH 24.429 Kč.  
*RM projednala a schvaluje Darovací 
smlouvu od Lesy ČR Hradec Králové ve 
výši 5.000 Kč v rámci plnění vánoční 
výstavy prací žáků ZŠ, která se uskuteční 
17.–18. 12. 2013 v prostorách ZŠ.   
*RM projednala a schvaluje přijetí daru 
na skříně do školní družiny v hodnotě 



25.000 Kč za výhru v Malé energetické 
akademii od Rady dětí a mládeže Kraje 
Vysočina. 
*RM projednala a schvaluje žádost o 
odměnu řediteli ZŠ Mgr. Jiřímu Šiklovi za 
splnění mimořádných pracovních úkolů 
v kalendářním roce 2013 – za vedení a 
práci s dětmi v tělovýchovných kroužcích 
při ZŠ, za reprezentaci školy. 
*RM projednala a schvaluje Závazné 
ukazatele pro rok 2014 MŠ – dotaci na 
provoz pro rok 2014 v celkové výši 
334.000 Kč. 
*RM projednala návrh Smlouvy na zřízení 
věcného břemene k pozemkům parc. č. 
1641/31 o výměře 63 m2 a parc.č. 1641/30 
o výměře 36 m2 v k.ú. Krucemburk za cenu 
5.000 Kč na akci „Bezpečné a bezbariérové 
chodníky v Krucemburku – II. etapa“. 
65. zasedání – 13. 1. 2014 
*RM projednala žádost pana M. K., 
Krucemburk, který žádá o odkoupení 
pozemků 48/6 a 48/3 v k. ú. Hluboká. RM 
žádost odkládá na měsíc březen 2014, kdy 
udělá místní šetření a o prodeji pozemků 
rozhodne. 
*RM projednala a neschválila žádost o 
příspěvek na financování sociálních 
služeb v Domově pro seniory Heřmanův 
Městec. 
*RM projednala a schválila žádost o 
zrušení nájemní smlouvy na pronájem 
bytu č. 6 v DSP z důvodu změn nájemníka 
v rodině. Zároveň RM pověřuje 
místostarostu vyhlásit výběrové řízení na 
obsazení bytu č. 6. 
*RM projednala a schválila návrh Kupní 
smlouvy s firmou RWE GasNet Ústí n. L. 
Předmětem smlouvy je úplatný převod 
v rámci stavby plynofikace 1MO 
v Krucemburku za cenu 70.697 Kč. 
*RM projednala žádosti o příspěvek na 
Farní, Myslivecký a Sportovní ples a 
schválila příspěvek formou věcného daru 
5x1 prm palivového dřeva. 
*RM projednala a schválila příspěvek do 
tomboly na ples Městyse Krucemburk a 
schvaluje příspěvek formou věcného daru 
5x1 prm palivového dřeva a 1x5 prm 
palivového dřeva. 
*RM projednala návrh Rozpočtového 
opatření č. 8 k 31. 12. 2013 a na základě 
pověření ZM jej schvaluje. 
*RM projednala žádost obce o úplatný 
převod zemědělského pozemku podle § 
10, odstavec 1, písmeno a, b, c zákona č. 
53/2012 Sb. O státním pozemkovém úřadu 
a o změnách některých souvisejících 
zákonů. RM schvaluje žádost o úplatný 
převod zemědělského pozemku č. 67/2 v k. 
ú. Hluboká a doporučuje ZM ke schválení. 
*RM projednala návrh Mandátní smlouvy 
s firmou Stavební a projektové práce 
Lukáš Dohnal na akci „Sběrný dvůr 
Krucemburk“ – TDI za cenu 50.000 Kč. 

66. zasedání – 27. 1. 2014 
*RM projednala návrh Smlouvy o utajení 
a ochraně informací a Smlouvy na 
poskytování služeb za účelem 
optimalizace smluvního vztahu klienta 
s firmou ARCH consulting s.r.o. – 
elektronická aukce. RM schvaluje 
poskytnutí kopií úvěrových smluv na 
projekty – 1) Dofinancování výstavby 10 
BJ v bytovém domě na parc. č. 734/1 v k.ú. 
Krucemburk, 2) Snížení energetické 
náročnosti vnějšího pláště objektu ZŠ 
Krucemburk, 3) Kanalizace – přípojky pro 
realizátora elektronické aukce. 
*RM projednala a schvaluje Smlouvu o 
poskytnutí a přijetí daru  od Slavia 
pojišťovny na dar ve výši 2.000 Kč pro 
městys Krucemburk. 
*RM projednala a schvaluje Darovací 
smlouvu s ELASTA–VESTIL ve výši 
2.000 Kč na kulturní akci pořádanou 
městysem Krucemburk v roce 2014. 
*RM projednala žádost Ing. L. B., Praha 
9, o odprodej obecních pozemků p.č. 14/2 o 
výměře 133 m2, p.č. 102 o výměře 29 m2, 
p.č. 442/9 o výměře 7 m2 a p.č. 442/14 o 
výměře 122 m2 a pozemku p.č. 442/16 
v k.ú. Hluboká, z důvodu rekonstrukce 
domu v Hluboké. RM žádost projednala a 
odkládá rozhodnutí na měsíc duben. 
*RM projednala cenovou nabídku na 
zaměření hřbitovů od firmy Gplus, s.r.o., 
servis GIS/CAD software, Pardubice: 
Geodetické zaměření hřbitovů + zákres 
hrobových míst.  RM odložila rozhodnutí o 
využití nabídky. 
67. zasedání – 10. 2. 2014 
*RM projednala a schválila Účetní 
závěrku MŠ sestavenou ke dni 31. 12. 
2013. 
*RM projednala a schválila žádost o 
převod fin. prostředků MŠ – převedení 
hospodářského výsledku za rok 2013 ve 
výši 27.828,61 Kč do fondu rezerv. 
*RM projednala návrh Závazných 
ukazatelů rozpočtu na rok 2014 pro MŠ 
dle zákona č. 250/2000 Sb. § 14, odst. 2 a 
schvaluje je. Celková výše závazných 
ukazatelů je 334.000 Kč.  
*RM projednala návrh Závazných 
ukazatelů rozpočtu na rok 2014 pro ZŠ 
dle zákona č. 250/2000 Sb. § 14, odst. 2 a 
schvaluje je. Celková výše závazných 
ukazatelů je 638.000 Kč.  
*RM projednala a souhlasí s žádostí o 
přidělení bytu v DPS paní I. M., bytem 
Krucemburk. 
*RM projednala zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření městyse 
Krucemburk  za rok 2013 a doporučuje 
ZM ke schválení bez výhrad. 
*RM byla seznámena s žádostí o 
pronájem bytu pro pí H. J. a souhlasí s 
přidělením bytu v bytovém domě Školní 
454. 

*RM projednala a schvaluje darovací 
smlouvu mezi Městysem Krucemburk a 
firmou VODA CZ, spol. s.r.o., Česká 
Skalice, na finanční dar ve výši 3.000 Kč 
na kulturní činnost.  
*RM projednala a schvaluje darovací 
smlouvu mezi Městysem Krucemburk a 
firmou BW-Stavitelství, s.r.o, Holice, na 
finanční dar ve výši 5.000 Kč na kulturní 
činnost.  
*RM projednala a schvaluje darovací 
smlouvu mezi Městysem Krucemburk a 
firmou Restaurace Miroslav a Martin 
Lázničkovi, Ždírec nad Doubravou, na dar 
ve výši 1.000 Kč na kulturní činnost.  
*RM projednala a schvaluje darovací 
smlouvu mezi Městysem Krucemburk a 
firmou V.I.A Praha, a.s, na finanční dar ve 
výši 2.000 Kč na kulturní činnost.  
*RM projednala a schválila darovací 
smlouvu mezi Městysem Krucemburk a 
firmou Petr Kohout, Vojnův Městec, na 
finanční dar ve výši 4.000 Kč na kulturní 
činnost.  
*RM projednala a schválila darovací 
smlouvu mezi Městysem Krucemburk a 
firmou Ing. Jitkou Plíštilovou, Mělník, na 
finanční dar ve výši 10.000 Kč na kulturní 
činnost.  
*RM projednala a schválila darovací 
smlouvu mezi Městysem Krucemburk a 
firmou Jaroslav Dohnal, Krucemburk, na 
finanční dar ve výši 3.000 Kč na kulturní 
činnost. 
*RM se seznámila s jednání s firmou 
CETL CARGO Hlinsko . Projednání 
tohoto bodu se přesunuje na další zasedání 
RM, protože návrh Smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní nebyl předložen. RM ukládá 
místostarostovi dořešit tuto smlouvu do 
příštího zasedání. 
*RM projednala a schválila možnost 
podání žádosti na Fond Vysočiny do 
programu Naše školka 2014. Jedná se o 
opravu části kuchyně, která nebyla 
opravena v roce 2010. Na dofinancování 
této akce budou použity prostředky z fondu 
rezerv MŠ. Veškeré financování bude 
zajištěno přes Městys Krucemburk, proto 
MŠ bude v případě kladného výsledku 
podání žádosti o dotaci vyzvána k převodu 
finančních prostředků z fondu rezerv na 
účet Městyse Krucemburk. 
*RM jednala o přípravě publikace o 
městysi Krucemburk, která je 
připravována firmou F.R.Z agency s.r.o.  
RM ukládá místostarostovi, aby v termínu 
do 15. 3. 2014 předal dokumenty potřebné 
k přípravě této publikace firmě F.R.Z 
agency s.r.o.  
*RM projednala a schválila návrh starosty 
na možnost zpracovat dokumentaci na 
úpravu památek zapsaných do seznamu 
památek na Ministerstvu kultury ČR – 
památník padlým I. a II. světové války a 



pomník sv. Jana umístěné na náměstí Jana 
Zrzavého – a podat žádost o dotaci na 
opravu příslušných památek. 
68. zasedání – 10. 3. 2014 
*RM projednala a schvaluje žádost ZŠ – 
návrh rozpočtového opatření č. 2 
navýšení vodného a stočného o 10.000 Kč 
(vysoké stočné dle roku 2012, kdy byla 
rekonstrukce ZŠ), drobný nehmotný 
majetek byl snížen na 0 Kč. ZŠ oznamuje 
RM obdržení částky 5.000 Kč za reklamu 
od firmy Lesy ČR, která byla zaúčtována 
do výnosů ZŠ k 31. 12. 2013. 
*RM projednala a schvaluje žádost o 
odkup části pozemku ZE-PK parc. č. 
1373/2 v k.ú. Krucemburk LV č. 10001, na 
kterém se nachází regulační stanice, firmě  
EKOPLAN, s.r.o., Pečín 147, která nechá 
na své náklady vyhotovit znalecký 
posudek, geometrický plán a předloží vše i 
s návrhem kupní smlouvy ke schválení. 
*RM projednala žádosti o příspěvek na 
činnost neziskových organizací a 
rozdělila celkovou částku z rozpočtu 
150.000 Kč. 

