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 Velikonoce  
 

 Koledníci jdou,  
 pomlázku nesou.  
 Zpívají koledy:  
 „Vajíčko dejte mi.  
 Ať je pěkně malované,  
 od srdíčka darované.“  
     Martin Doucha 
 

 
 

Číslo doprovázejí ukázky z velikonoční výstavy žáků základní školy. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Veselé Velikonoce!  
 

Roztomilý zajíček  
zapomněl si košíček.  
Přesto dostal vajíčko  
a rozbalil přáníčko.  

Jakub Brychnáč  
 



VÝTVARNÁ  SOUTĚŽ  PO  STOPÁCH  

JANA  ZRZAVÉHO 
 

 
 

8. února proběhlo v ZŠ vyhodnocení 12. ročníku výtvarné 

soutěže „Po stopách Jana Zrzavého“. Jako v loňském roce se 

hodnocení ujala paní Jana Zabloudilová ze ZUŠ v Žďáru nad 

Sázavou a paní Marta Rejšková ze ZUŠ v Krucemburku, za 

Společnost Jana Zrzavého 

ještě Miloslava Michalová. 

Společně vybíraly z prací 

dětí základních škol z 

Krucemburku, Okrouhlice, 

Vojnova Městce, Sobíňova 

a Oudoleně.  

Nejvíce prací bylo na 

téma Naše řeky a rybníky a 

pak Iniciála v mé oblíbené 

knize. Třetí téma – ilustrace 

k Jeníkovým pohádkám – 

inspirovalo pouze děti ze 

Základní školy v Oudoleni. 

Patří jim a jejich učitelce 

paní Losenické díky za 

věrnost tématu a záměru 

vytvořit obrázky, které 

budou použity k dalšímu 

vydání Jeníkových pohádek.  
 

Umístění podle témat je následující  

Téma Naše řeky a rybníky  

mladší žáci 

1. Kamila Vlachová 1. tř. Vojnův Městec  

1. Lucie Pospíchalová 5. tř. Vojnův Městec  

2. Jindřich Šlerka  1. tř. Krucemburk  

3. Radek Hejlík  1. tř. Vojnův Městec  

starší žáci  

1. Sára Wagnerová 8. tř. Krucemburk  

2. Nikola Elerová 9. tř. Krucemburk 

3. Veronika Mrštíková 8. tř. Krucemburk  

Čestné uznání obdrží za svoje rybářské obrázky  

Tomáš Cimpl  3. tř. Sobíňov  

Tomáš Matějka  3. tř. Sobíňov  

Patrik Němec  4. tř. Sobíňov 

Téma Iniciála v mé oblíbené knize  

mladší žáci  

1. Vendula Valecká 3. tř. Krucemburk  

2. Berenika Coufalová 5. tř. Krucemburk  

3. Natálie Dvořáčková 5. tř. Okrouhlice  

starší žáci  

1. Kateřina Černá 9. tř. Krucemburk  

2. neuděleno  

3. Michal Sýkora  6. tř. Krucemburk  

Téma Jeníkovy pohádky  

1. Alžběta Zvolánková 3. tř Oudoleň 

2. Tomáš Benc  5. tř. Oudoleň 

3. Hana Zvolánková 3. tř. Oudoleň  

Cenu laické poroty letos obdrží  

Magdalena Kamarádová 9. tř. Krucemburk 

Všem zúčastněným školám, vyučujícím a žákům děkujeme za 

zájem o výtvarnou soutěž a přejeme jim radost ze vzdělávání, z 

využívání a rozvíjení talentu a ze života vůbec. Děkujeme 

Základní škole v Krucemburku za uspořádání výstavy soutěžních 

prací a věříme v možnost spolupořádání dalšího ročníku 

rozšířeného o kategorii pro základní umělecké školy. 

Výstava výtvarných prací žáků základních škol „Po stopách 

Jana Zrzavého“ je instalována v budově ZŠ Krucemburk a je 

možno ji zhlédnout do 30. června 2017. 

za Společnost Jana Zrzavého Krucemburk Miloslava Michalová 

 

Z  DĚNÍ  V  MŠ 
 

Letošní zima byla dlouhá. Konečně jsme se po několika 

letech dočkali pořádné sněhové nadílky, a tak nás příroda 

inspirovala k tvoření ve třídách. V každé třídě jsme vyráběli 

sněhuláčky, stříhali sněhové vločky, vyráběli krmítka pro ptáčky 

a malovali paní „Zimu“. Dětskými výrobky jsme si vyzdobili 

nejen třídy, ale i šatny a chodby. Děti nezapomněly na ptáčky a 

zvířátka v lese. Pravidelně doplňovaly krmítka na zahradě a 

vypravily se do lesa ke krmelci s dobrotami, které si přinesly 

z domova. Nádherné zimní dny jsme využili ke sportování, ke 

hrám na sněhu a se sněhem. 

Někteří z nás se seznamovali se základy lyžování na hřišti u 

školy a 18 dětí pravidelně v pátek odjíždělo na lyžařský výcvik 

do ski areálu v Hlinsku. 

Konec února byl ve znamení velkých příprav na karneval, na 

který jsme se těšili. Děti malovaly obrázky pohádkových bytostí, 

vyráběly erby na výzdobu třídy. O jarních prázdninách se třída 

proměnila v cukrárnu, protože děti s pomocí kuchařek 

vykrajovaly, zdobily cukroví pro mlsání na zámecký bál. Taky je 

potřeba trochu pohybu, a tak se každý den trénoval tanec. 

Konečně nastal tolik očekávaný den. Ve čtvrtek 2. března se 

naše školka proměnila v krucemburský zámek a třída krtečků 

v zámecký sál. Ráno děti pomáhaly s přípravou jednohubek a 

královské hostiny. Pan král se svojí družinou pořádal bál, a tak se 

tančilo, sportovalo a soutěžilo. 

V rámci projektu „Povídání o lesních zvířátkách“ k nám přijel 

pan Kunc se svými zvířecími kamarády, o kterých dětem poutavě 

vyprávěl. Dětem se vyprávění i zvířátka líbily. 

Březen je měsíc knihy, a tak se děti seznamovaly s druhy knih 

a navštívily knihovnu. Vyráběly svoje pohádkové knihy, nosily si 

je i z domova a každý den jsme jim z nich četly. 

Jindřich Šlerka 

Vendula Valecká 

 

 

Návštěva knihovny 



A co nás čeká? Příprava na Velikonoce začíná celodenním 

projektem „České tradice a jejich symboly“. Děti se seznámí 

s živými mláďátky symbolizujícími Velikonoce – kůzletem, 

beránkem, zajíčkem, kuřátky – a s tradicemi u nás, jako je pletení 

pomlázky, barvení vajíček, pečení mazanců a beránků. Sváteční 

den bude zakončen tvořivou dílnou rodičů a dětí. 

Těšíme se na hezké jaro a krásnou probouzející se přírodu. 

kolektiv zaměstnanců MŠ 
 

ZPRÁVY  Z  NAŠÍ  ZŠ 

 

Celé zimní období probíhalo ve znamení olympiád a soutěží. 

Prvními soutěžemi v novém kalendářním roce 2017 byla 

Finanční gramotnost, Sapere, Tuta via vitae. Šest žáků 2. stupně – 

Ondřej Pecina, Matěj Vinopal a Martin Matouš z 9. třídy, Petr 

Kasal z 8. třídy, Martin Doucha a Tomáš Hrůza ze 7. třídy – se 

zúčastnilo okresního kola těchto soutěží.  

Žáci naší školy se celoročně zúčastňují výtvarných soutěží. 

Proběhla základní kola výtvarné soutěže Děti malují pro Konto 

Bariéry se soutěžním zadáním ZIMA – kouzla a půvaby zimy 

dětskýma očima a druhá výtvarná soutěž Příroda kolem nás. 

Každoročně se zapojujeme do výtvarné a literární soutěže 

Požární ochrana očima dětí. I letos žáci vytvořili velmi pěkné 

práce v počtu 27 výkresů nebo slohových prací. Byly zaslány do 

okresního kola v Havlíčkově Brodě a věříme, že budeme opět 

úspěšní jako v minulých letech.  