*RM projednala žádost Spartaku Staré 
Ransko na poskytnutí finančního nebo 
materiálního zabezpečení pro areál 
sportoviště na Starém Ransku: 1) oplocení 
sportovního areálu, 2) položení zámkové 
dlažby v prostorách sportovního areálu, 3) 
projekčně řešená přístavba nového 
sociálního zařízení a přestavba vnitřních 
prostorů, 4) provedení celkové údržby 
stávajícího zařízení. RM žádost odkládá a 
žádá Spartak Staré Ransko o zpracování 
návrhu o budoucích krocích při realizaci 
výše uvedených akcí. 
*RM projednala žádost paní J. Ch., 
Krucemburk, v zastoupení její dcery 
paní D. V., Heřmanův Městec, o 
odkoupení pozemku č. 1648 o rozloze 29 
m2 v k.ú. Krucemburk. RM žádost zamítla 
z důvodu, že pozemkem prochází 
kanalizace na splaškovou a dešťovou vodu. 
*RM projednala a schvaluje žádost 
uzavření MŠ v době velikonočních 
prázdnin – 17. a 18. 4. 
*RM projednala a schvaluje žádost o 
projednání Závěrečného účtu za rok 

2013 pro ZŠ. 
*RM projednala a schvaluje návrh 
smlouvy o dílo s F.R.Z agency s.r.o. na 
Publikaci o městysi Krucemburk v nákladu 
1.000 kusů formátu 220x200 mm, rozsahu 
96 stran bloku za cenu 221.950 Kč s DPH. 
*RM projednala a schválila žádost ZŠ o 
převedení hospodářského výsledku do 
rezervního fondu a fondu odměn ZŠ 
z dotace Městyse Krucemburk 52.230,73 
Kč a doplňkové činnosti 130.450,45 Kč – 
celkem 182.681,15 Kč. RM žádá ZŠ 
o doplnění a aktualizaci informací 
týkajících se převedení hospodářského 
výsledku. 
*RM schválila žádost Perunu Hluboká o 
pronájem pozemku parc.č. st. 1 o celkové 
výměře 558 m2 v k.ú. Staré Ransko za 
pronájem pozemku 1 Kč za rok z důvodu 
vybudování zázemí pro provozování 
sportovní činnosti v blízkosti rybníku Řeka.  
RM s žádostí souhlasí a nechá připravit 
smlouvu k pronájmu. 
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20. zasedání – 18. 12. 2013 
*ZM schválilo směnu pozemku PK parc.č. 
305/3 za pozemky parc.č. 34, 37, 466 a 
pozemky vzniklé dle GP č. 210-1155/2013 
parc.č. 27/8, 27/9, 36/4, 467/2, vše v k.ú. 
Staré Ransko. 
*ZM schválilo Rozpočtové opatření č. 
7/2013. 
*ZM zmocnilo RM ke schválení 
Rozpočtových opatření č. 8/2013 k 31. 
12. 2013. 
*ZM schválilo rozpočet městyse 
Krucemburk na rok 2014. 
*ZM schválilo zmocnění RM ke schválení 
Zadávací dokumentace a ke schválení 
výsledku veřejné soutěže na zhotovitele 
stavby „Přístavba ÚM Krucemburk“. 
*ZM schválilo složení komise pro 
otevírání obálek a hodnotící komise na 
akci „Přístavba ÚM“. 
*ZM schválilo zmocnění RM ke schválení 
Zadávací dokumentace a ke schválení 
výsledku veřejné soutěže na zhotovitele 
stavby „Rekonstrukce chodníků u silnice 
I/37, Krucemburk – II. etapa“. 
*ZM schválilo složení komise pro 
otevírání obálek a hodnotící komise na 
akci „Rekonstrukce chodníků u silnice I/37, 
Krucemburk – II. etapa“. 
*ZM schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě 
nájemní mezi podílnickými obcemi LDO a 
LDO se sídlem v Přibyslavi ze dne 28. 4. 
2011. 
*ZM schválilo darovací smlouvu s firmou 
Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o., 

na litinové odlitky a montáž včetně úpravy 
litinového kříže na St. Ransku v ceně 
63.525 Kč. 
*ZM revokovalo usnesení ze dne 16. 10. 
2013, us. č. 5/2013/19 v bodě č. 17, a bod 
usnesení zrušilo. 
*ZM schválilo žádost o zpětném odkupu 
pozemku parc.č. 1509/12 v k.ú. 
Krucemburk za podmínek úhrady nákladů 
spojených s uzavřením smlouvy a vkladu 
smlouvy do KN. Současně schválilo 
nevyužití sankce v bodu IV kupní smlouvy 
s nabyvateli D. a Mgr. R. M. ze dne 25. 3. 
2011 z důvodu, že nabyvatelé stavebního 
pozemku v průběhu lhůty ke stavbě si 
koupili jiný rodinný dům. 
*ZM schválilo koupi pozemku PK parc.č. 
1393/3 o výměře 7 810 m2 v k.ú. 
Krucemburk za cenu 20 Kč/m2. 
*ZM schválilo Zápis z dílčího 
přezkoumání hospodaření městyse 
Krucemburk za rok 2013 bez výhrad. 
*ZM schválilo podanou žádost o převod 
pozemků od AOPK ČR Praha na pozemky 
PK parc. č. 170 o výměře 1.065 m2, PK 
parc.č. 171 o výměře 15.967 m2, PK  parc. 
č. 172 o výměře 4.111 m2, vše v k.ú. 
Krucemburk. 
*ZM schválilo doporučení Hodnotící 
komise pro výběr nejvhodnější nabídky na 
akci „Sběrný dvůr Krucemburk – 
kontejnery“ od firmy Michalis Kačaras, 
Česká Ves: nabídková cena 425.900 Kč 
bez DPH 
*ZM schválilo data jednání ZM v roce 

2014: 19. 2., 16. 4., 18. 6. a 10. 9. 
*ZM schválilo Dodatek smlouvy 
k nakládání s odpady s firmou Miloslav 
Odvárka ODAS, Žďár nad Sázavou, pro 
rok 2014 ve výši 312.960 Kč. 
21. zasedání – 19. 2. 2014 
*ZM schválilo Zprávu o výsledku 
hospodaření městyse Krucemburk za 
rok 2013 bez výhrad. 
*ZM projednalo a bere na vědomí zprávu 
z Koordinační porady městyse s ÚO PČR 
Kraje Vysočina. 
*ZM schválilo Žádost obce o úplatný 
převod zemědělského pozemku parc.č.PK 
67/2 v k.ú. Hluboká, parc.č. KN 589, 
parc.č. KN 1408/8 v k.ú. Krucemburk 
podle § 10 odst. 1 písm. a),b),c) zákona 
č.503/2012 Sb., o Státním pozemkovém 
úřadu, a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
*ZM potvrdilo rozhodnutí RM ke 
schválení Smlouvy o poskytování služeb 
– elektronická aukce s firmou ARCH 
consulting, Praha 3. 
*ZM projednalo a zmocnilo RM ke 
schválení výsledku elektronické aukce.  
*ZM projednalo a zmocnilo RM ke 
schválení smlouvy o poskytnutí úvěru  dle 
výsledku elektronické aukce. 
*ZM projednalo a bere na vědomí úpravu 
Nařízení vlády ze dne 18. 12. 2013 a 
neměnnost usnesení ZM z 10. 12. 2010. 
*ZM schválilo zařazení městyse 
Krucemburk do MAS Havlí čkův kraj,  
o.p.s., pro období 2014–20. 

 

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. 
 



 

Místní organizace Českého rybářského svazu v Krucemburku 
Vás srdečně zve na 

 

VEŘEJNÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
 

Místo konání: RYBNÍK ZA ĎÁK u Krucemburku 
Termín konání: NEDĚLE 27. dubna 2014 

Startovné: 150 Kč 
Registrace: 5–6 hodin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SBĚR NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU 

 

pondělí 26. 5. 2014 
 

15.00 h – náměstí Krucemburk 
15.20 h – požární zbrojnice 

15.30 h – Staré Ransko 
15.45 h – Hluboká  

 

 

SBĚR 
VELKOOBJEMOVÉHO  

ODPADU 
 

pátek 25. 4.: 12–15.30 hodin 
sobota 26. 4.: 8–16 hodin 

 

Krucemburk v prostoru ČOV  
Staré Ransko u hasičárny 

 

MŠ a ZUŠ Krucemburk pořádají 
ve spolupráci s městysem Krucemburk 

 

 

při příležitosti 

 
Besídka se koná: 
11. 5. 2014 

od 14 hodin v sokolovně. 
Po skončení vystoupení zahraje k poslechu 

Venkovská kapela. 
 

Srdečně Vás všechny zveme. 
 

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ 
 

v pátek 25. 4. a sobotu 26. 4. 2014 od 8 do 19 hodin 
v sokolovně Krucemburk – prostor u šatny 

 

Bližší informace na plakátech a www.krucemburk.cz. 
 

BESEDA 
S OSOBNOSTÍ 

 

24. 4. 2014 v 18 h. v kině 
MVDr. František Bartoš 

inspektor Úřadu na ochranu 
osobních údajů 

TÉMA: Ochrana vlastní 
osobnosti 

 

DON QUIJOTE de la Ancha 
 

„Představení, které prodlužuje život“ 

dne 3. 5. 2014 zavítá do Krucemburku přední světový chůdoherec Lennoire Montaine s vynikající komedií Don 

Quijote de la Ancha -  nejhranějším  představením  v  Evropě. 

Tuto „didaktickou klauniádu“ v režii pana Bolka Polívky můžete zhlédnout dne 3. května 2014 v 19 hodin 

v sokolovně v Krucemburku. Představení přináší pohodu a spoustu smíchu, také však potěšující dárečky. 
 

Těšíme se na Vás! 

 

• FOTOEPILACE 
• FOTOREJUVENACE 
• BEAUTY/MEDICAL 

LYMFODERNÁŽE 
• PERMANENTÍ MAKE-UP 
• MICRONEEDLING 
• KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ 
• PRODLUŽOVÁNÍ A ZAHUŠŤOVÁNÍ 

ŘAS METODOU DIAMOND LASHES 
 

e-mail: ifno@esteticke-studio.cz, tel.: 776 779 093 
adresa: Žďárská 1, Ždírec n. D. 

Vážená paní, pane, 
 

ČSOB pojišťovna má spoustu 
novinek, které by Vás mohly 
zajímat. 
Kontaktujte našeho zástupce ve 
vašem regionu nebo navštivte 
nově otevřené kontaktní místo 
v prodejně Rybářských 
potřeb v Krucemburku. 
Dušková Gabriela - 606039504 

 



CO  NA  NAŠEM  ÚM  VYŘÍDÍTE 
 

Na Úřadu městyse Krucemburk v 
současné době vyřídíte: 
Ověření podpisu (legalizace): za 
ověření každého podpisu na listině 30 
Kč. 
Ověření listiny (vidimace): za ověření opisu nebo 
kopie listiny 30 Kč za každou i započatou stránku. 
Výpis z katastru nemovitostí/list vlastnictví: vydání první 
strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je 
zákonem omezena na 100 Kč; každá další strana výpisu je 
zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena 
na 50 Kč. 
Výpis z obchodního rejstříku: vydání první strany výpisu je 
zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena 
na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž 
maximální výše je zákonem omezena na 50 Kč. 
Výpis z živnostenského rejstříku: vydání první strany výpisu je 
zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena 
na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž 
maximální výše je zákonem omezena na 50 Kč. 
Výpis z bodového hodnocení řidičů: správní poplatek, který 
žadatel zaplatí na samosprávních úřadech, je za první stránku 
max. 100 Kč a za každou další 50 Kč. 
Seznam kvalifikovaných dodavatelů: vydání první strany 
výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem 
omezena na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna 
částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50 Kč. 
Výpis z registru účastníků provozu MA ISOH: vydání první 
strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je 
zákonem omezena na 100 Kč; každá další strana výpisu je 
zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena 
na 50 Kč. 
Výpis z rejstříku trestů: v případě, že je možné vyřídit žádost o 
výpis z Rejstříku trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona 
za tento výpis 100 Kč jako správní poplatek úřadu za přijetí 
žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Na tento 
výpis se nevylepuje žádný kolek. 
Výpis z insolvenčního rejstříku: poplatek za ověřený výpis se 
řídí zákonem o správních poplatcích, tzn. za první stranu 100 Kč, 
za každou následující 50 Kč. 
Provedení autorizované konverze dokumentu do elektronické 
podoby: 30 Kč za každou i započatou stránku konvertované 
listiny (včetně CD/DVD). 
Provedení autorizované konverze dokumentu z elektronické 
podoby do listinné podoby: 30 Kč za každou i započatou 
stránku konvertované listiny. 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 
 

ZPRÁVA  Z  MATRIKY 
 

K 31. 12. 2013 bylo v Krucemburku celkem 1.586 obyvatel, z 
toho v Krucemburku 1.376, na Starém Ransku 161 a v Hluboké 
49. 

Nejstarším občanem v roce 2013  byl pan Štěpán Málek – 99 
let (zemřel 30. ledna 2014). 

Platinovou svatbu (70 let společného života) oslavili Karel a 
Jaroslava Legátovi. 

Zemřelo 14 občanů: nejstarší Růžena Ligmajerová 
(nedožitých 100 let), nejmladší Adéla Polanská (21 let). 

Narodilo se 15 dětí. 
Jiřina Valecká 

 

BEZ STROMEČKU NEJSOU VÁNOCE… 
 

Místní akční skupina Havlíčkův kraj pořádala ve spolupráci 
s obcí Chlumětín na Žďársku v době vánočních svátků 2013 již 
pátý ročník společné akce „Bez stromečku nejsou Vánoce“, která 
byla spojena se soutěží o nejhezčí vánoční stromek. Do soutěže 
bylo zařazeno 24 stromečků z obcí, které jsou sdruženy v MAS 
Havlíčkův kraj. Celkem bylo odevzdáno 298 hlasovacích lístků. 
Na obec, která má okolo 190 obyvatel, je to úctyhodné číslo. Je 
nám jasné, že někteří 
návštěvníci nemuseli 
hlasovat, ale přesto se 
domníváme, že si 
výstavu prohlédly přes 
tři stovky zájemců.  