Dva žáci z deváté třídy reprezentovali školu v dějepisné 

soutěži Mladý historik, v okresním kole v Havlíčkově Brodě 

Ondřej Pecina obsadil 14. místo a Matěj Vinopal 22. místo. Do 

celostátní soutěže Příběhy 20. století se se svým příběhem o 

Krucemburku zapojila Dominika Balková z 9. třídy.   

V Havlíčkově Brodě se konalo okresní kolo soutěže 

Matematická olympiáda, které se zúčastnili vítězové školních kol 

z 5. a 9. třídy. Naši školu v této soutěži reprezentovali celkem 4 

žáci a dosáhli velmi pěkných výsledků. V silné konkurenci žáků 

5. tříd se výborně prosadil Jan Kasal, který ve své kategorii 

zvítězil, David Mitana obsadil pěkné 9. místo. Za žáky 9. třídy 

nás reprezentovali také 2 žáci, Ondřej Pecina si vybojoval krásné 

2. místo a Martin Matouš získal pěkné 4. místo. Oba hoši 

postoupili do krajského kola.  

V Havlíčkově Brodě proběhlo okresní kolo Olympiády v 

českém jazyce. Školu zastupoval Matěj Vinopal z 9. třídy, který 

si poradil s úkoly z jazyka i slohu velmi dobře. V silné 

konkurenci se umístil na 8. místě. Koncem ledna proběhlo školní 

kolo recitační soutěže. V kategorii 2.–3. třídy získala 1. místo 

Viktorie Votavová ze 2. třídy, 2. místo Kristýna Kohoutová z 3. 

třídy a 3. místo Aneta Kopecká z 2. třídy. V kategorii 4.–5. třídy 

získala 1. místo Tereza Matulová ze 4. třídy, 2. místo Nikol 

Dostálová ze 4. třídy a 3. místo Marek Cimburek a Vojtěch 

Dohnal z 5. třídy.  Za 3. kategorii – žáky 6.–7. tříd – patřilo 1. 

místo Pavlíně Culkové a 2. místo Zuzaně Málkové ze 6. třídy. Ve 

4. kategorii – žáci 8. a 9. třídy – získala 1. místo Monika 

Vašková, 2. místo Markéta Málková z 9. třídy a 3. místo Simona 

Šulcová z 8. třídy. Všichni tito žáci reprezentovali naši školu 

v okrskovém kole v Chotěboři. Do okresního kola v Ledči nad 

Sázavou postoupil pouze Vojtěch Dohnal.  

Ve školním kole Zeměpisné olympiády se nejlépe umístil v 

kategorii B Jakub Kopecký ze 7. třídy a v kategorii C Ondřej 

Pecina z 9. třídy. V okresním kole této soutěže chlapci obsadili 

v silné konkurenci výborná 4. místa.   

Nechyběla ani Olympiáda v anglickém jazyce. Tradičně měli 

žáci ve školním kole ústní a výtvarnou část. V kategorii I. A 

postoupil do okresního kola Tomáš Hrůza ze 7. třídy a v kategorii 

II. A Martin Matouš z 9. třídy. Tomáš Hrůza v okresním kole 

vybojoval 7. místo a Martin Matouš obsadil krásné 2. místo.  

Okresní kolo Chemické olympiády se uskutečnilo 

v Havlíčkově Brodě začátkem března. Naše škola měla početné 

zastoupení, čtyři žáci z 9. třídy Magda Kamarádová, Martin 

Matouš, Ondřej Pecina a Matěj Vinopal věnovali hodně času 

přípravě, aby na bojišti měli úspěch. A ten se opravdu dostavil. 

Ondřej Pecina obsadil krásné 2. místo a postoupil do krajského 

kola, Martinu Matoušovi patřilo 5. místo. 

Kromě vědomostních soutěží se konala celá řada soutěží 

sportovních, protože letošní rok konečně nebyl bez sněhu a 

mrazu. Děti ze školní družiny si sníh užily na školním hřišti, kde 

pro ně byly připraveny lyžařské závody. Za odměnu dostaly 

všechny děti sladké medaile a diplomy. Žáci 4.–9. třídy se po 

rozdání pololetního vysvědčení vypravili do Chotěboře na zimní 

stadion. I když byl mrazivý den, všichni se honičkou na ledu, 

hokejem nebo samotným bruslením zahřáli. Aby to nebylo líto 

žákům 1.–3. třídy, připravily jim paní učitelky v tělocvičně 

překážkový běh, přeskoky přes švihadlo a střelbu na koš. Protože 

letošní leden byl opravdu pěkně mrazivý, byli žáci 2. třídy bruslit 

na nastříkaném hřišti v místní části Vinička. A celý 1. stupeň si 

také udělal svůj sportovní den na sněhu, se soutěžemi a zábavou 

pro všechny. Takže si vlastně úplně všichni žáci ve škole užili 

sněhu a ledu, a protože některé třídy 1. stupně se vypravily 

v rámci hodin tělesné výchovy bobovat a sáňkovat, přáli si starší 

spolužáci být na jejich místě a tajně jim záviděli. Žáci 7. třídy a 

někteří osmáci a deváťáci odjeli na lyžařský výcvikový kurz do 

Školní kolo recitační soutěže 

II. blok programu Spektrum Žďár n. S. 

Projekt dotovaný firmou Lesy ČR 



Daňkovic. Brázdili místní kopce na lyžích, bojovali o prvenství 

v závodech a samozřejmě nechyběly další pohybové aktivity jako 

stolní tenis, piškvorky a diskotéka.  

V rámci výchovy k občanství žáci 6. třídy navštívili Úřad 

městyse Krucemburk, Galerii Jana Zrzavého a obřadní síň, kde 

jim o práci úřadu vyprávěl pan starosta Otto Kohout a paní 

Ludmila Soukupová.  

ZŠ Krucemburk se zapojila do projektu dotovaného firmou 

Lesy ČR s. p. Tento projekt byl zaměřen na nákup žákovských 

souprav Elektrochemie a jejich využití ve výuce fyziky a chemie. 

Souprava obsahuje veškerý potřebný materiál k provádění 

základních experimentů z elektrochemie – vodivost kapalin, 

elektrolýza, elektrochemické články, galvanika, řada napětí kovů. 

Žáci pronikli do tajů chemických vlastností elektrické energie. 

Tento projekt přispěl k učení základům elektrochemie. 

Praktickou formou žáci získávají nové poznatky. Cílem projektu 

bylo zvýšení kvality praktického vzdělávání. V odpoledních 

hodinách proběhl ve školní tělocvičně začátkem února netradiční 

Masopustní karneval. Zajímavými soutěžemi všechny žáky 

provedl pan David Hamerský, který děti uchvátil prima 

diskotékou s laserovými světly. Na závěr nescházelo 

vyhodnocení nejlepších masek a sladká odměna pro všechny. 

Žáci 9. třídy se zúčastnili celorepublikového testování 

z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecně 

studijních předpokladů v rámci projektu „Národní testování“, 

které uskutečnila vzdělávací společnost SCIO. Celkově se do 

testování zapojilo 16.312 respondentů. Výsledky jsme obdrželi 

začátkem ledna a žáci si svoje hodnocení odnesli společně 

s pololetním vysvědčením. Ve všech testovaných oblastech 

dosáhli žáci velmi dobrých výsledků. Ondřej Pecina získal 

ocenění za nejlepší výsledek v Kraji Vysočina v testování 

z matematiky a za nejlepší výsledek v Kraji Vysočina v testování 

OSP. V měsíci dubnu proběhnou přijímací zkoušky na střední 

školy, věříme, že se našim deváťákům bude dařit stejně dobře 

jako při testování a na zvolený studijní obor se dostanou. 

Začátkem března proběhl II. blok programu primární 

prevence společnosti Spektrum Žďár nad Sázavou. Žáci 2.–9. 

třídy navázali na programy, které pro ně byly připraveny v 1. 

pololetí, a opět zábavnou a nenásilnou formou besedovali o 

bezpečném chování, vlastním rozhodování v krizových situacích, 

nástrahách, které číhají na internetu a sociálních sítích, 

problémech spojených s láskou a návykovými látkami. Všechny 

programy byly uzpůsobeny věku a znalostem dětí o dané 

problematice. Žáci 1.–5. třídy společně s učitelkami navštívili 

Knihovnu M. J. Sychry ve Žďáru nad Sázavou, kde pro ně byly 

připraveny programy: pro žáky 1. a 2. třídy beseda s názvem Tři 

bratři a pro starší žáky Zapomenutá řemesla v písni a tanci. 

Všichni se dozvěděli mnoho nového a prohlédli si nové knihy v 

knihovně. Žáci 4. třídy absolvovali koncem března závěrečný 

pětihodinový blok teorie Dopravní výchovy, v květnu je čekají 

závěrečné zkoušky na Zimním stadionu v Chotěboři. 

Jaro jsme ve škole 

přivítali velikonoční 

výstavou. Všichni žáci 

se podíleli na přípravě a 

jejich výrobky zdobily 

nejen tělocvičnu, ale i 

chodby a třídy. 

Velikonoční výstava se 

těšila velkému zájmu 

z řad rodičů i široké 

veřejnosti.  

Podrobné informace 

o činnosti naší školy 

naleznete na 

www.zskrucemburk.cz 

Všem čtenářům 

přejeme krásné jaro, 

hodně sluníčka a 

optimistického naladění. 

kolektiv zaměstnanců ZŠ 

 

Úspěch žáků ZŠ Krucemburk v oboru chemie 
 

Soutěž „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“ 

odstartovala v říjnu loňského roku a její základní kola probíhala v 

pěti krajích: Pardubickém, Královéhradeckém, Středočeském, 

Libereckém a v Kraji Vysočina. Celkem se klání zúčastnilo více 

než pět tisíc žáků devátých tříd ze 159 základních škol. Žáci z 

Kraje Vysočina absolvovali test teoretických znalostí 15. 

prosince 2016 v ZŠ Wolkerova v Havlíčkově Brodě.   

Projít dvoukolovým testováním teoretických znalostí až do 

finále je v tak velké konkurenci obrovským úspěchem pro 

Ondřeje Pecinu a Martina Matouše, žáky 9. ročníku. Třicet 

nejúspěšnějších chemiků z pěti krajů se probojovalo do 

regionálního finále, které se uskutečnilo 19. ledna 2017 v 

laboratořích SPŠCH Pardubice a prověřilo i praktické dovednosti 

soutěžících. Úkolem bylo vypracovat laboratorní úlohu 

zaměřenou na pozorování srážecích reakcí a určování aniontů.  

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 15. března 

v Pardubicích a naši žáci obdrželi hodnotné ceny. Ondřej Pecina 

se umístil mezi šesti nejlepšími mladými chemiky a postoupil do 

celorepublikového kola, které se uskuteční v červnu. Oběma 

chlapcům gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za 

vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. Alena Bencová 
 

 

 

 

 
 

 

Zimní sportovní den (žáci 1. stupně) 

Klára Sekničková 

http://www.zskrucemburk.cz/


ZUŠ  –  PŘIJÍMÁNÍ  ŽÁKŮ  KE  STUDIU 
 

Základní umělecká škola Chotěboř, pobočka v Krucemburku, 

vypisuje talentové zkoušky pro všechny děti, které mají zájem o 

výuku hry na hudební nástroje, zpěv či výtvarný obor pro školní 

rok 2017–18. Zkoušky proběhnou v ZUŠ v Krucemburku 

v pátek 9. června od 14 do 16 hodin. Rodiče, kteří chcete vědět, 

zda má vaše dítě hudební či výtvarný talent, přijďte se svými 

dětmi, těšíme se na vás.  

Děti si připraví lidovou písničku, posoudíme jejich přirozené 

vlohy pro rytmus a hudební sluch. Vhodný věk dítěte je mezi 6. a 

8. rokem. Zájemci o výtvarný obor přinesou namalovaný 

obrázek. Případný náhradní termín je možno dohodnout 

s vedoucí pobočky na tel. 603 708 166. 

Na škole se platí školné, pro individuální výuku v hudebním 

oboru je to 270 Kč, výuka ve skupince 210 Kč, ve výtvarném 

oboru 200 Kč měsíčně. 

Ve školním roce 2016–17 v naší ZUŠ studuje 60 žáků v 

hudebním a 13 ve výtvarném oboru. Vyučujícími v hudebním 

oboru jsou Mgr. Marta Rejšková, MgA. Jana Mandátová, Alena 

Fuxová, Dis. Vyučuje se hra na klavír, varhany, elektrické 

klávesové nástroje, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, dále 

sborový zpěv a hudební nauka. 

Výtvarný obor vyučuje paní učitelka Pavlína Svobodová. Žáci 

se zabývají kresbou a malbou různými technikami, výrobou 

keramiky a dalšími aktivitami. Velmi oblíbené jsou společné 

hodiny s rodiči, které mají vždy specifické zaměření. 

Mgr. Marta Rejšková, vedoucí pobočky ZUŠ 

 

INFORMAČNÍ  CENTRUM 
 

Naše Informační centrum skončilo ve 3. ročníku soutěže 

turistických informačních center se sídlem v Kraji Vysočina za 

rok 2016 na krásném 4. místě. Tato soutěž hodnotí 

prostřednictvím příspěvkové organizace Vysočina Tourism 

spolupráci s TIC ve formě zadávání akcí na turistický portál 

Vysočiny a je v ní zohledněna velikost obce/městyse/města, kde 

se TIC nachází, účast na vzdělávacích seminářích a setkání pro 

TIC organizovaná Vysočina Tourism. Je to pro nás krásný 

úspěch. 

 

PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA  OZNAMUJE 
 

Pečovatelská služba (dále jen PS) poskytuje své služby 

osobám z Krucemburku, Hluboké, ze Starého Ranska a z 

Vojnova Městce, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

vysokého věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení 

a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Tím 

pomáhá, aby lidé mohli i přes svoji životní situaci zůstat ve svém 

domácím prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného života 

společnosti. Službu lze kombinovat s péčí rodiny nebo jiného 

poskytovatele. Postavením sedmi bytů v DPS v Krucemburku se 

zajistilo, aby alespoň někteří spoluobčané mohli zůstat i přes 

svoje stáří a nemoc v domovské obci.  

PS své služby poskytuje jako službu terénní v domácnostech 

uživatelů a ambulantní v DPS v souladu se zákonem 108/2006 

Sb. a vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o sociálních službách. Služby se poskytují v 

rozsahu úkonů, které stanoví platný sazebník služeb schválený 

Radou městyse Krucemburk. Sociální poradenství se poskytuje 

uživatelům PS zdarma. 

   zaměstnankyně PS 
 

DĚKUJEME  VŠEM  SPONZORŮM  

ZA  DARY  DO  TOMBOLY – PLES  2017 
 

Ing. Vladimír Kubeš – Intermont, s.r.o., Karel Losenický – 

majitel hotelu Centro Hustopeče, Ing. Vladimír Štill – Elasta 

Vestil, s.r.o., Tendra, spol. s.r.o. Mělník – Ing. David Plíštil, 

AVE, s.r.o Žďár nad Sázavou, Josef Strašil – Pohostinství 

„Pepíno“, Silpra silniční práce, s.r.o. Brno, Jiřina Moravcová – 

obchodní činnost, ELKO Elektro, s.r.o. Krucemburk, Experting, 

spol. s.r.o. Praha, DESIGN, s.r.o.  Chotěboř, Váňa Hybrálec, 

s.r.o. Jihlava, Petr Kohout, Vojnův Městec, ELOV Vojnův 

Městec, Ing. Pavel Benc – BeHo, s.r.o. Staré Ransko, Ing. 

František Kujan – projektová kancelář, pan Jiří Zrzavý, pan Vít 

Janáček, Zemědělská a.s. Krucemburk, Jiří Kasal – zemědělský 

podnikatel, Karel Losenický – truhlářství Krucemburk, Jaroslav 

Joska – holič a kadeřník Krucemburk, Lucie Kavalírová – 

masáže Krucemburk, Libor Marek Krucemburk, Monika 

Mrštíková – autoškola Krucemburk, Jaromír Mifka – Lesní 

školka Vortová, Jiří Přiklopil – elektromontáže Krucemburk, 

COOP družstvo Havlíčkův Brod, Jan Matějka – Autodoprava 

Ždírec nad Doubravou, Jan Šlerka – klempíř Ždírec nad 

Doubravou, Lesní družstvo obcí Přibyslav, Citelum, a.s. 