Ve společenském 
sále obecního úřadu to 
vonělo jako o Vánocích. 
Při zahájení nechyběl 
ani pravý vánoční punč, 
cukroví a příjemná živá 
hudba umocňovala 
sváteční atmosféru. Přehlídka vánočního zdobení byla opravdu 
různorodá. Nápaditý byl stromeček s ozdobami vytvořenými 
z fotografií 61 obcí sdružených v místní akční skupině. 
Nechyběly ani poslední trendy vánočních dekorací, ekologický 
stromeček, perníčky, korálky, krajky, přírodní materiály, papírové 
ozdoby, háčkované zvonečky. S jasnou převahou a ziskem 117 
hlasů zvítězil stromeček ze ZŠ Kameničky. Tradiční voskové 
svíčky, ojíněné větve a vánoční hvězda na špici přece jenom patří 
k českým Vánocům. Obec Kameničky si tak „vysoutěžila“ právo 
pořádání výstavy v roce 2014. Blahopřejeme! 

Protože podle „Pravidel soutěže“ nemá být do hodnocení 
zahrnut stromeček z pořádající obce, posunulo se i výsledné 
pořadí na prvních místech: 1. místo Kameničky, 2. místo 
Svratouch a 3. místo Vatín. Zvláštní cenu „za originální nápad“ 
se rozhodla porota udělit stromečku z Krucemburku  – ozdoby 
byly vytvořeny z fotografií všech členských obcí MAS Havlíčkův 
kraj. Oficiální předání cen proběhlo na Valné hromadě MAS 
v dubnu 2014. 

Všem vystavujícím děkujeme za projevený zájem se soutěže 
zúčastnit a podílet se tak na jejím zdárném průběhu. Díky patří 
také návštěvníkům výstavy, kteří se přišli podívat a tuto akci 
podpořit. 

Jaroslava Hájková, manažerka MAS Havlíčkův kraj 

 

Z  HISTORIE   
DRUHÉ  SVĚTOVÉ  VÁLKY 

 

Nepotrestaní váleční zločinci: Franc Rüpper 
Ještě v dnešní době, téměř 70 roků po skončení druhé světové 

války, se dozvídáme z rozhlasu, televize a tisku o tom, že byl 
dopaden a za své válečné zločiny postaven před soud člověk, 
který se jich dopustil za války. Svou brutalitou měl na svědomí 
mnoho lidských životů, buď jako příslušník SS, nebo jako 

dozorce v koncentračním táboře. Těmto lidem je dnes přes 
devadesát roků, a přesto je spravedlnost dostihla a postavila jejich 
válečné zločiny před soud. Některým jejich smrt během procesu 
umožnila uniknout trestu. 

Vracím se však k jednomu válečnému zločinci, jehož zločiny 
zůstaly nepotrestány: páchal je na Chotěbořsku a zůstal za ně 
nepotrestán. 

Tímto zločincem byl Franc Rüpper. Narodil se 18. ledna 1914 
v Hrušových Dvorech u Jihlavy. Původním povoláním byl rolník. 
Jako sudetský Němec vstoupil do NSDAP a po okupaci republiky 



se dal do služeb gestapa. Stal se příslušníkem nechvalně 
proslulého pardubického gestapa, kde začínal nejprve jako 
kriminální asistent a později jako vedoucí referátu zbraně a 
poslech zahraničního rozhlasu. 

Na podzim v roce 1944 byla vytvořena tak zvaná 
jagdkommanda – německé stíhací oddíly pro boj proti 
partyzánům. Jejich úkolem bylo zjišťovat existenci partyzánských 
skupin, pátrat po jejich úkrytech v lesích a odhalovat jejich 
pomocníky mezi obyvatelstvem. Podstatnou část příslušníků 
těchto jagdkommand tvořili bývalí ukrajinští, ruští a polští zajatci, 
kteří se dali do služeb německé branné moci. Měli pronikat do 
partyzánských oddílů a vydávat se za uprchlé válečné zajatce. 
Měli také za úkol uskutečňovat psychologický tlak na 
obyvatelstvo, vyvolávat mezi ním pocit strachu a zabránit tomu, 
aby obyvatelé poskytovali pomoc partyzánům. 

Řízením jagdkommand byli pověření úředníci gestapa, 
výjimečně velel jednotce důstojník SD. Nadřízeným orgánem 
těchto jagdkommand bylo sonderkommando v Chrudimi, v jehož 
čele stál neblaze proslulý zločinec Paul Herman Feustel. Do 
Chrudimi byla posílána hlášení o výslechu zatčených a pohybech 
partyzánů, tam se vyhodnocovala a přijímala patřičná opatření. 
Jednotky jagdkommand byly vždy rozmísťovány tam, kde byla 
vytypována možná přítomnost partyzánů. K jejich ubytování byly 
zabrány školy, hotely a hostince. Aby tyto oddíly byly co nejvíc 
pohyblivé, byly vybaveny motorovými vozidly. Byly umístěny 
v Ledči nad Sázavou, Humpolci, Německém Brodě, Chotěboři a 
od února 1945 v Krucemburku, Poličce, Ústí nad Orlicí a 
v Kraskově v Železných horách. 

Velitelem chotěbořského jagdkommanda se stal na podzim 
roku 1944 Franc Rüpper. Jagdkommando z Chotěboře bylo 
začátkem února přesunuto do Krucemburku po lednové 
protipartyzánské akci a zatýkání spolupracovníků partyzánů 
gestapem a vojskem SS. Stalo se tak, aby bylo co nejblíže místu 
partyzánské činnosti, která zde a v okolí byla předpokládána. 
Ubytováno bylo ve zdejší měšťanské škole, která musela být 
uvolněna. Posádku tvořilo 45 mužů, většinou vlasovců. Ti chodili 
po okolí a pátrali po partyzánech. Vydávali se v mnoha případech 
za uprchlé sovětské zajatce a hledali způsob, jak se dostat 
k partyzánům. Běda však těm českým lidem, kteří jim nabídli 
jakoukoliv pomoc: okamžitě byli zatčeni. Hlavním důvodem 
tohoto jejich jednání bylo, aby lidé dostali strach poskytovat 
jakoukoliv pomoc partyzánům. 

V únoru se krucemburskému jagdkommandu podařilo ve 
Vortové zatknout Aloise Málka z Krucemburku, který unikl 
lednovému zatýkání spolupracovníků partyzánů. V té době byl 
zatčen krucemburský evangelický farář Bohumil Lopour, 
spolupracovník Rady tří. 

Příslušníci jagdkommanda budili hrůzu i strach v širokém 
okolí, zejména jeho velitel gestapák Rüpper. Pokud se s ním 
místní obyvatelé měli potkat, již z dálky se mu snažili vyhnout. 
Mimo jagdkommanda byla v Krucemburku jednotka vojska SS, 
které velel jednoruký kapitán. Původní vojáci SS, kteří se 
zúčastnili lednového zatýkání, byli odveleni do bojů na 
Ostravsku. Vojáci zde byli až do 8. května. 

Koncem dubna 1945 partyzáni oddílu Zarevo přepadli zdejší 
četnickou stanici, odzbrojili četníky a také přepadli zdejší Baťovu 
prodejnu obuvi, odkud odnesli 25 párů bot. Druhý den se část 
četníků přidala k partyzánům. Chtěli také zlikvidovat gestapáka 
Rüppera, který bydlel v Pecinově hostinci, ale ten zde nebyl 
v době partyzánské akce přítomen. Nadešel měsíc květen, 
poslední měsíc války, ve kterém došlo k největším zločinům 
France Rüppera a krucemburského jagdkommanda na českých 
lidech. 

5. května bylo zahájeno pražské povstání proti německým 
okupantům. MUDr. Drbálek, když vyslechl výzvu pražského 

rozhlasu o povstání a o pomoc bojující Praze, okamžitě se odebral 
za velitelem krucemburské posádky s požadavkem o složení 
zbraní. Cestou se stavil pro zástupce starosty Karla Losenického. 
Po příchodu do školy byli však okamžitě zatčeni, s nimi jako 
rukojmí také dva mladí chlapci Jaroslav Hertl a Bohuslav Čepl. 
Gestapák Rüpper vyhlásil okamžitě stanné právo: pod trestem 
smrti zastřelení nařídil stáhnout státní 
vlajky, které místní občané po zprávě 
pražského rozhlasu začali vyvěšovat. 
Zatčení byli posléze propuštěni 
s podmínkou, že se budou každé dvě 
hodiny hlásit na velitelství. Pan 
Losenický však uprchl a ukryl se 
nejprve v Binkově koželužně a posléze 
ve skleníku u Bílé vily. Doktor Drbálek 
vědom si svých lékařských povinností 
odjel dopoledne do Horního Studence 
na kole za pacientem a cestou zpět se 
stavil ve Ždírci u nemocného děcka. Při 
návratu zpět byl zatčen na kraji 
Krucemburku německou hlídkou a 
odveden do školy, kde gestapák Rüpper 
vyslýchal dva mladé muže – bratry 
Janů z Hlinného na Žďársku, kteří při 
cestě odněkud z Čáslavska byli také 
zatčeni a u kterých byly nalezeny 
národní trikolory. Za to byli odsouzeni 
k trestu smrti zastřelením. Bratři Janů 
byli zastřeleni nad ránem 6. května u 
místního parku. Rozsudek vykonal 
dávkou z automatu bratr gestapáka 
Rüppera. 

 

Tragická neděle 6. května 1945 
Nad ránem této neděle tragicky vyhasly u parku životy dvou 

mladých bratrů Janů z Hlinného na Žďársku. Ti zde byli zadrženi 
předcházejícího dne 5. května, když se vraceli do svého domova. 
Nechybělo mnoho a byl s nimi zastřelen také místní lékař MUDr. 
V. Drbálek. I když se měl každé dvě hodiny hlásit na německém 
velitelství ve škole, vědom si svých lékařských povinností jel 
navštívit nemocné pacienty. Při návratu ze Ždírce byl na okraji 
Krucemburku zatčen a měl být společně s bratry Janů zastřelen. 
Nakonec byl propuštěn. 

Mnohem větší tragédie čekala malou vesnici Slavětín a její 
obyvatele také zásluhou krucemburského jagdkommanda. Brzy 
ráno nechal slavětínský starosta Kolouch na rozkaz neznámého 
partyzána vybubnovat příkaz, aby všichni bývalí vojáci odešli do 
muničních skladů na Bílek a nevojáci šli dělat záseky ze stromů 
na státní silnici, nedaleko křižovatky na Německý Brod a 
Havlíčkovu Borovou. 

Právě den předtím německá posádka kapitulovala a vydala 
muniční sklady do rukou českých lidí. Brzy ráno však byly 
muniční sklady obsazovány německým vojskem, a to jednotkou 
z Německého Brodu, které velel mjr. von Czerný. Němečtí vojáci 
začali postupovat přes muniční sklady směrem na strážnici číslo 
3, kde byli muži ze Slavětína a Oudoleně. Strážnice byla nedaleko 
silnice od Ždírce na Německý Brod. Předtím muži na strážnici 
dostali od partyzánů rozkaz vyhodit silniční most u Nového 
Ranska. Dostali 40 kg trhaviny s tím, že ji stačí položit na most, 
odpálit a most bude zničen. Opak byl však pravdou: v mostě 
zůstala jen malá díra, ale všechna okna v Novém Ransku byla 
zničena.  

Po obsazení muničních skladů Němci se muži přesunuli na 
kraj lesa nedaleko křižovatky na Slavětín, kde vybudovali 
obranné stanoviště opatřené ukořistěným kulometem. V té době 
od Jitkova přijíždělo německé nákladní auto, na kterém jeli 



ozbrojení němečtí civilisté. Obránci stanoviště dávkou z kulometu 
auto zastavili a Němce odzbrojili. K autu přistoupili také muži 
dělající záseky. Jeden z obránců si chtěl vyzkoušet ukořistěnou 
pušku a vystřelil z ní směrem do lesa. Po výstřelu se z okraje lesa 
vyhrnuli němečtí vojáci, byli to vlasovci z krucemburského 
jagdkommanda. Ti šli nepozorovaně lesem a snažili se napadnout 
muže dělající záseky na silnici. Když se ozval výstřel, domnívali 
se, že jejich přítomnost je prozrazena. Okamžitě zaútočili na 
obranné stanoviště i na muže na silnici. 