Havlíčkův Brod, Slévárna a modelárna Nové Ransko, manželé 

Coufalovi – Dřevovýroba Benátky, Tiskárna Unipress Žďár nad 

Sázavou, Martin Bříza – FITKO Ždírec nad Doubravou, Dušan 

Hameder Ždírec nad Doubravou, František Němec – stavební 

práce, Václav Duben – zmrzlina Krucemburk, Petr Losenický 

Krucemburk, Restaurace Řeka Staré Ransko p. Mokroš, COLAS 

CZ a.s. Jihlava, Věra Konárová – pedikérské studio Krucemburk, 

Petr Svoboda Krucemburk, GaH s.r.o. Ždírec nad Doubravou, 

Restaurace u Lázničků – Ždírec nad Doubravou, pan Myška 

Krucemburk, pan Novotný IPI Žďár nad Sázavou, Pavlína 

Junová Malochyně, Jan Valecký Krucemburk, OK Comp Patrik 

Otradovský, Stora Enso Timber Ždírec nad Doubravou, Jindřich 

Hájek Krucemburk, Viatronic, s.r.o., Zbyněk Holas Krucemburk, 

Perun Hluboká Luděk Strašil, BW stavitelství Holice, ČSOB 

pojišťovna, Jiří Pavlíček Ždírec nad Doubravou, Hana Losenická 

prodejna U Sluníčka Krucemburk, GMJ s.r.o. Žďár nad Sázavou, 

DOSIP servis, Milan Pečenka Krucemburk, Ecostone s.r.o. 

Havlíčkův Brod, Veronika Chroustová Vojnův Městec, David 

Ptáček Krucemburk, Oční optika Ostrovid Ždírec nad 

Doubravou, Gabriela Rubková Benátky, Dušan Mikulecký 

Krucemburk, lékárna Jaroslava Mokrá Krucemburk, lékárna u 

Havlíčka Chotěboř paní A. Myjavcová, Martin Jonáš Hluboká, 

Zahrada Vysočiny, PC Sinek, s.r.o. Havlíčkův Brod, Jaroslava 

Lidmilová – Bytový textil Hlinsko, Milan Lidmila LITEX 

Košinov, Dekora Jeníček, a.s. Ždírec nad Doubravou, Aleš 

Pecina Krucemburk, TJ Spartak Staré Ransko, Městys 

Krucemburk. 

 Kategorie do 5 tisíc obyvatel  

 
TIC (obec) Body 

1 Přibyslav 1273 

2 Počátky 1120 

3 Kamenice nad Lipou 745 

4 Krucemburk 726 

5 Žirovnice 574 

6 Náměšť nad Oslavou 541 

7 Jemnice 488 

8 Pacov 416 

9 Řásná 346 

10 Jaroměřice nad Rokytnou  311 

11 Ždírec nad Doubravou 309 

12 Brtnice 268 

13 Šiklův Mlýn (vč. Draxmoor) 212 

14 Hrotovice 50 

15 Koněšín 50 



SLOVO  STAROSTY 
 

Vážení spoluobčané, 

před časem jsme zažili první jarní dny, které nás nabily novou 

energií.  

V tomto jarním čase jsme připravovali soutěž na zhotovitele 

Rekonstrukce schodiště ke katolickému hřbitovu. Nové schodiště 

bude dle výsledku soutěže zhotoveno v průběhu května až října 

tohoto roku. V rámci celého projektu bude rekonstruováno i 

schodiště za branou na hřbitov a nově bude upraven prostor před 

ohradní zdí katolického hřbitova a osvětleno schodiště s ohradní 

zdí. Příprava projektu trvala tři čtvrtě roku a do příprav byli 

zapojeni i naši občané prostřednictvím veřejných diskusí. Na 

základě několika variant bylo vybráno řešení, které bylo 

zpracováno do prováděcí dokumentace. Věřím, že příprava 

projektu, na němž pracovali architekti s dalšími odborníky, 

přinese zkvalitnění veřejného prostoru, který je ve velmi blízkém 

kontaktu s kulturní památkou kostela sv. Mikuláše, hrobu Jana 

Zrzavého a tvoří také část náměstí. Současně s touto akcí 

proběhne rovněž oprava a přespárování jižní části ohradní zdi. 

Na evangelickém hřbitově jsme začátkem roku řešili havarijní 

stav kulturní památky Pomníku obětem druhé světové války od 

Vincence Makovského. Pískovcové kvádry pomníku a plastiky 

jsou značně poškozeny. Zažádali jsme tedy Kraj Vysočina o 

poskytnutí dotace a plánujeme v tomto roce provést 

restaurátorské práce. 

V době vydání tohoto čísla časopisu Domov finišují 

projektové práce na veřejném prostoru v ulici Větrná a obnově 

hřiště na Viničkách. I na řešení těchto prostor jsme 

spolupracovali s občany a ptali se na jejich názory, co by veřejné 

prostory v jejich očích měly splňovat. Z těchto podnětů a dalších 

souvislostí vzešly projekty, jejichž realizaci plánujeme v létě 

tohoto roku. Architektonický koncept řešení těchto veřejných 

prostor je k nahlédnutí na webových stránkách ÚM Krucemburk. 

Situace obnovy hřiště na Viničkách 

V březnu byly také dokončeny projektové práce na stavební 

úpravy komunikace v ulici Drahotín. Po kolečku schvalovacích 

procesů a výběru zhotovitele bude v ulici opravena dešťová 

kanalizace, komunikace a chodník. 

18. února se uskutečnil Maškarní ples městyse Krucemburk. 

Děkuji tímto všem sponzorům a všem, kdo se podíleli na přípravě 

a zdárném průběhu plesu. 

Přeji Vám příjemné prožití velikonočních svátků a mnoho 

pozitivní energie do jarních dnů. 

S úctou 

Mgr. Otto Kohout 
 

NAŘÍZENÍ  O  ZÁKAZU  PODOMNÍHO 

A  POCHŮZKOVÉHO  PRODEJE 
 

Vážení spoluobčané, 

v poslední době se často setkáváme s občany, kteří přijdou na 

Úřad městyse se stížností na prodejce, kteří na nich pod 

záminkou kontroly faktur a jiných dokumentů vylákali smlouvy 

na dodávku energií či jiných služeb a následně je přesvědčili 

k podpisu nové nevýhodné smlouvy. Tito podomní prodejci se 

většinou zaměřují na starší občany a naučené prodejní praktiky 

mají za cíl jedinou věc – vydělat peníze z provize za uzavřenou 

smlouvu. Když poté po přečtení smlouvy zjistíte, že je pro Vás 

smlouva nevýhodná, bývá často problematické smlouvu 

vypovědět. 

Reakcí na tuto situaci bylo vydání Nařízení o zákazu 

podomního a pochůzkového prodeje na území městyse, které 

je v platnosti od 20. února 2017. Toto nařízení směřuje k 

ochraně soukromí a práv občanů před nekalými praktikami, 

případně podvodným jednáním některých osob. 

Při kontaktu s podomním prodejcem, kterého si občan 

sám předem neobjednal, doporučuji toto jednání: 

1) Požádejte prodejce o prokázání totožnosti. 

2) Sdělte prodejci, že je v obci podomní prodej zakázán a že 

budete informovat příslušné orgány (Úřad městyse, policie ČR). 

3) Odmítněte veškerou komunikaci s prodejcem. 

4) Nikdy prodejce nepouštějte do bytu či domu. 

V této souvislosti také upozorňuji na nekalé praktiky 

prodejců, kteří uzavírají smlouvy po telefonu. Spotřebitel 

mnohdy ani neví, že bylo telefonicky potvrzeno uzavření 

smlouvy.  

Mgr. Otto Kohout 

 

 

 

 

Rekonstrukce schodiště ke katolickému hřbitovu. 
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INFORMACE  Z  44.–48.  ZASEDÁNÍ  RADY  MĚSTYSE 
 

44. zasedání – 6. 12. 2016 

*RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o dílo s firmou DESIGN 

Chotěboř z 15. 6. 2016, jejímž předmětem 

je Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ 

Krucemburk. Dodatek řeší vícepráce 

v celkové výši 21.956 Kč bez DPH. 

*RM schválila zadání zpracování 

dokumentace pro provedení stavby 

Rekonstrukce hřbitovního schodiště Ing. 

Pavlem Křehlíkem (Havlíčkův Brod) za 

cenu 20.000 Kč včetně DPH. 

*RM schválila uzavření Smlouvy o dílo 

na zajištění zimní údržby komunikací na 

Starém Ransku a v Hluboké s Josefem 

Strašilem pro zimní období 2016–17. 

*RM schválila podporu kulturní 

památky Červená vila na provedení 

opravy omítky vnějších podhledů střechy 

včetně výměny vyhnilých prken a na 

opravu severního štítu s finanční 

spoluúčastí obce ve výši 10 % ze 

skutečných nákladů (nejvýše 15.000 Kč). 

*RM schválila uzavření Smlouvy o 

poskytování služeb outsourcingu 

informačního systému HELIS eOBEC 

s firmou Asseco Solutions, Praha 4. 

Smlouva bude uzavřena na dobu 

neurčitou. Cena za roční podporu 14.787 

Kč bez DPH. 

*RM schválila zadání zpracování studie 

chodníku v ulicích Košinovská a Na 

Viničkách firmě DMC Havlíčkův Brod za 

cenu 24.000 Kč bez DPH. 

*RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o dílo s firmou DMC Havlíčkův 

Brod na kompletní rekonstrukci 

komunikace v ulici Drahotín + rozšíření 

stávajících chodníků v lokalitě včetně 

provedení veřejného osvětlení, vše za cenu 

102.850 Kč včetně DPH. Autorský dozor 

při realizaci stavby 600 Kč bez DPH/hod. 

*RM schválila užívání soukromého 

vozidla ke služebním cestám pro Mgr. 

Otto Kohout – FORD GALAXY, Jiří 

Popelka – RENAULT MEGANE, Jaroslav 

Klukan – VOLVO V40. 

*RM schválila proplacení faktury od 

firmy Karel Losenický (Krucemburk) za 

výrobu a montáž 2 ks informačních tabulí 

a 4 ks informačních uzamykatelných 

skříněk na zeď.  Celková cena 45.100 Kč. 

45. zasedání – 29. 12. 2016 

*RM schválila rozpočtové opatření č. 

11/2016. 

*RM schválila záměr prodeje pozemku 

parc.č. 1417/6 v k.ú. Krucemburk o 

výměře 90 m
2
 dle GP č. 694-1392/2016. 

*RM schválila uzavření Smlouvy o dílo 

č. 19/2017 pro rok 2017 na poskytování 

laboratorních služeb s firmou ENVIREX 

Chotěboř. 

*RM schválila úpravu rozpočtu MŠ za 

rok 2016 takto: 20.000 Kč ušetřených za 

energie bude využito na nákup pomůcek 

pro tělesnou výchovu. MŠ se přihlásila do 

celorepublikového projektu všeobecné 

pohybové přípravy dětí předškolního a 

mladšího školního věku; je zaměřen na 

rozvoj základní pohybové motoriky 

s názvem ,,Děti na startu“. 

*RM schválila příspěvek formou 

věcného daru 1 paletu štípaného dřeva do 

tomboly na Myslivecký ples 14. 1., Farní 

ples 28. 1., Sportovní ples Tatran Ždírec 4. 

2. a 2 palety štípaného dřeva na Ples 

Městyse Krucemburk 18. 2. 

*RM schválila uzavření Smlouvy o 

sdružených službách dodávky elektřiny 
ze sítí nízkého napětí č. 1200072566 a 

Smlouvy o sdružených službách 

dodávky plynu č. 1200072894 s firmou 

ČEZ Prodej Praha 4 pro odběrná místa 

městyse Krucemburk na dobu určitou od 

1. 1. do 31. 12. 2017. 

*RM schválila uzavření Smlouvy o dílo 

na prováděcí projekt veřejného prostoru 

v ulici Větrná za celkovou částku 84.000 

Kč a prováděcí projekt veřejného prostoru 

Viničky za celkovou částku 72.500 Kč. 

Zhotovitel David Ptáček (Krucemburk). 

*RM schválila vymáhání dlužné částky 

za stočné ve výši 8.083 Kč a za komunální 

odpad ve výši 600 Kč (celková dlužná 

částka vůči městysi činí 8.683 Kč). 

Dlužník M. D., Krucemburk. Vymáhání 

bude předáno advokátní kanceláři JUDr. 

Lubomíra Málka. 

46. zasedání – 25. 1. 2017 

*RM schválila závazné ukazatele 

rozpočtu na rok 2017 pro příspěvkovou 

organizaci ZŠ dle zákona č. 250/2000 Sb. 

o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů. Celkový objem schválených 

rozpočtových prostředků je 1.300.000 Kč. 

*RM schválila závazné ukazatele 

rozpočtu na rok 2017 pro příspěvkovou 

organizaci MŠ dle zákona č. 250/2000 Sb. 

o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů. Celkový objem schválených 

rozpočtových prostředků je 650.000 Kč. 

*RM schválila uzavření Smlouvy o 

poskytování služby elektronických 

komunikací č. 2017500001 s firmou 

COPROSYS-LEONET Chotěboř. 

*RM schválila objednání instalace 

osvětlení tělocvičny ZŠ u firmy ELKO 

Elektro za celkovou cenu 47.856 Kč bez 

DPH. 

*RM schválila nařízení městyse 

Krucemburk č. 1/2017 o zákazu 

podomního a pochůzkového prodeje na 

území obce s platností od 20. 2. 2017.  

*RM schválila uzavření Smlouvy o 

zajištění územní studie veřejného 

prostranství s Městem Chotěboř. 

*RM schválila uzavření Smlouvy o dílo 

na územní studii rozvojové plochy „Pod 

Včelínem“, p.č. 347 a 346 v k.ú. 

Krucemburk, s Ing. arch. Tomášem 

Pavlasem (Zadní Třebáň) za celkovou 

cenu 85.000 Kč bez DPH. 

*RM schválila připojení se 

k mezinárodní kampani „Vlajka pro 

Tibet“, a to vyvěšením tibetské vlajky dne 

10. března na budově ÚM. 

*RM schválila nákup cen ve výši 1.500 

Kč na akci pro děti „Dětský maškarní 

karneval“, který pořádá TJ Sokol 

Krucemburk 11. 2. v sokolovně. 

47. zasedání – 6. 2. 2017 

*RM schválila převedení hospodářského 

výsledku MŠ v celkové výši 1.472,86 Kč 

z roku 2016 do fondu rezerv. 

*RM schválila uzavření Dohody o 

skončení nájmu nebytových prostor 
s nájemcem L. P. (Horní Studenec) ke dni 

28. 2. 2017. Předmětem nájmu byly 

nebytové prostory č. 2.12. ve 2. podlaží 

budovy zdravotního střediska. 

*RM schválila uzavření Dohody o 

skončení nájmu bytu č. 1 v DPS, 

uzavřené s V. J. a M. K., k 28. 2. 2017. 

*RM schválila znění Smlouvy o nájmu 

pozemku (terénního valu). Smlouva bude 

připravena pro majitele všech pozemků 

v ulici Větrná sousedících s valem. 

*RM schválila vydání souhlasu se 

stavbou ke stavebnímu povolení a 

souhlas k vydání povolení k nakládání 

s povrchovými vodami na akci „Staré 

Ransko – obnovení Nového rybníka pod 

hrází rybníka Pobočný“, investor LESNÍ 

DRUŽSTVO OBCÍ, Přibyslav. 

*RM schválila podání žádosti o dotaci z 

Kraje Vysočina na akci „Oprava pomníku 

obětem 2. světové války – V. Makovský“. 

*RM schválila proplacení faktury od 

firmy TERRA BONA Jihlava za 

projektové a přípravné práce k podání 

žádosti o dotaci z OPŽP na „Analýzu rizik 

– Chemické ČOV“ ve výši 15.000 Kč. 

*RM schválila objednání dodatkových 

tabulek dle nařízení RM č.1/2017, 

dodatkových tabulek na monitorování 

kamerovým systémem a uvítacích tabulí 

dle nabídky od firmy DALSIKO za 

celkovou cenu do 35.000 Kč vč. DPH. 

*RM schválila proplacení faktury od 

firmy David Ptáček (Krucemburk) za 

architektonické a projekční práce na 

Rekonstrukci autobusové zastávky u 

sokolovny v celkové výši 9.500 Kč. 

*RM schválila přípravu projektu na 

opravu hasičské zbrojnice v Hluboké. 



*RM schválila návrh projektu na 

opravu hřbitovních schodů a okolního 

prostoru pod kostelem sv. Mikuláše. 