Na neštěstí se obráncům zasekl kulomet, a tak museli ze 
stanoviště uprchnout přes pole ke Slavětínu, někteří při tom byli 
zastřeleni. Daleko hůře byli na tom muži dělající záseky. Ti až na 
jednoho, kterému se podařilo uprchnout, byli postříleni. 

Mezitím vlasovci z krucemburského jagdkommanda 
postupovali do Slavětína, kde nejprve na okraji obce zapálili 
Medovu stodolu v domnění, že se v ní ukryli obránci 
z křižovatky. Pak začali prohledávat jednotlivé domy. Pro muže, 
kteří měli mokré nebo zablácené boty, to znamenalo jistý 
rozsudek smrti. Byli odvedeni k potoku na okraji vesnice a 
zastřeleni. Před očima svých nejbližších byl zastřelen Jan 
Janáček. Postřelena byla také mladá žena Marie Smejkalová, 
když se podívala ven z okna. Večer svému zranění podlehla. 
Zastřelen byl malý, teprve třináctiletý chlapec Pepík Horák, když 
nesl mužům na strážnici snídani. Zastřelen byl také jeho otec. 
Štěstí měl jeho šestnáctiletý bratr Jaroslav: měl také mokré boty. 
V té době se u nich zastavil Josef Janáček z Oudoleně. Oba dva 
byli vyvedeni na dvůr, kde měli být zastřeleni. Když však 
vlasovci v domě nalezli větší množství uzeného masa, nechali je 
být, a tak si oba zachránili své životy. Zastřelen byl i slavětínský 
starosta Kolouch, otec šesti dětí. Vraždění padlo za oběť třináct 
slavětínských občanů. Jejich společný hrob nalezneme na 
hřbitově v Havlíčkově Borové. 

Dopoledne této tragické neděle odjížděl od ždírecké staré 
hasičské zbrojnice vůz naložený smutným nákladem. Odvážel ze 
zbrojnice část padlých bojovníků od Sobíňova z odpoledne 
předešlého dne, kteří byli u železničního přejezdu krutě 
povražděni německými vojáky, když jeli na pomoc do Ždírce a 
Krucemburku, kde měli němečtí vojáci údajně vraždit české lidi. 

Rakve s těly padlých bojovníků byly odváženy do 
Krucemburku na katolický hřbitov, kde měly být před kostelem 
uloženy do společného hrobu. Vzpomínky pamětníků, mezi něž 
patřil i můj otec, vypovídají, že to byl smutný náklad. Vůz 
zastavil pod schody kostela. Rakve byly zhotoveny ze syrových 
prken a prosakovala z nich krev obětí. V té době v kostele 
probíhala bohoslužba a její účastníci nemohli vyjít z kostela, 
pokud rakve nebyly odnošeny do márnice. 

Ještě však vraždění této smutné neděle nebylo dost, a tak 
k další tragédii došlo večer ve Ždírci nad Doubravou. Kolem 15. 
hodiny došlo u Trhové Kamenice ke střetu českých revolučních 
bojovníků s oddílem německých vojáků, kteří byli při tomto 
střetnutí odraženi a ustoupili směrem ke Ždírci. V lese nedaleko 
Údav Němci v té době zadrželi dva muže. Jeden z nich byl 
poštmistr z Horního Studence a druhý se prokázal legitimací 
„Technische Nothilfe“. Byl to Josef Froš z Pardubic a toho 
němečtí vojáci považovali za zběha z tohoto polovojenského 
technického pracovního oddílu. 

Vojáci oba muže odvedli do zámku v Horním Studenci, kam 
povolali studeneckého vrchního strážmistra Kropáčka, aby je 
vyslechl. Poštmistra ihned po výslechu propustili. Froš však na 
otázky českého četníka, kam chtěl jít, stále mlčel. Německý 
velitel výslech Froše přerušil a nařídil poslat Froše s eskortou 
dvou vojáků do Ždírce nad Doubravou, kam přišli okolo 18. 
hodiny do hostince Peklo, kde bylo ubytováno německé 
velitelství. Froše zatím zavřeli v chatrné kůlničce na dvoře 
hostince. Z kůlničky mohl Froš podle svědectví hostinské 

Pochopové snadno utéci, ale o útěk se nepokusil. 
Krátce po osmnácté hodině odvedli dva vojáci Froše 

s napřaženými puškami ke stodole Fiedlerova statku, aby ho 
zastřelili. Na místo popravy se seběhli ždírečtí občané a začali se 
proti německým vojákům výhružně chovat. Proto vojáci od 
popravy upustili, když se předtím snažili rozlíceným občanům 
vysvětlit, že jde o německého dezertéra. Froše zavřeli do komory 
sousedního Šupitova statku. 

V pozdních večerních hodinách byl Froš přece jen zastřelen 
výstřelem do týlu a měl být dobit tak, že mu byla roztříštěna 
hlava. Druhého dne ráno pak Němci rozhlásili, že se zajatý 
mladík pokusil o útěk a při tomto pokusu byl zastřelen. Frošovo 
tělo zahrabali vojáci do brambořiště Fiedlerova statku. Byl 
povolán hrobař Soukup, aby udělal na poli hlubší hrob, kam byl 
prozatímně Froš pohřben. Byla mu také odstřižena látka z oděvu 
a vlasy kvůli pozdější identifikaci. Tyto věci byly uloženy na 
obecním úřadě. Po zjištění, o koho se jedná, bylo Frošovo tělo 
převezeno do Pardubic, kde bylo zpopelněno v krematoriu. 

Po uzavření středních škol v protektorátu na konci války byl 
student Josef Froš přidělen – tak jako mnoho spolužáků – 
k pomocnému technickému oddílu v Pardubicích (Technische 
Nothilfe). Nejdříve všichni chlapci z tohoto oddílu bydleli doma u 
rodičů. Protože jejich docházka do práce byla špatná, museli být 
ubytováni ve společné ubytovně. V té době byl Froš dvakrát 
vyšetřován, že v noci nebyl přítomen na ubytovně. 28. dubna 
odešel ještě s několika kamarády a zpět se již nevrátili. Rodičům 
měl Froš napsat dopis, v němž jim sdělil, že jde pomstít svého 
strýce Františka Froše, který byl dozorcem v donucovací 
pracovně v Pardubicích. Ten po svém zatčení byl umučen 
v koncentračním táboře v Oranienburgu. 

Kde se té neděle 6. května zdržoval, nepodařilo se zjistit. Měl 
si v Nasavrkách od svého kamaráda Adámka ze Svitkova půjčit 
kolo s tím vysvětlením, že se potřebuje rychle dostat do lesů 
v okolí Ždírce. Měl tam vyhledat jistého hajného, který je náš 
člověk. Tak to později řekl spolužák Adámek jeho rodičům. Josef 
Froš hledal zřejmě na Železných horách spojení na partyzány. Byl 
zřejmě také zapojen do odboje, neboť v době své nepřítomnosti 
na ubytovně chodil přestřihovat telefonní dráty.  

Tak skončila krvavá neděle 6. května. 
O tři dny začalo opět velké utrpení pro obyvatele 

Krucemburku a Ždírce nad Doubravou při náletu. 
Pavel Vomela 

 

VÝROČÍ  ÚMRTÍ   
UČITELE  JOSEFA  KYN ČLA 

 

Dne 1. dubna jsme si připomněli 
již osmdesát roků od dne, kdy 
zemřel řídící učitel zdejší 
evangelické a později učitel zdejší 
veřejné školy Josef Kynčl. 

J. Kynčl se narodil 21. října 1859 
v Dolních Štěpanicích u Jilemnice. 
Po vystudování učitelského ústavu 
ku vzdělávání učitelů v Staré Čavě u 
Nové Soli (Nowa Sól) nad Odrou 
(1872–77) a maturitě (8. července 
1877) byl nejprve učitelem 
v Křižlicích (1877–78). V roce 1878 
nastoupil nejprve jako podučitel a po 
vykonání předepsané zkoušky 
učitelské způsobilosti (13. dubna 1881) se stal řádným učitelem 
jednotřídní a od roku 1891 řídícím učitelem krucemburské 
dvoutřídní evangelické školy. V roce 1919, kdy byla evangelická 
škola zrušena, přešel učit na zdejší veřejnou školu; z této školy 



odešel v roce 1922 na zasloužený odpočinek. Své žáky učil znát 
bohatou historii našeho národa a učil je také k lásce k přírodě. 
Zemřel 1. dubna 1934. Jeho hrob nalezneme na evangelickém 
hřbitově v Krucemburku. 

J. Kynčl se mimo svoji 
pedagogickou činnost věnoval 
historii, především Krucemburku. 
Podrobně ji sepsal v knize Průvodce 
Krucemburkem s rodinnými 
kronikami. Bylo to jeho záslužné 
dílo, které má význam i pro dnešní 
dobu. Pátráním v Zemských deskách 
a archivech získával informace, za 
které musel mnohdy platit i ze svých 
peněz, jichž neměl nazbyt. Podařilo 
se mu napsat knihu, která je jakousi 
kronikou jednotlivých domů, ale i 
lidí, kteří v těchto domech žili, a 

také jejich osudů. Kniha popisuje období od třicetileté války až 
do roku 1918. 

J. Kynčl také napsal historii evangelického sboru a 
evangelické školy v Krucemburku. Zůstala po něm také krásným 
stylem napsaná obecní kronika, kterou začal psát po roce 1920. 

V roce 1906 nabídl svůj byt v evangelické škole 
k prázdninovému pobytu profesoru T. G. Masarykovi a jeho 
rodině. Kynčlova rodina se o Masarykovu rodinu obětavě starala 
a J. Kynčl sám dělal budoucímu prezidentovi často společníka. 

Mimo Kynčlovu pedagogickou, historickou a literární činnost 
známe také jeho činnosti další, které vykonával pro své 
spoluobčany. Byl dobrým hudebníkem, v evangelickém kostele 
hrál na varhany. Také byl pokladníkem v tehdejší krucemburské 
pobočce Raifaisen banky. Patřil k zakládajícím členům zdejšího 
Sokola. Záslužná byla jeho přednášková činnost ve zdejší Besedě.  

Pavel Vomela 
 

JOSEF  RŮŽI ČKA 
 

Josef  Růžička se narodil 15. března 1808 v Kohoutově (čp. 
22) jako nejmladší syn v evangelické rodině Františka Růžičky a 
jeho manželky Kateřiny. Základní vzdělání získal na soukromé 
evangelické jednotřídní škole v Krucemburku. Učitelem zde byl 
tehdy František Jozífek, který ve výuce užíval moderní přístupy 
(měl např. žáky rozděleny do dvou skupin podle úrovně jejich 
dovedností a znalostí, užíval na svou dobu moderní učební 
pomůcky). J. Růžička patřil mezi nadané žáky. Na přímluvu 
faráře Jakuba Beneše, který v Krucemburku působil v letech 
1818–25, pokračoval ve studiu na gymnáziu v západoslovenské 
Modre (1821–28) a studium ukončil s vyznamenáním.  

V letech 1828–31 studoval J. Růžička filozofii a teologii na 
evangelickém lyceu v Prešpurku (Bratislavě), které bylo tehdy 
spojeno s teologickou školou připravující české a slovenské 
evangelické církevní a kulturní pracovníky. I když se zde 
přednášelo latinsky, studenti se učili také bibličtině. Bratislavské 
evangelické lyceum bylo v té době prestižní školou. Studovala 
zde řada slovenských obrozenců, např. Jan Kollár, Andrej 
Sládkovič, Michal Miloslav Hodža, v době Růžičkových studií 
také Ľudovít Štúr. J. Růžička navázal četné styky se slovenskými 
kulturními pracovníky: bohatou korespondenci vedl později s 
Janem Kollárem, Karlem Kuzmánym, Jurajem Palkovičem, který 
byl na lyceu profesorem československé řeči a literatury, aj. Na 
lyceu studovala i řada Čechů, kteří byli později faráři v 
Krucemburku, např. Josef Krejčí či Daniel Bohumil Molnár.  

Po vykonání zkoušky z filozofie (1830) a teologie (1831) se J. 
Růžička vrátil domů. Zamýšlel sice pokračovat ve studiu teologie 
ve Vídni, avšak pro finanční nedostatek záměr neuskutečnil. 
Protože začátkem 30. let nebylo volné místo kazatele, vypomáhal 

evangelickým duchovním, mj. superintendantovi Josefu 
Krejčímu. 