*RM schválila zadání zpracování 

Průkazu energetické náročnosti budovy, 

ul. Dr. Drbálka, č.p. 193 a 345, a návrh 

projektu na rekonstrukci parkoviště a 

kontejnerová stání před touto bytovkou. 

*RM schválila přípravu opravy 

propadlé střechy na Restauraci u rybníka 

Řeka a veřejného osvětlení v kempu. 

*RM schválila návrh projektu na opravu 

místní komunikace ul. Drahotín. 

*RM rozhodla rozdělit z Paragrafu 3429 – 

Ostatní zájmová činnost celkovou částku 

37.000 Kč a z Paragrafu 3419 – Ostatní 

tělovýchovná činnost celkovou částku 

183.500 Kč z rozpočtu městyse takto: 

FBC Salamandra Krucemburk 3.000 Kč, 

Spolek přátel Krucemburku 4.000 Kč, 

Myslivecké sdružení Krucemburk 13.000 

Kč, Klub filatelistů Krucemburk 1.000 Kč, 

Svaz tělesně postižených Chotěboř 1.000 

Kč, SHM Klub Krucemburk 10.000 Kč, 

Spolek zahrádkářů Krucemburk 5.000 Kč, 

ČSOP Krucemburk 3.000 Kč. RM 

doporučuje ZM schválit dotace spolkům 

v této výši: Spartak Staré Ransko 60.000 

Kč, TJ Sokol Krucemburk 65.000 Kč, 

Perun Hluboká 55.500 Kč. 

*RM stanovuje konečný termín pro 

podání žádosti o dotaci/dar na roční 

činnost od místních spolků do 15. 1. 

příslušného roku, ve kterém se dotace a 

dary budou čerpat. 

48. zasedání – 8. 3. 2017 

*RM schválila proplacení faktury v 

celkové výši 3.500 Kč za zpracování 

dokumentace architektonického konceptu 

hřbitovních schodů u kostela sv. Mikuláše 

v Krucemburku – za předělání 

odsouhlaseného projektu, prezentace další 

varianty řešení schodiště, a faktury v 

celkové výši 7.500 Kč za detailní 

řešení/komplexní projekt pro rozpočet a 

realizaci akce Předprostor ohradní zdi 

katolického kostela. Zhotovitel David 

Ptáček (Krucemburk). 

*RM schválila finanční dar na činnost 

spolku ve výši 2.000 Kč pro Český svaz 

včelařů, Základní organizace Chotěboř. 

*RM schválila příspěvkové organizaci ZŠ 

přijetí finančního daru od firmy 

TECHNOCON ve výši 12.209 Kč na 

nákup vizualizéru. 

*RM schválila účetní závěrku MŠ k 31. 

12. 2016 bez výhrad. 

*RM schválila uzavření MŠ v době 

velikonočních prázdnin 13. 4. 2017. 

*RM schválila vypracování nového 

pasportu staveb rybníků Zadní a Macurův 

s návrhem oprav a rekonstrukcí za cenu 

24.500 Kč firmě Ing. Václav Nečas, 

Projektování vodohospodářských staveb, 

Žďár nad Sázavou. 

*RM schválila uzavření Smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a smlouvu o právu provést stavbu 

par. 247/1,KNN s firmou ČEZ Distribuce 

(Děčín IV-Podmokly) za účelem umístění 

stavby zařízení distribuční soustavy 

zemního kabelového vedení NN na 

pozemku parc.č. 445 v k.ú. Staré Ransko 

za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč 

bez DPH. 

*RM schválila uzavření Smlouvy o 

výpůjčce s Ředitelstvím silnic a dálnic 

ČR; touto smlouvou půjčitel ŘSD ČR 

přenechává vypůjčiteli Městysi 

Krucemburk bezúplatně pozemky v 

chodníku parc.č. 1641/34 a 1641/35 dle 

GP na dobu 8 let. 

*RM schválila přípravu projektu opravy 

kulturní památky krucifixu s oplocením 

na hrázi Raneckého rybníka. 

*RM schválila zadání zpracování 

projektové dokumentace pro stavební 

povolení na projekt multifunkčního hřiště 

za ZŠ firmou AEDINT Hlinsko za 

celkovou cenu 34.485 Kč vč. DPH. 

 

INFORMACE  ZE  17.  A  18.  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE 
 

17. zasedání – 14. 12. 2016 

*ZM schválilo uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace s Farností sboru 

Českobratrské církve evangelické 

Krucemburk na opravu střechy kostela v 

celkové výši 150.000 Kč. 

*ZM projednalo a schvaluje rozpočet pro 

rok 2017 jako schodkový. Schodek ve 

výši 10.150.000 Kč bude financován z 

přebytku minulých let. ZM stanovuje: ve 

výdajové části rozpočtu nesmí být 

příkazcem operace překročen stanovený 

objem běžných a kapitálových výdajů dle 

jednotlivých paragrafů schváleného 

rozpočtu roku 2017. V rámci paragrafů se 

však změna v jednotlivých položkách 

rozpočtu povoluje. Rozpis schváleného 

rozpočtu do plného třídění rozpočtové 

skladby dle vyhlášky 323/2002 Sb. je v 

kompetenci správce rozpočtu (hospodářky 

městyse) po schválení starostou městyse.   

*ZM schvaluje zastupitele určeného k 

projednání změny č. 1 Územního plánu 

starostu Mgr. Otto Kohouta a ukládá 

projednat změnu ÚP podle Zprávy o 

uplatňování ÚP Krucemburk v uplynulém 

období, která byla schválena 29. 6. 2015. 

ZM podmiňuje projednání změn na 

výhradní potřebu úhradou nákladů na 

jejich projednání dle vyčíslení projektanta 

územního plánu.  

*ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 

1022/3 o výměře 23 m
2
 odděleného od 

pozemku PK 1022/1 v k.ú. Krucemburk 

dle GP č. 676-0063/2016 za cenu 40 

Kč/m
2
 + DPH žadatelům F. a M. K. 

(Krucemburk). Žadatel uhradí veškeré 

náklady spojené s převodem nemovitosti. 

*ZM schvaluje ponechání odměn 

neuvolněným členům ZM, členům RM a 

členům výborů v původní schválené výši. 

* ZM bere na vědomí termíny jednání 

ZM: 15. 2., 19. 4., 21. 6., 6. 9., 8. 11., 13. 

12. 2017. 

 

 

18. zasedání – 15. 2. 2017 

*ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 

1417/6 o výměře 90 m
2
 odděleného od 

pozemku parc. č. 1417/2 k.ú. Krucemburk 

za cenu 80 Kč/m
2
 + DPH žadateli ANVL 

Říčany. Veškeré náklady spojené 

s převodem nemovitosti včetně daně 

z převodu nemovitosti hradí žadatel. 

*ZM schvaluje uzavření Smlouvy o 

poskytnutí dotace s Farním sborem 

Českobratrské církve evangelické 

v Krucemburku. Dotace ve výši 150.000 

Kč se poskytuje na opravu 

střechy  kostela.  

*ZM schvaluje poskytnutí dotace na 

celoroční činnost TJ Spartak Staré Ransko 

ve výši 60.000 Kč, TJ Sokol Krucemburk 

ve výši 65.000 Kč, Perun Hluboká ve výši 

55.500 Kč. 

*ZM schvaluje poskytnutí dotace 

239.000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na 

základní činnosti sociálních služeb. 

 

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. 

 

Rekreační středisko Štíří důl v Hluboké u Krucemburku 
přijme kuchaře – kuchařku, nejlépe důchodce, na období duben – říjen. 

Dvojsměnný provoz, dohoda o provedení práce, odměna až 98 Kč čistého/hod. 

Praxe podmínkou. Případné ubytování možné. Bližší informace tel. 606 423 704. 

Přijmeme rovněž studentku na letní brigádu. Dohoda o provedení práce, odměna 68 Kč čistého. 



POLICIE  ČR  HLÁSÍ... 
 

Vážení spoluobčané, 

dovolte, abych Vás 

seznámila s některými 

případy trestné činnosti, k 

nimž došlo v průběhu měsíců 

prosinec 2016 až únor 2017 v teritoriu 

obvodního oddělení PČR Chotěboř.  

Loupež  

*Neznámý pachatel 22. 2. v době od 3.10 

do 3.16 hodin ve Ždírci nad Doubravou v 

baru Magic vstoupil maskován do baru. 