Roku 1834 přijal J. Růžička místo katechety na německé 
evangelické škole v Praze. Aby mohl působit i jako kvalifikovaný 
učitel, zažádal si o povolení složit učitelskou zkoušku. Vykonal ji 
11. prosince 1841 a poté byl potvrzen na škole i jako učitel. J. 
Růžička věnoval velkou pozornost tomu, aby škola prospívala, 
zasloužil se o její rozšíření, založil a vedl školní knihovnu. Jeho 
zásluhou na škole studovaly také české děti. Od poloviny 40. let 
se zde vyučoval tělocvik, do učebních plánů dívek byl zaveden 
předmět ženské ruční práce, roku 1849 se začala vyučovat také 
čeština (učil ji právě J. Růžička). 

Po smrti superintendanta Josefa Krejčího (23. května 1844), 
který byl v letech 1803–14 farářem v Krucemburku, bylo 
potřebné zvolit nového duchovního správce při českém 
evangelickém sboru augsburského vyznání. Mezi kandidáty byl – 
vedle pozdějšího (1846–65) krucemburského faráře Daniela 
Bohumila Molnára, který byl v té době vikářem superintendanta a 
připravoval jako správce úřadu volbu nového superintendanta – 
také J. Růžička. Kvůli sporům ve sboru a zákulisním machinacím 
zvolen nebyl. 

Velkou pozornost věnoval J. Růžička organizaci školství, 
problémům školní praxe, postavení učitele v tehdejší společnosti, 
jeho finančnímu a sociálnímu zajištění (roku 1859 založil penzijní 
ústav pro učitelský sbor) aj. Články k těmto tématům publikoval 
v Českobratrském hlasateli i jiných periodikách.  

V květnu 1848 se J. Růžička zúčastnil Slovanského sjezdu. 
Zde se setkal také se slovenskými přáteli, mezi něž patřili Ľudovít 
Štúr, Michal Miloslav Hodža a Josef Miloslav Hurban. Byl 
členem Národního výboru (pracoval v sekci pro školské 
záležitosti), zformuloval rovněž návrh na postavení 
protestantského obyvatelstva v Čechách. 

V září 1851 německý evangelický sbor zažádal o povýšení 
farní školy na hlavní školu. Žádosti bylo na jaře 1852 vyhověno a 
J. Růžička byl jmenován zprvu správcem školy, roku 1854 jejím 
ředitelem. Pod jeho vedením byla škola rozšířena a stala se 
prestižním ústavem.  

J. Růžička byl činný i v dalších funkcích. Roku 1848 se stal 
duchovním správcem pražských věznic, od roku 1859 pracoval ve 
vojenské duchovní správě. Od roku 1852 učil náboženství na 
pražských německých středních školách, na pražském učitelském 
ústavu a od roku 1869 ve filiálce sboru v Plzni pro evangelíky v 
jihozápadních Čechách (založena 1862). Roku 1863 byl 
jmenován druhým farářem německé pražské církve. Byl aktivním 
členem řady spolků (Měšťanská beseda, Muzejní společnost, 
Svatobor). Od roku 1861 byl obecním starším v městském 
zastupitelstvu a pracoval ve školském odboru. Vypomáhal také v 
pražském českém evangelickém sboru: zasloužil se – ve 
spolupráci s D. B. Molnárem – o založení školy českého 
evangelického sboru (fungovala v letech 1868–75).  

J. Růžička je autorem knihy Diplomatische Geschichte der 
deutschen evangelischen Gemeinde Augsb. Confession in Prag 
(1841). Na základě archivních dokumentů v ní zpracoval dějiny 
evangelické církve do roku 1781, dále vznik a vývoj německého 
evangelického sboru v Praze, historii evangelické školy a 
životopisy duchovních správců. Populární byla Obrana 
náboženství evangelického proti křivým úsudkům jiných věřících.  

J. Růžička byl také autorem řady básní, které vznikly většinou 
k poctě jmenování, narozeninám či úmrtí významných osobností, 
při příležitosti školních slavností apod. Nejznámější byla báseň 
Buď světlo! otištěná v Památníku roku slavnostního 1863. Oním 
světlem jsou víra a pravda. „Buď světlo!“ hlas ten opět světem 
letí, / nesoucí požehnání národům; / aj, přátelé! ať víra i nás 
světí, / dvě hvězdy zavítají k Slovanům: / Cyril a Metoděj! obnažte 
skráně! / před velebnou se kořte tváří Páně. // „Buď světlo!“ op ět 



slova zaznívaly, / a pravdy vyznavačův rostl sbor; / i z nás se Boží 
bojovníci stali, / i mučeníci klamům na odpor: / vždyť Hus a 
Jeroným za pravdu zhynul, / a Komenský jí slávy věnce vinul.    

Bohatá byla Růžičkova redaktorská činnost. Zasloužil se 
spolu s Bedřichem Vilímem Košutem (1819–93) o vydávání 
prvního českého evangelického časopisu Českobratrský Hlasatel 
(1849–50), po jeho zastavení vedl Českobratrský věstník (1850–
51). V příspěvcích se věnoval organizačním problémům 
evangelické církve, spojení církve augsburského a helvetského 
vyznání, evangelické církvi na Slovensku, reagoval na aktuální 
politické události, přispíval i mravoučnými a historickými 
příspěvky (Vymožení Rudolfova majestátu od stavů českých r. 
1609). Jedním z témat, které prolínalo celým jeho publicistickým 
dílem, byla náboženská snášenlivost. Po zákazu obou periodik 
vydával Českobratrský kalendář (1850–51) s přílohou Ročník 
církevní a poté přejmenovaný na Nový evangelický kalendář 
(1852–55). 

J. Růžička se zasloužil o vydání řady knih, které byly v 
evangelických kruzích velmi populární. K tisícímu výročí 
příchodu Konstantina a Metoděje na Moravu vydal Jubilejní Bibli 
(Jubilejní Bible, tj. Biblí svatá aneb všecka písma Starého a 
Nového zákona dle původního vydání Králického k tisícileté 
jubilejní slavnosti obrácení Slovanů na víru křesťanskou L. P. 
1863 opět věrně vytištěná, 1863) podle původního textu 
kralického z roku 1613 s apokryfy, předmluvou a rejstříky; edici 
připravoval J. Růžička od poloviny 40. let. Dalším dílem, které 
vydal, byla Summovní postylla (Daniele Sartoriusa Summownj 
Postylla, 1853). Její autor, slovenský evangelický učitel a kněz 
Daniel Sartorius (1704–63) ji vydal jako Summovní postyllku 
(1746) a o její oblibě mezi evangelíky svědčí další dvě vydání 
(1779, 1807). Její upravenou verzi vydal J. Růžička ve dvou 
dílech: první díl obsahoval výklady na evangelia, druhý díl 
výklady na epištoly. Protože toto v pořadí čtvrté vydání bylo záhy 
rozebráno, chystal J. Růžička koncem 60. let další vydání, avšak 
kvůli zdravotnímu stavu již přípravu nedokončil. 

J. Růžička obstaral také 4. a 5. vydání Církevního zpěvníku 
pro evangelické křesťany (1854, 1864). Šlo o upravený a 
doplněný zpěvník Nová kniha zpěvů křesťanských, který byl 
zaveden v evangelických sborech nejen v Čechách, ale také na 
Slovensku. Vydal jej roku 1796 Štěpán Leška. Rodák z Vrbovců 
u Myjavy (1757) studoval na řadě slovenských škol, poté 
pracoval v Prešpurku (1781–84) jako varhaník, kazatel a novinář. 
Od roku 1784 působil v Čechách: v Černilově, Krabčicích a 
Křížlicích, v rodišti Daniela B. Molnára a prvním učitelském 
působišti (1877–78) pozdějšího krucemburského učitele Josefa 
Kynčla. Od roku 1794 žil Š. Leška v Praze a zde navázal kontakt 
s českými obrozenci (Josef Dobrovský, Václav Matěj Kramérius, 
Antonín Puchmajer). Roku 1796 byl – po abdikaci Jána Láha – 
jmenován superintendantem evangelické církve. Kvůli hmotné 
nouzi odešel roku 1798 do Uher a zde v Malém Kéreši zemřel 
(1818). Je autorem řady duchovních písní, v nichž zachoval 
původní písňovou formu, ale aktualizoval jejich obsah v duchu 
osvícenství. Druhé vydání Církevního zpěvníku (1818) bylo 
rozšířeno o dvaaosmdesát písní, jejichž autorem byl 
superintendant Josef Krejčí. V samostatné knize pak J. Růžička 
vydal Nábožné modlitby pro evangelické křesťany (1855), které 
vybral z Leškova zpěvníku a upravil. 

Oblíbenou knihou byly první tištěné evangelické modlitby 
Horlivé a nábožné modlitby pro evangelické křesťany. Jejich 
autorem byl kazatel Jan Wégh (1754–1826); přišel do Čech mezi 
prvními kazateli z Uher a působil zprvu v Libiši (1783–1793) a 
poté v Lysé nad Labem. Kniha byla vydána poprvé roku 1790, 
upravené páté vydání vyšlo zásluhou J. Růžičky roku 1853. J. 
Růžička vydal vlastním nákladem také Katechismus náboženství 
křesťanského evangelického pro větší mládež (1856, 1864) Jana 

Šuleka (1774–1857) aj. 
Růžičkova politická orientace, užívání češtiny při výuce, ale 

také jeho přátelství s českými kulturními pracovníky se dostávaly 
postupně do rozporu s některými reprezentanty německé 
evangelické církve v Praze. Zejména po prusko–rakouské válce 
(1866) – v době vzrůstajícího německého nacionalismu 
německých evangelíků – a poté po oslavné řeči u příležitosti 
sedmdesátin svého blízkého přítele Františka Palackého (1868) se 
začal J. Růžička stávat nepohodlným – „ztratil důvěru církve pro 
způsob svého vystupování“. Proto se roku 1869 vzdal funkce 
ředitele školy. Odmítl však penzionování a nabízenou penzi přijal 
až roku 1871, kdy však už byl vážně nemocen. 6. srpna 1871 se 
kázáním rozloučil se sborem a koncem srpna se přestěhoval z 
ulice V Jirchářích, kde bydlel od roku 1834, do Sokolské ulice.  

Nemocný J. Růžička se ještě stačil roku 1871 podílet na 
organizování církevní práce v Plzni. Jeho zdravotní stav se zhoršil 
a postupně ho vyřadil z aktivní činnosti. 3. srpna 1872 zemřel na 
rakovinu žaludku. Pohřben byl 5. srpna po obřadu v německém 
evangelickém chrámu sv. Michala v Jirchářích na evangelickém 
hřbitově v Karlíně, za jeho rakví – vedle zástupců sboru obecních 
starších, školy, studentstva, spolků a korporací – kráčel také F. 
Palacký. Roku 1907 byly jeho pozůstatky převezeny do nového 
rodinného hrobu na Olšanech. 

31. října 1844 se J. Růžička oženil s Annou Vejnarovou z 
Hrabačova (zemřela 21. 4. 1888). Měli spolu tři syny. Pavel 
Miroslav (21. 1. 1852 – 15. 1. 1939) vystudoval práva; po soudní 
a advokátní praxi nastoupil k pražskému magistrátu (1880), od 
roku 1891 byl vrchním magistrátním radou. Byl literárně činný, 
zabýval se těsnopisem, spoluzakládal Klub českých turistů v 
Praze. Petr (7. 1. 1854 – 22. 12. 1917) byl strojním inženýrem; 
působil v strojních továrnách ve Švýcarsku a Francii, od roku 
1901 v Praze. Nejmladší Apollo (2. 1. 1856 – 13. 1. 1927) po 
absolvování pražské obchodní akademie pracoval jako 
národohospodář a finančník: od roku 1889 působil v 
Živnostenské bance, v letech 1906–16 byl jejím vrchním 
ředitelem.  

K rodnému kraji měl J. Růžička vřelý vztah. U příležitosti 
zlaté svatby svých rodičů (1842) proslovil v nově vystavěné 
krucemburské modlitebně (kostele) kázání (podle zprávy otištěné 
v České včele, 1842, s. 362–363, v té době uplynulo od svatby 
rodičů již 52 roků a 8 měsíců; oběma manželům bylo 78 roků). 
18. září 1842 v devět hodin dopoledne se shromáždili příbuzní, 
přátelé a spoluobčané s rodinami ve slavnostně vyzdobeném 
kostele na bohoslužby. Slavnostní průvod vyšel z příbytku faráře 
Jiřího Holečka a v jeho čele šli tři synové a dcera, 21 vnuků a 
čtyři pravnuci, všichni seřazení podle věku a pohlaví, za nimi 
kráčeli jubilanti a průvod uzavíral J. Růžička s farářem 
Holečkem. Po slavnostních zpěvech pronesl J. Růžička slavnostní 
kázání. Na závěr obřadu přijali jubilanti večeři Páně (J. Růžička 
podával chléb, farář kalich) a průvod se opět vrátil do farářova 
příbytku. Tiskem vyšlo kázání jako Řeč při svěcení slavnosti 
padesátiletého manželství svých rodičů v modlitebnici církve 
Kruzburecké evangelické podle augsb. vyznání, držená dne 18. 
září 1842 od Josefa Růžičky (1843, 1845). Finanční obnos 
získaný prodejem této brožury byl určen k založení knihovny při 
místní evangelické škole, jíž daroval přes sto svazků.  

Roku 1845 se uprázdnilo místo evangelického faráře v 
Krucemburku a místní sbor žádal, aby J. Růžička toto místo 
přijal. J. Růžička se však zdvořile omluvil. Novým farářem byl 
zvolen Tomáš Čéšik, ale 13. února 1846 tragicky zahynul a 
uvolněné místo pak přijal Daniel Bohumil Molnár. 

Podrobný Růžičkův životopis sepsal Josef Lukášek (1874–
1947) v publikaci Josef Růžička, jeho život a dílo: příspěvek k 
dějinám evangelické církve v Praze (1929). 

Jiří Zeman



„PO  STOPÁCH  JANA  ZRZAVÉHO“  – 
9.  ROČNÍK  VÝTVARNÉ  SOUT ĚŽE 
 

Před pololetními prázdninami jsme 30. ledna 2014 navštívili 
ZŠ v Krucemburku a prohlédli jsme si vystavené obrázky z 

výtvarné soutěže 
Po stopách Jana 
Zrzavého. Tento 
ročník je již devátý 
v pořadí a 
zúčastnily se jej 
děti mladšího a 
staršího školního 
věku ze ZŠ v 

Havlíčkově 
Borové, 

Krucemburku, Okrouhlici, Oudoleni, Sobíňově a ve Vojnově 
Městci. Je to vlastně taková základní sestava a jsme rádi za jejich 
účast a podporu.  

Stejně jako loni vyhodnocení soutěže provedli výtvarníci, ze 
Základní umělecké 
školy ve Žďáru 
nad Sázavou paní 
učitelka 
Zabloudilová a 
pan Rathsam, 
malíř z Jihlavy. S 
úrovní prací byli 
zřejmě spokojení, 
příjemně je 
překvapily 
obrázky na téma Podzim. Dále bylo možné kreslit či malovat svůj 

autoportrét a také se znovu pokusit o ilustrace k Jeníkovým 
pohádkám. Jeníkovy pohádky jsou půvabným literárním dílem 
Jana Zrzavého a dětské kresby ze soutěže mají být použity k 
dalšímu zamýšlenému vydání pohádek. 

Děkujeme zúčastněným školám za jejich zájem o soutěž a 
doufáme, že budeme moci v dalším školním roce pokračovat v 
podpoře výtvarné činnosti dětí na základních školách. 

Téma Podzim 
1. Adam Krytinář 1. tř. Vojnův Městec 
2. Tomáš Balek  5. tř. Havlíčkova Borová 
3. Markéta Lysá  4. tř. Vojnův Městec 
3. Kristýna Bláhová 1. tř. Okrouhlice  
 

1. Martina Sigmundová 9. tř. Krucemburk 
2. Tereza Zelená  9. tř. Krucemburk 
3. neuděleno 
Téma  Portrét 
1. Aneta Havlíčková 4. tř. Vojnův Městec 
2. Agate Geffroy  4. tř. Vojnův Městec 
3. Michal Moldavčuk 3. tř. Sobíňov 
 

1. Tereza Zelená  9. tř. Krucemburk 
2. Jana Vařečková 9. tř. Krucemburk  
3. Nikola Ellerová 6. tř. Krucemburk 
Téma  Jeníkovy pohádky 
1. Adéla Procházková  5. tř. Krucemburk 
2. Sandra Pástorová 1. tř. Oudoleň 
3. Jan Fruhrbauer  2. tř. Oudoleň 
 

1. Lukáš Podroužek 6. tř. Krucemburk 
2. Pavel Soukup  6. tř. Krucemburk 
3. Eliška Kučerová 6. tř. Krucemburk 

Za Společnost Jana Zrzavého Miloslava Michalová

 

FARNÍ   SBOR   ČCE 
          

Velikonoční slovo:  
„Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil 
se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm 
démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním 

a nyní truchlili a plakali. Ti, když uslyšeli, že žije a že se jí 
ukázal, nevěřili.“  Mk 16, 9-11 
 

Vážení spoluobčané,  
Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých. To je zvěst velikonoční 

neděle. Ale nemohl si vybrat hůř, co se týče svědka vzkříšení. 
Svědectví ženy v tehdejší době nemělo vůbec žádnou 
věrohodnost, natož svědectví takové ženy. Marie z Magdaly byla 
žena s všelijakou minulostí, a přece právě jí byla svěřena zvěst o 
vzkříšeném Ježíšovi. A Marie je s tou zprávou poslána za 
učedníky, za těmi, kteří jsou smutní a pláčou. Ti hned neuvěří. 
Možná, že nejen velikost zvěsti, ale také ubohost té, která 
zvěstuje, přispěla k reakci učedníků, kteří Marii nevěří a pláčou 
dál – a při tom už zbytečně. 

Dodnes si Ježíš tak podivně vybírá své svědky. Jsou hodně 
nevěrohodní, mdlí a nedokonalí. Nejenže nedovedou podat důkaz 
o Ježíšově vzkříšení, ale i jejich životní praxe pokulhává za 
velikostí zvěsti, kterou nesou. A přece je takovým lidem svěřeno 
evangelium, radostná zpráva o Božím vítězství nad smrtí a 
hříchem. Tato zpráva je určena všem lidem kdekoliv na světě. 
Úspěch při vyřizování není zaručen. Úkolem církve je tuto zprávu 
o slavném vzkříšení Ježíše Krista vyřizovat. Co se stane s lidmi, 
kteří uslyší naši zprávu, záleží už jen na Bohu. On dává víru, on si 
povolává své následovníky.                    

Přeji Vám radostné Velikonoce.          
  Mgr. Marek Vanča, evangelický farář 

  

Velikonoční bohoslužby FS ČCE Krucemburk: 
 

18. dubna – Velký pátek: bohoslužby s večeří Páně v 17 hodin 
20. dubna – Velikonoční neděle: bohoslužby s večeří Páně v 8.15 
hodin v Chotěboři; bohoslužby s večeří Páně v 10 hodin v 
Krucemburku 

 

 
TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA  2014 

 

Tříkrálová sbírka ve farnosti Krucemburk se uskutečnila 4. ledna 2014. Výtěžek sbírky je tradičně určen na 
pomoc nemocným, hendikepovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným zejména v regionech, 
v nichž se sbírka koná. Letošní výtěžek v Krucemburku činil 34.630 Kč. V celé královéhradecké diecézi se vybralo 
12.234.006 Kč (v loňském roce 10.847.654 Kč). 

Děkujeme všem, kteří pomáhali zorganizovat letošní sbírku v celé farnosti, i Vám, kteří jste přispěli do 
pokladničky. 

(red.) 
 

Martina Sigmundová 

Lukáš Podroužek 



VELIKONOCE  V  KATOLICKÉ  FARNOSTI 
 

17. 4. Zelený čtvrtek 
18.00 hodin Krucemburk Mše svatá 

po mši svaté  
do 20.00 hodin 

Krucemburk Adorace Nejsvětější svátosti 

18. 4. Velký pátek 

15.00–17.00 
hodin 

Krucemburk Adorace Nejsvětější svátosti 

18.00 hodin Krucemburk Velkopáteční obřady 

20.00 hodin Krucemburk Křížová cesta - ke Třem křížům 

19. 4. Bílá sobota 20.00 hodin Krucemburk Liturgie 

20. 4. neděle 
Boží hod velikonoční 

8.00 hodin Krucemburk Mše svatá 
9.30 hodin Horní Studenec Mše svatá 
11.00 hodin Vojnův Městec Mše svatá 

21. 4. Velikonoční pondělí 
9.30 hodin Krucemburk Mše svatá 
18.00 hodin Sopoty Mše svatá 

 

 

SHM  KLUB 
 

Do prázdnin zbývá už jen pár měsíců, ale přesto nás čeká ještě 
spousta akcí, na které bychom Vás rádi pozvali. Na 
„čarodějnice“ se stejně jako minulý rok sejdeme na faře a u 
táboráku a buřtů si zazpíváme, popovídáme a třeba i něco 
zahrajeme. 17. května se vydáme do Pardubic na Festival SHM, 
kde se náš klub předvede s pohádkou. Na začátku června nás také 
čeká Dětský den, kde budou mít děti možnost užít si odpoledne 
plné her a soutěží a odnést si domů zajímavé ceny. Zároveň se 
každý čtvrtek od 17 hodin koná Spolčo B+B a jednou za měsíc 
Kreativní klubovna. Každou první neděli v měsíci (kromě 
prázdnin) doprovázíme kytarami, klávesami, flétnou a zpěvem 
dětské mše. Pokud se k nám chcete přidat, rádi Vás uvidíme vždy 
v neděli před dětskou mší v osm hodin v klubovně. 

Spolu s jarem přichází také rozhodování, jak budeme trávit 
letní prázdniny. Chtěli bychom proto pozvat všechny kluky a 
holky na naše prázdninové chaloupky. 
 

Pro koho? Kdy a kam? 

Děvčata 1.–6. třída 21.–28. 7., Brtnice (u Jihlavy) 

Děvčata 7.–9. třída 18.–27. 8., Mrákotín (u Telče) 

Chlapci 1.–6. třída 21. 7.–1. 8., Orličky  
(v Orlických horách) 

 

I ve florbale se nám v letošním roce dařilo. Celkem byly tři 
bodovací turnaje, které hostil SHM Klub Praha-Uhříněves. 
Tentokrát jsme do starší kategorie vypravili dvě družstva a do 
mladší kategorie družstvo jedno, každé si přivezlo medaili. 
Dostali jsme se také na přebor, který je určen pouze pro dva 
nejlepší celky z Čech a Moravy. Byl velmi vyrovnaný, přesto jej 
mladší kategorie vyhrála bez porážky a i starším chlapcům se 
podařilo zvítězit, za což jim patří velká gratulace. 

Děti prvního stupně ZŠ, které navštěvují kroužek, čeká na 
konci května druhý ročník turnaje O putovní pohár předsedy 
klubu. Minulý rok se tato akce všem líbila a byla vydařená, takže 
věříme, že si ji užijeme i letos. Díky rodičům, kteří pomáhají s 
dopravou na turnaje, a hlavně dětem za jejich skvělé sportovní 
nadšení a výkony. 

Bližší informace o chystaných akcích a letních chaloupkách 
včetně kontaktů zjistíte na nástěnce v kostele sv. Mikuláše nebo 
na internetových stránkách klubu: krucemburk.shm.cz. 

Přejeme Vám krásné prožití velikonočních svátků a do jarních 
dnů spoustu radosti. 

Štěpán Zrzavý a Hana Jandová 
 

SPARTAK  STARÉ  RANSKO 
(Postřehy a hodnocení trenérů) 

 

Muži – Okresní přebor – zimní příprava 
Po nevydařeném podzimu zahájilo družstvo mužů zimní 

přípravu 4. ledna. Tréninky probíhaly ve čtvrtek v tělocvičně ZŠ a 
v sobotu venku. Celá doba byla zaměřena na posilování a 
zlepšení fyzické kondice jednotlivých hráčů. Od 6. do 9. března 
proběhlo soustředění a uskutečnily se 2 přípravné zápasy. 
S Vítanovem mužstvo remizovalo 3:3 a Sobíňov porazilo 2:1. 
Zda je tým připravený na těžké jaro, ukážou až samotné zápasy. 

Trenéři Šikl Jiří, Beránek Martin 
 

Dorost – Okresní přebor – zimní příprava 
Do nového ročníku okresního přeboru 2013–14 nastoupilo 

mužstvo dorostu s cílem postoupit do 1. třídy. Po podzimní části 
soutěže se umístilo na 1. místě s náskokem tří bodů. 

Na jarní část soutěže jsme se začali připravovat již v prosinci. 
Po Novém roce jsme se hlavně věnovali fyzické přípravě. Využili 
jsme i pozvání Perunu Hluboká a sehráli s ním tři zápasy a 
absolvovali jeden turnaj v hale v Hlinsku v Čechách. Za to 
bychom chtěli Perunu poděkovat. Ke spokojenosti trenérů by 
přispěla ještě větší účast na trénincích. Doufáme, že zimní 
příprava nám na jaře pomůže k udržení prvního místa a postupu 
do vyšší soutěže. 