Vešel za bar, kde řekl barmanovi, aby mu 

dal peníze a nic nezkoušel, při tom měl 

pravou ruku neustále za zády. Barman z 

obavy, aby mu maskovaný muž něco 

neudělal, odemkl trezor a vyndal z něj 

všechnu finanční hotovost, kterou položil 

na bar. Pak maskovaný muž požadoval 

vydat ještě peníze z kasírtašky. Barman 

opět z obavy o své zdraví vyndal finanční 

hotovost z kasírtašky. Maskovaný muž 

poručil barmanovi, aby odešel na WC, kde 

se ho snažil uzamknout, ale nepodařilo se 

mu to, neboť dveře nebyly zvenku 

opatřeny klíčem. Nakonec z baru odešel i 

s finanční hotovostí ve výši 150.000 Kč. 

Barmanovi při odchodu vzal i mobilní 

telefon zn. Apple iPhone SE, který při 

odchodu odhodil.   

Krádež 

*Neznámý pachatel 2. 12. 2016 v době od 

9.10 do 9.15 hodin ve Ždírci nad 

Doubravou v ulici Liběcká se pod 

smyšlenou záminkou zmocnil peněženky 

s finanční hotovostí a osobními doklady. 

Peněženku měla poškozená v nákupní 

tašce, kterou nesla v ruce. Po okamžitém 

zjištění poškozenou neznámý muž 

peněženku i s finanční hotovostí vrátil.  

*Devětatřicetiletý muž z Chrudimska 

odcizil ve Ždírci nad Doubravou v ulici 

Žďárská v ubytovacím zařízení Bowling 

baru LCD televizor Sencor zavěšený na 

stěně pokoje, v němž byl ubytován.   

*Neznámý pachatel 11. 1. v době od 11.30 

do 13.20 hodin ve Ždírci nad Doubravou v 

OD Albert odcizil z neuzamčené skříňky v 

šatně zaměstnanců dámskou koženou 

peněženku s platební kartou,  

zaměstnaneckou kartou, občanským a 

řidičským průkazem, průkazkou zdravotní 

pojišťovny a slevovými zákaznickými 

kartami. Poškozené způsobil škodu 500 

Kč.  

*Neznámý pachatel 22. 1. v době od 12.45 

do 13 hodin v Sobíňově v místním 

hostinci odcizil volně odložený mobilní 

telefon ve flipovém pouzdře, v němž byl 

vložen občanský průkaz, služební průkaz 

HZS, platební karta. Poškozenému 

způsobil škodu 7.060 Kč. 

Poškození cizí věci  

*Pětatřicetiletý muž, majitel rodinného 

domku v obci Staré Ransko, 14. 12. 2016 

kolem 16. hodiny při zatápění v kotli na 

tuhá paliva použil benzín. Při manipulaci s 

hořlavinou došlo ke vznícení nepořádku, 

především starých hadrů, které byly 

rozházeny kolem kotle. Požárem vznikla 

škoda na kotli a boileru 20.000 Kč. 

*Neznámý pachatel 17. 12. 2016 v době 

od 0.45 do 2.20 hodin v obci Krucemburk 

(v ulici Českobratrská) před domem 

úmyslně zapálil u zaparkovaného vozidla 

zn. Škoda Octavia zadní pravou zimní 

pneumatiku. Požárem došlo k poškození 

pneumatiky a laku pravého zadního 

blatníku vozidla. Poškozené společnosti 

vznikla škoda 15.000 Kč.  

 pprap. Marie Perková, vrchní asistent

 

POČASÍ  V  ROCE  2016 
 

Zima 

Rok 2016 sice začal celodenními mrazy, ale ty ani v noci 

nepřekročily -5 °C. Na zemi ležela slabá sněhová pokrývka, spíše 

poprašek. Již 2. ledna však teplota výrazně klesla a 4. ledna 

nastal arktický den (rtuť teploměru po celý den nestoupla nad -10 

°C); byl to nejchladnější den roku. Sněhová pokrývka byla však 

nesouvislá. Po tomto dni již začala teplota slabě stoupat a ještě 

před koncem první lednové dekády překročila ve dne bod mrazu. 

Teprve ve druhé polovině ledna se utvořila souvislá sněhová 

pokrývka, která dosáhla maximální výšky 23. ledna (17 cm). Při 

následujícím oteplení však sníh téměř zmizel. Během února a 

března se ještě několikrát utvořila souvislá sněhová pokrývka, ale 

byla jen slabá a neměla dlouhé trvání. 

Jaro 

Velikonoce. Počasí o Velikonocích, které připadly na konec 

března, bylo velmi proměnlivé. Nejvyšší teplota byla naměřena o 

Velikonoční neděli a v pondělí (27. a 28. března), a to 14 °C. 

Příjemnou pohodu však narušoval mírný, ale studený 

jihovýchodní vítr. 

V měsíci dubnu se začala teplota výrazně zvyšovat a 5. dubna 

již překročila hranici letního dne (bylo 26 °C). V dalších dnech 

sice teplota klesla, ale nejčastěji se pohybovala nad 10 °C. Ve 

středu 13. dubna přecházela nad naší oblastí studená fronta 

spojená s deštěm a první bouřkou. V pátek 29. dubna přišel 

poslední mráz (v ranních hodinách byly naměřeny -2 °C). V 

květnu bylo počasí velmi proměnlivé a teprve 22. května byla 

podruhé naměřena teplota letního dne. 

Pouť. Krásné počasí bylo o krucemburské pouti a jarmarku 

29. května. Byla naměřena teplota 23 °C. Celý den byl beze 

srážek, bylo převážně oblačno a vál jihovýchodní vítr. 

Léto 

Červen byl již měsícem velmi teplým. Teplota se často 

pohybovala nad 20 °C a přibývalo letních dnů. Objevily se také 

první tropické dny a z 24. na 25. června byla i jediná tropická noc 

v tomto roce (teplota neklesla pod 20 °C). Začal se však 

projevovat nedostatek vláhy. Další letní měsíce byly velmi teplé, 

přibývalo letních i tropických dnů. Výrazně však také narůstal 

nedostatek vodních srážek. Teplých dnů neubývalo ani s blížícím 

se měsícem září. 

Podzim 

I v září bylo velmi teplé počasí a ještě poslední zářijový den 

byl zároveň posledním letním dnem (byla naměřena teplota 25 

°C). Teprve od 5. října nastalo výrazné ochlazení a mezi kapkami 

deště proletoval první sníh. V sobotu 22. října byl první mráz; byl 

naměřen jen u potoka (-3 °C), na ostatních místech Krucemburku 

klesla teplota pouze k bodu mrazu. Celkově však byl říjen 

měsícem poměrně teplým. I listopad začal krásným podzimním 

počasím, neboť 1. listopadu vystoupila odpolední teplota až na 15 

°C. V dalších dnech však již nastalo pravé podzimní počasí s 

teplotami kolem nuly i pod bodem mrazu. Přicházely také 

dešťové přeháňky a mlhy a několikrát také sněžilo, ale sněhová 

pokrývka neměla dlouhého trvání. Již 1. prosince se utvořila 

souvislá sněhová pokrývka o výšce 14 cm. Druhého dne se však 

již stala nesouvislou a během deseti dnů sníh úplně zmizel. Až do 

konce měsíce se udržovala teplota kolem bodu mrazu. 

Vánoce 

Vánoce byly beze sněhu s teplotou kolem bodu mrazu. Ve 

středu 28. prosince se opět vytvořila velmi slabá souvislá 

sněhová pokrývka. Ta se však již druhý den stala nesouvislou a 

jako nesouvislá vydržela až do konce roku. Vánoce i konec roku 

připomínaly počasím spíše listopad. 

Zajímavosti kolem počasí 

V roce byl jeden arktický den, a to v pondělí 4. ledna (teplota 

celý den nestoupla nad -10 °C). Nejvyšší sněhová pokrývka byla 

19. ledna (17 cm). 

Nejnižší teplota byla naměřena u potoka 22. ledna (-17 °C). 

Poslední jarní mráz byl naměřen 29. dubna: v ranních hodinách 

klesla teplota na -2 °C. První podzimní mráz byl naměřen 22. 

října (u potoka -3 °C). 



Během roku bylo 49 letních dnů: první s teplotou 26 °C byl již 5. 

dubna, poslední s teplotou 25 °C byl 30. září. 