Z družstva dorostu čtyři hráči hostují ve vyšších soutěžích 
formou střídavého startu. Tři ve Ždírci nad Doubravou hrají 
krajský přebor a jeden hraje za Žďár nad Sázavou divizi. Žáci, 
kteří z důvodu malého počtu hráčů nemohli být přihlášeni do 
soutěže, hostují ve Ždírci nad Doubravou a hrají krajský přebor.  

 Trenéři Holcman František, Pecina Jan, Losenický Miloš 
 

 
7. června od 13 hodin bude ve sportovním areálu 

Spartaku Staré Ransko dětský den. 
Tato veřejná sportovní akce bude organizována novým 
vedením Spartaku. Celé nedělní odpoledne proběhne ve 

znamení různých her, soutěží a dobré pohody všech 
zúčastněných. Zajistíme pro všechny děti a soutěžící sladké 
odměny a občerstvení. I ostatní návštěvníci si při této akci 

přijdou podle svých možností na své. Zveme tímto všechny 
rodiče, děti a celou naši veřejnost. 
Za vedení TJ Spartak Jan Hülle 

 

 



ZLATÁ  FANKA  2013 
 

V sokolovně se v sobotu 28. prosince 2013 konal 
pingpongový turnaj ZLATÁ FANKA . Zúčastnilo se ho celkem 
26 hráčů. Po urputném boji obsadili přední místa tito hráči: 

do 15 let:            nad 15 let: 
Veselský Jiří       Přiklopil Jan 
Losenický Miloš  Lukáš Zdeněk 
Losenický Jan     Mísař Petr 
Soukup Jan          Večeřa Pavel 
 

Poděkování patří všem zúčastněným, římskokatolické 
farnosti, Sokolu, Městysi Krucemburk, p. Přiklopilovi a SHM. 

Jan Málek 
 

MYSLIVECKÉ  SDRUŽENÍ 
 

Dovolte mi, abych Vás seznámila s několika informacemi 
týkajícími se aktuálního 
dění v MS Krucemburk. 
Má v současnosti 
25 řádných členů a 
jednoho čestného člena. 
Sdružení zastupuje 
zvolený výbor v čele 
s předsedou sdružení 
Zdeňkem Zvolánkem, 
mysliveckým hospodářem Petrem Kohoutem, místopředsedou 
Jiřím Havlíčkem, jednatelem Milanem Kohoutem, finančním 
hospodářem Ladislavem Janáčkem a předsedou revizní komise 
Františkem Zeleným. 

22. března se uskutečnila výroční členská schůze MS. 
Místopředseda Jiří Havlíček přivítal přítomné dámy a pány 
myslivce, honce a hosty, kteří se v 16 hodin sešli v myslivecké 
klubovně v Krucemburku. Následně seznámil přítomné s 
programem výroční členské schůze. Ve zprávě o činnosti MS 
zmínil předseda Z. Zvolánek stav členské základny. Dále 
informoval o počtu a obsahu členských schůzí konaných mezi 
výročními schůzemi 2013–14 a o práci výboru MS v tomto 
období. Podal výčet mysliveckých akcí v uplynulém 
mysliveckém roce. V závěru poděkoval členům za jejich aktivitu 
v MS, za propagaci myslivosti a za jejich píli při vykonávání 
práva myslivosti. 

Dále přečetl svoji zprávu myslivecký hospodář P. Kohout. 
Zmínil plán lovu zvěře za uplynulý rok a jeho úspěšné plnění, co 
se týče spárkaté zvěře, upozornil také na to, že je potřeba zvýšit 
odlov škodné zvěře, abychom zvýšili stavy zvěře drobné. 
Zhodnotil přikrmování zvěře, pohovořil o stavbách mysliveckých 
zařízení a práci myslivců v honitbě. Poděkoval všem aktivním 
členům za jejich práci v honitbě a popřál jim mnoho zdaru a 
mysliveckých zážitků.  

Finanční hospodář podal informaci o příjmech financí v roce 
2013–14, o výdajích za uplynulý rok a o zůstatku na účtu a na 

hotovosti MS. Předseda revizní komise F. Zelený seznámil 
přítomné s výsledkem revize finančního hospodaření. 

Poté následovala společenská část, která započala výbornou 
večeří, osvěžením připravenými nápoji dle chuti každého 
účastníka, ale také příjemným posezením. Nejvíce času však bylo 
věnováno sdílení mysliveckých a loveckých zážitků. 

Na závěr tohoto článku bych opět za MS chtěla poprosit 
všechny občany, aby nejen v následujících měsících, kdy probíhá 
kladení mláďat, ale i po celý rok dodržovali v lese klid a umožnili 
nerušenou pastvu zvěři, aby neničili myslivecká zařízení,  a 
obzvláště pejskaře pak prosím, aby nenechávali volně pobíhat po 
honebních pozemcích své mazlíčky a při pohybu v honitbě je 
měli na vodítku. 

Bc. Petra Kohoutová 
 

SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASI ČŮ 
 

Vážení a milí spoluobčané, nahlédněme společně do naší 
činností v uplynulém období. Jednotka v roce 2013 vyjížděla 
celkem v 32 případech, kdy jsme zasahovali u požárů, při 
odklízení následků kalamit a polomů nebo v rámci jiné pomoci 
technického rázu. Ani jaro letošního roku se neobešlo bez 
výjimečných událostí. V úterý 11. února jsme byli v 12:42 vysláni 
k požáru střechy rodinného domu ve Vojnově Městci, který po 
sobě zanechal škodu vyčíslenou asi na 50.000 Kč. Naštěstí se 
požár i samotný zásah obešel bez jakéhokoliv zranění. Na místě 
události zasahovali profesionální hasiči ze Žďáru nad Sázavou a 
jednotky sborů dobrovolných hasičů z Krucemburku, Vojnova 
Městce a Ždírce nad Doubravou. Zasahující hasiči byli nuceni 
rozebrat střešní krytinu, aby se dostali k jednotlivým ohniskům a 
tak požár zneškodnili. V 14:11 byl požár již zcela zlikvidován a 
jednotky se vracely do svých základen. 

V březnu několik našich členů podstoupilo stáž u HZS 
Chotěboř, proběhlo školení členů výjezdové jednotky – strojníků 
a velitelů družstev. V dubnu jsme podstoupili zátěžový výcvik. 

V sobotu 29. března se tři družstva mladých hasičů našeho 
SDH zúčastnila soutěže Hlinecké piškvorky. Mezi staršími dětmi 
se naše družstva umístila na 4. a 10. místě z dvaceti družstev. 
Družstvo mladších se umístilo na 6. místě z 15 startujících celků. 

Chceme Vás, vážení spoluobčané, varovat před vypalováním 
trávy, pálením klestí apod. Již do poloviny března došlo 
v havlíčkobrodském okrese k 11 požárům trávy a lesního porostu, 
na čemž se svou měrou podepsalo zajisté i suché počasí. Případné 
pálení klestí apod. prosím ohlaste elektronicky vyplněním 
jednoduchého formuláře na www.hzscr.cz/vysocina (záložka 
„služby pro veřejnost“), nebo telefonicky na číslech 
950 270 102(-106). V případě potřeby se můžete o radu obrátit na 
Úřad městyse nebo na pana Moravce. Nezapomínejte, že plošné 
vypalování trávy a porostů je zakázáno. 

Prosíme, buďte také obezřetní při parkování svých vozidel 
v okolí hasičské zbrojnice. Ve více případech byl výjezd cisterny 



značně zkomplikován nevhodně zaparkovanými automobily. 
Děkujeme za pochopení. 

Naše činnost se soustředila i na práci s dětmi a mládeží 
v rámci setkávání Mladých hasičů. Těší nás, že mezi nimi zájem o 
hasičství roste, a tak jsme mohli v uplynulém roce přijmout 
několik nových členů. S dětmi realizujeme pravidelné schůzky, 
při kterých se připravujeme na soutěže, trénujeme se 
v disciplínách hasičského sportu či pracujeme na zvýšení jejich 
kondice a seznamujeme je s nejrůznějšími hasičskými 
dovednostmi. Jejich schopnosti prověřujeme v průběhu jara na 
závodech s netradičním názvem „Hasičské piškvorky“. 
Pravidelně se s dětmi účastníme i hry Plamen, která se skládá 
z jarního a podzimního kola.  

Děkujeme všem příznivcům hasičské tradice v naší obci. 
Ceníme si podpory jak ze strany institucí, tak jednotlivců a 
především ze stran našich rodin, které naši časově náročnou 
dobrovolnou činnost přijímají s porozuměním. Přejeme Vám 
příjemné jarní měsíce. 

Martin Rejšek, Martin Kasal 
 

TJ SOKOL KRUCEMBURK 
 

REHABILITA ČNÍ  CVI ČENÍ  PRO  ŽENY 
 

Již skoro 10 let se scházíme jednou týdně ve velké tělocvičně 
naší ZŠ ke cvičení. Jedná se spíše o pomalejší, plynulé protažení 
celého těla, cvičení s gumou a měkkým malým míčem – 
overballem. Ke cvičení využíváme pomůcky – karimatky a míče, 
které jsou uloženy ve skříňce školy a pořízeny jsou z financí 
místní organizace Sokol. 

Počet ,,cvičenek“ je pohyblivý – některé chodí cvičit od 
samého začátku, jiné se přidaly časem. Scházíme se většinou od 
října do Velikonoc. Takže pokud máte čas a chuť – můžete přijít 
mezi nás. 

Irena  Jandová 
 

ŠACHOVÝ  ODDÍL 
 

Předkládáme malé ohlédnutí za činností šachového oddílu, 
který pracuje pod 
křídly místního 
Sokola. Podzimní část 
nové sezony zahájil 
šachový oddíl 
zápasem v Hlinsku. V 
tomto ročníku byl TJ 
Sokol Krucemburk 
nalosován do Krajské 
soutěže jih, kde mají 
dvě blízká města 
Chotěboř a Hlinsko po dvou mužstvech. I díky tomu nás v této 

sezoně čeká pouze jeden delší výjezd do Městečka Trnávky. 
Úvodní zápas s Hlinskem byl nad naše možnosti, ale ve 

zbývajících kolech podzimní části už jsme prožívali jen samá 
vítězství. Pěkným úspěchem byla naše hladká výhra 4,5:0,5 v 
Krouně, obci podobné velikosti, jako je náš městys. Ke konci 
roku nám tedy náleželo pomyslné bronzové umístění za favority 
soutěže (viz tabulka o umístění). 

 

Poř. Družstvo   Body Skóre Poč. výher 
1. TJ CHS Chotěboř C  10 14:6    10 
2. ŠO Hlinsko B  9 14:6    11 
3. TJ Sokol Krucemburk 9 12:8    10 
4. Sokol Městečko Trnávka 7 9.5:10.5          8 
5. TJ Štefanydes Polička E 6 11.5:8.5    10 
6. TJ CHS Chotěboř D  6 8.5:11.5      7 
7. ŠO Hlinsko C  4 9:11      7 
7. ŠK Svitavy B  4 9:11      7 
9. TJ Sokol Krouna  4 5.5:14.5       5 
10.   ŠK Svitavy C  0 7:13      6 
 

Od začátku 
října až do konce 
května jsou 
organizovány od 
17 hodin v naší 
klubovně v 
sokolovně 
pravidelné 
tréninky mládeže. 
Všichni noví 
zájemci o 
šachovou hru jsou 
srdečně zváni. Na konci listopadu se uskutečnil šachový turnaj v 
Havlíčkově Borové a vedle zkušených hráčů šachového oddílu se 
ho zúčastnili i naši mládežníci. Turnaj byl bohužel zkrácen z 
důvodu výpadku počítače, a možná i proto unikla jen těsně 
Romanu Kafkovi medailová pozice. Martin Hrančík, který 
hostuje v našem oddílu, se umístil na druhém místě. 

Na závěr roku se v sokolovně uskutečnily dva tradiční 
vánoční turnaje. V mládežnické kategorii za účasti devíti hráčů 
zvítězil Jindřich Halama, na druhém místě se umístil Filip Ležal a 
třetí byl Josef Ondráček. Každý ze zúčastněných mládežníků 
obdržel věcnou cenu. V turnaji dospělých se opět prosadil Roman 
Kafka, který obsadil první místo, a odměnou mu byl putovní 
pohár, který bude obhajovat na příštím turnaji. Druhé místo 
vybojoval Tomáš Janáček a třetí náleželo Martinu Hrančíkovi. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat vedení Sokola za dobré 
podmínky, které nám jsou pro tuto činnost průběžně vytvářeny. 
Kdo má zájem o tuto královskou hru, ať neváhá a rozšíří naše 
řady (tel. 602 544 105). 

Za šachový oddíl Libor Kašpar 
 

TURNAJ  V  K ŘÍŽOVÉM  MARIÁŠI 
 

11. ledna 2014 se hrál v Krucemburku již pátý ročník 
křížového mariáše – Krucemburský flek. Celkem bylo přihlášeno 
65 borců, ale k hracím stolům jich zasedlo rovných 60. A protože 
každá změna je život, tak letošní ročník byl připraven ve 
spolupráci s vedením místního Sokola; v sokolovně jsou 
prostorově neomezené možnosti, které jsou při velkém počtu 
zúčastněných nezbytně potřebné. Prezentace turnaje proběhla 
mezi 8. a 9. hodinou. Samotnému turnaji předcházelo malé 
občerstvení v podobě klobásy a doplnění tekutin podle chuti, 
které k této oblíbené hře určitě patří. Losování k jednotlivým 
stolům bylo provedeno podle počítačového programu. 



Hrála se čtyři kola po 60 minutách. Krátkou přestávku mezi 
nimi si každý vyplnil podle svého. Na každém takovém turnaji se 
potkává spousta známých, a tak je pořád o čem mluvit. Hodnotí 
se hra, jak se komu daří, nebo kdo co nezahrál dobře. Vysvětlují 
se herní situace a v nemalé míře někdy vzplanou i emoce nad 
některou zbytečně prohranou hrou. To už k této hře ale patří, 
protože i mariášníci jsou kavalíři, jako jiní sportovci. Pracoval 
jsem jako rozhodčí a musím říci, že všechny vzniklé spory byly 
řešeny smírně a s nadhledem. Po třetím kole se všichni občerstvili 
řízkem a bramborovým salátem, který vždycky přijde vhod. 
Turnaj byl ukončen čtvrtým kolem, po kterém následovalo 
zpracování dosažených výsledků. 

Vítězem 5. ročníku se stal Roman Novák z Radostína, který 
v celkovém hodnocení 
nahrál 83,30 Kč a tím 
získal putovní pohár. Druhé 
místo obsadil Luděk Fikar 
z Vísky se ziskem 70 Kč a 
třetí byl František Joska 
z Údav, který měl při 
konečném účtování 69,80 
Kč. Z domácích hráčů byl 
nejlepší Miroslav Mach, 
který obsadil 19. místo.  

Po celkovém vyhlášení výsledků a předání cen se pan Jiří 
Vosička z Miřetic opět postaral o zábavu hrou na heligonku. Tím 
byl turnaj zdárně zakončen. Po každé takové náročné akci 
samozřejmě dochází k debatám, jaké to vlastně bylo. Doufám, že 
všichni zúčastnění byli spokojeni jak s organizací turnaje, cenami, 
jídlem, ale i prostředím, kde se hrálo. Na turnaji byli hráči 
z různých koutů republiky, například z Trutnova, Hostinného, 
Pardubic, Bystřice nad Pernštejnem, Zbožnova, Ledče nad 
Sázavou a okolí. Myslíme si, že i toto je cesta, která zviditelní náš 
městys Krucemburk.  

Ještě bych chtěl touto cestou poděkovat všem sponzorům, 
kteří tento turnaj podpořili a pomohli tak částečně zajistit věcné 
ceny. Dále děkuji vedení Sokola za vstřícně vytvořené podmínky 
pro tento turnaj, bez nichž by úroveň turnaje nebyla od 
zúčastněných hráčů tak kladně hodnocena. 

Za pořadatele turnaje Jan Hülle, člen Českého svazu mariáše 
 

CAVEMAN  V  KRUCEMBURKU 
 

Když jsme se v Perunu na podzim domlouvali, kam vyrazit do 
divadla, napadlo nás, že to tentokrát otočíme a přivezeme divadlo 
za námi. Představení Caveman bylo jasnou volbou, protože se při 
něm všichni smějí od začátku až do konce. Světovou premiéru 
mělo už v roce 1991 a do Čech ho přivezl jeho první český 
protagonista Jaroslav Dušek. V současnosti ho hrají dva herci – 
Jan Holík (který byl krucemburským Cavemanem) a Jakub Slach. 

Nebylo důležité, který z nich k nám přijede, protože oba jsou 
naprosto dokonalí a přesvědčiví (někteří z nás fanoušků viděli 
představení několikrát v obou alternacích).  

Autorem je americký 
humanitně vzdělaný herec a 
dramatik Rob Becker, jenž vyšel 
ze svých znalostí, a myšlenku, 
že muži a ženy jsou opravdu 
jako z jiné planety, rozvedl a 
pokusil se o vysvětlení 
existujících rozdílů. Caveman je 
zajímavou sondou do vztahů 
mezi mužem a ženou 
prezentovanou mužem, přesto 
ženy neuráží a mužské chování 
bere s lehkou nadsázkou a inteligentním humorem. Vždyť nám 
občas neuškodí podívat se na běžné životní situace z pohledu 
opačného pohlaví. Ženy se snad už na své partnery nebudou tak 
zlobit, když si nevšimnou jejich nového účesu, když nepoznají, že 
je doma vytřeno, a pochopí, že při sledování fotbalu nemají na 
své muže vůbec mluvit, protože není jejich chyba, že je neslyší. A 
když uslyší svého muže říkat kamarádovi:  „Ty stará kur...,“ tak 
to znamená, že je mezi chlapy všechno v pořádku a že mu tím 
vlastně řekl, jak mu chyběl a že ho má rád. A když chlap přijde z 
práce domů a nemluví, tak je to proto, že už vyčerpal svých dva 
tisíce slov, kdežto ženě ještě zbývá dalších pět tisíc, a že výsostné 
mužské území v domě nemusí být pouze sklep nebo garáž. A 
muži už snad chápou, proč se občas ženy zdánlivě bezdůvodně 
urážejí, i když jim nic neudělali, a proč si o nich ženy někdy 
myslí, že jsou „kreténi“. A snad se také na nakupování svých žen 
budou dívat shovívavěji, protože ženy jsou přece sběračky, 
kdežto muži naopak lovci.  

Honza Holík byl naprosto úžasný a z energie, kterou nám 
předal, jsme čerpali ještě dlouho po skončení představení. Podělil 
se s námi o jednu historku. Když za ním přišel po jednom 
představení starší manželský pár, tak mu paní povídá: „Vy jste s 
námi musel být letos na dovolené.“ Na to její muž suše odvětil: 
„Ne, on už s námi třicet let žije.“ Proto bychom se neměli 
pokoušet měnit své partnery k obrazu svému, ale mít je rádi 
takové, jací jsou. 

Daniela Přiklopilová 
 

ZIMNÍ  DRA ČÍ  LOD Ě 

Perun si vyzkoušel 15. února zajímavé nové sportovní 
odvětví. Dragon Boat Velké Dářko připravil  závody zimních 
Dračích lodí na zamrzlém Velkém Dářku. Tento originální závod 
měl podle organizátorů premiéru nejen  v Čechách, ale i  v 
celé Evropě. Nápad  byl převzat z daleké Číny, kde se tyto závody 
zrodily. 



Závodilo se na připravených dračích saních, v nichž za sebou 
sedělo deset závodníků, kteří se odpichovali  hůlkami, a v čele 
jim udával tempo bubeník, v případě Perunu bubenice Lenka. 
Mělo se závodit podobně jako na lodích: dvě rozjížďky a pak 
vyřazovací systém, ale na jedněch saních se objevila technická 
závada, tudíž se rozjížďky jely pouze na jedněch a o vítězi 
rozhodoval čas. Posádka Perunu zajela průměrný výsledek a 
obsadila tak celkové čtvrté místo se ztrátou  jedna a půl sekundy 
na třetího. 

Bohužel letošní zima nebyla nakloněna zimním sportům a 
mírné klima, které na Vysočině nepamatujeme, se negativně 
projevilo i na těchto závodech. V odpoledních hodinách ledová 
plocha popraskala a organizátoři v rámci bezpečnosti závod raději 
ukončili.  

Luděk Strašil 
 

HOKEJOVÁ  PRALESNÍ  LIGA  2013–14 
 

Naše tradiční hokejové zápasy mezi oddíly Sokol Krucemburk 
a Perun Hluboká se letos rozrostly o dalších 30 utkání v hokejové 
lize neregistrovaných hráčů v Hlinsku. Zde jsme byli nuceni 
spojit síly a vytvořit jedno konkurenceschopné družstvo. 
Realizační tým v čele s generálním manažerem Michalem 

Votavou měl nelehkou práci: vybrat z obou klubů kompaktní tým, 
který by nám neudělal ostudu. To se mu povedlo a na podzim 
jsme začali sbírat první zkušenosti.  

V prvních utkáních nám nechybělo odhodlání, bojovnost a 
nadšení, ale platili jsme nováčkovskou daň. Zejména rozhodčí 
nám nedali nic zadarmo. Několik dalších utkání jsme jen těsně 
prohráli. První body přišly až v posledním kole proti Sokolu 
Servis. V druhé půlce soutěže jsme vybojovali už jen jeden bod. 
V rozhodujícím zápase se Sokolem Servis jsme doplatili na úzký 
kádr a se čtyřmi body skončili na posledním místě. Přesto lze 
první sezonu hodnotit kladně. Získali jsme mnoho dobrých 
zkušeností, které příští rok určitě zúročíme. 

 Na závěr bych chtěl poděkovat všem hráčům a realizačnímu 
týmu v čele s generálním manažerem Michalem Votavou. 

Jan Valecký 
 

PERUN  VE  FUTSALOVÉ  SOUTĚŽI 
 

Další futsalová sezona je minulostí, a tak se za ní 
poohlédneme. Byla pro barvy Perunu velmi složitá. I když při 
pohledu na tabulku po základní části a naše čtvrté místo nic 
nenasvědčuje, že by měl tým nějaký problém, opak byl pravdou. 

V letošní sezoně se nám bohužel nevyhýbala zranění, a tak se 
stávalo pomalu tradicí, že s přibývajícími zápasy nás jezdilo čím 
dál méně. V zápasu se slavným Futisem v zádech, kdy mohlo hrát 
dvanáct hráčů (z toho jsou dva gólmani), nás zbylo ve finále do 
pole pouze pět.  

Těžký výron v kotníku, operace ramene a tři zranění kolena je 
výčet všech zranění, která nás potkala, a tak si dovoluji říct, že 
konečné šesté místo je velmi slušným zakončením s ohledem na 
již zmíněná fakta. Proto patří poděkování všem hráčům, kteří 

dobojovali do samého závěru sezony a na tomto umístění se 
podíleli. 

Pevně věřím, že do začátku příští sezony se dáme všichni 
zdravotně dohromady a v nové sezoně zkusíme vybojovat lepší 
umístění. 

Václav Boguaj 
 

SILVESTROVSKÉ  KOUPÁNÍ 
 

Teplota vzduchu 3 °C, teplota vody 2 °C. Žádný mráz jako v 
Rusku to rozhodně nebyl, přesto to na procházku v bermudách a 
žabkách nebylo. Na rybníku Řeka se však navzdory popisovaným 
klimatickým podmínkám o Silvestru producírovalo sedm právě 
takto oděných mužů. Jenže žádné sebemrskačství nebo 
exhibicionismus v tom nehledejte. I když za vším stála zcela 
nevinná sázka, tato zmiňovaná skupinka ukázala početnému 
publiku, jak se vypořádat se zimou.  

Po nezbytné úpravě koupacího prostoru, který přes noc 
zamrzl, a odstranění ledových ker absolvovali účastníci povinnou 
rozcvičku, poté následoval prezidentův slavnostní projev a po 
něm už nic nebránilo, aby se ,,sedm statečných" vrhlo do 
ledových vod rybníka Řeka. Všichni přežili! 

Přestože tato akce vznikla právě díky sázce, mohla by se stát 
nejen novou tradicí, ale i novým celoročním koníčkem pro lidi, 
kteří se ke svému zdraví nechtějí chovat lhostejně. 

Děkujeme nejen účastníkům, ale i hojnému počtu diváků, že 
neseděli doma za kamny a aktivně přišli podpořit naši snahu o 
oživení aktivit u rybníka Řeka. Zároveň nám dovolte, abychom 
Vás pozvali 3. května 2014 na slavnostní křest naší nové dračí 
lodi, která bude pravidelně brázdit vody rybníka Řeka. 

Za Perun Hluboká Jiří Přiklopil
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