V roce bylo celkem 19 tropických dnů: první byl 23. června, 

poslední 15. září. Nejteplejší den v roce byl 11. červenec: byla 

naměřena teplota 36 °C. Jediná tropická noc s teplotou 20 °C 

byla z 24. na 25. června. 

13. dubna byla první bouřka. 

Rok byl celkově velmi teplý, ale také velmi suchý. 

Zajímavosti z přírody 

14. března pozorován přílet špačků, 5. dubna přílet rehků, 16. 

dubna přílet vlaštovek. 

Celkově byla dobrá úroda obilí a brambor. Obojí se vlivem 

teplého a suchého počasí dobře sklízelo. Narostlo málo pícnin 

(vliv suchého počasí). Ovoce nebylo kvalitní: vlivem nedostatku 

vláhy bylo malé a rychle se kazilo. Téměř nerostly houby. 

Na základě hlášení je tento rok hodnocen meteorology jako 

nejteplejší rok od doby, kdy se provádějí mezinárodní 

meteorologická pozorování. 

Veškeré údaje o počasí uvedené v tomto zápise byly získány 

na základě amatérského pozorování a mohou se lišit od 

pozorování jiných lidí. 

Václav Janda 

 

Srážky za rok 2016 
V roce 2016 spadlo v Krucemburku 76 cm sněhu. Za 24 hodin 

napadlo nejvíc sněhu 7. a 14. března (po 8 cm). První sníh začal 

padat 5. ledna a v průběhu měsíců leden až březen vydržel do 25. 

března. 

V roce 2016 napršelo v Krucemburku 667,5 mm srážek: 

  srážky   sníh (v cm) 

  (v mm/m
2
) 

leden  26,2   26 

únor  76,4   9,5 

březen  68,9   21,5 

duben  50,5  

květen  57,2 

červen  63,6 

červenec 91,5  

srpen  37,5  

září  15,5  

říjen  74,2  

listopad  50   8 

prosinec  56   11 

Nejvíc srážek spadlo v červenci (91,5 mm), nejméně v září (15,5 

mm). Nejvíc srážek za 24 hodin spadlo 14. července (20 mm). 

Jan Moravec

 

PTÁK  ROKU  2017 
 

Datel černý (Dryocopus  martius) 

Lesní doktor, doktor stromů. 

První, co nás na datlovitých 

zaujme, je mrštný pohyb po 

stromech. Přidržují se ostrými 

drápky za kůru při lezení 

nahoru a opírají se o ocas. 

Pozornost zasluhuje dlouhý 

silný zobák, jímž vydlabávají 

dutiny pro hnízda a také jím 

dobývají hmyz a jeho larvy pod 

stromovou kůrou. Tesací 

schopnost je velká, bez obtíží 

dobývají hmyz i z hloubky 

zdravého dřeva. 

Z jara – podle zimy, někdy 

už v březnu – můžeme v lese 

zaslechnout bušení do pahýlů 

stromů. Nastává tok datlů 

černých. Je obdobný jako u všech datlovitých. V půlce dubna si 

oba partneři vytesávají do kmenů hnízdní dutinu. Obvykle to 

bývá borovice nebo buk. Dutina bývá hluboká 35–55 cm, záleží 

na tvrdosti dřeva. Na dně dutiny není žádná podestýlka: malí 

datlíci mají sparťanskou výchovu, sedí přímo na podlaze ze 

štěpků. 

Vletový otvor má rozměry 6–11 a 8–11 cm. Datel černý je 

totiž poměrně veliký a patří mezi naše největší šplhavce. Takové 

zhotovení díla trvá 10 až 15 dní, často však pár používá po léta 

stejnou dutinu. V okolí se potom vyskytuje více vytesaných 

dutin, které datel používá i k přespávání. 

Na 4–5 vejcích se v sezení střídají oba partneři asi 13 dní. 

Mladí jsou nahnědlí s bělavým koncem zobáku, červeň na hlavě 

je matnější v rozsahu typickém pro pohlaví, samci však mají čelo 

černohnědé. Mláďatům, která jsou v dutině, nosí rodiče potravu, 

hlavně mravence a jejich kukly, vždy větší množství najednou. 

Rodiče své potomky usilovně krmí, vracejí se ke hnízdu až 

třistakrát za den. Mláďata se zdržují v dutině až 28 dní, poté buď 

sami odletí, nebo je rodiče prostě vyženou z hnízdiště. Po 

vylétnutí (obvykle začátkem července) se vzdalují i několik set 

kilometrů daleko, někteří kroužkovaní jedinci byli zjištěni až ve 

Francii. Starý pár se nadále zdržuje v okolí hnízda.  

Čeleď datlovitých zahrnuje celkem přes 200 druhů. 
 

Rod: Datlovití – Picidae 

Řád: Piciformes 

Výskyt: Datel černý je rozšířený ve střední, severní a 

východní Evropě, setkáme se s ním v horských oblastech i v 

nížinách. 

Zbarvení: je celý černý, s bělavým okem a zobákem, samec 

má červené temeno, samice má pouze červenou plošku v týlu. 

Velikost: zhruba ve velikosti vrány, ale štíhlejší. 

Hmotnost: 250–370 g. 

Délka: 40–46 cm. 

Rozpětí křídel: 67–73 cm. Létá přímo, nikoliv ve vlnovkách 

jako ostatní datli, letem připomíná sojku. 

Výskyt: prakticky na celém území ČR. 

Početnost: celkem stabilní populace, 4.000–8.000 hnízdících 

párů 

Váha: 250–370 g. 

Rozměry vajec: 31–37,7 x 22–27 mm. 

Potrava: živí se různým dřevokazným hmyzem, hodně také 

mravenci, hlavně stromovými druhy (rody Camponotus, 

Dentrolasius). Výjimečně se živí rostlinnou stravou, semeny a 

plody. Do vyklovaných otvorů a pod kůru se dostane díky 

dlouhému (10 cm) lepkavému jazyku, se zoubky na konci. Datel 

vsune jazyk do dutiny, přilepí na něj larvu nebo ji nabere okrajem 

jazyka a vytáhne ji. 

Věk: nejdelší věk prokázaný kroužkováním byl 28 let. 

Hlas: pokud uslyšíte prodloužené ,,kliéé“, za letu 

,,krikrikrikri“, v době toku ,,kvi kvi kvi“, poznali jste datla 

černého. 

Ohrožení: ohrožen je zejména exploatací lesů, která likviduje 

všechny starší porosty. V tenkých stromech nemůže hnízdit, takže 

mýcení ,,přestárlých porostů“ je pro něho genocidou a současně 

postihuje druhy odkázané na jeho dutiny (doupňák, mandelík, 

sovy aj.). 

Všechny datly považujeme za užitečné ptáky, ale nebylo tomu 

tak vždy. Dlouho se tvrdilo, že dlabáním dutin a odštěpováním 

kůry ničí stromy. Pak se ale zjistilo, že datlové se usadí výhradně 

ve stromech napadených hmyzem. Zdravých stromů si nevšímají. 

Je to služba lesu, tak hluboce žádný ochranný prostředek proti 



hmyzu nepronikne. 

Výňatek ze zprávy České ornitologické společnosti ke 

jmenování PTÁKA  ROKU 2017. 

Datel černý dnes není na našem území bezprostředně 

ohrožen. Za posledních třicet let jeho početnost mírně stoupá. Je 

to pravděpodobně dáno větším zalesněním, vyhlášením nových 

chráněných území včetně lesních oblastí a změnami směrem k 

šetrnějšímu lesnímu hospodaření. Dnešní lesníci již mají na les 

ucelenější pohled než jejich předchůdci. V ideálním případě by 

měli respektovat všechny součásti složitého lesního ekosystému a 

jejich vzájemné vztahy a přibližovat i hospodářské porosty 

přírodě blízkému lesu, a to nejen v chráněných územích. 

František Coufal

 
 

PŘÍBĚH  RANECKÉ  TOVÁRNICE 
 

Tak byla za druhé světové války nazývána vdova po 

továrníkovi Ing. Josefu Janáčkovi Růžena Janáčková, majitelka 

ranecké Janáčkovy strojírny. Dnes je její jméno – kromě 

pamětníků a lidí staré generace – již neznámé. Místo jejího 

posledního odpočinku nalezneme v opuštěné hrobce na 

evangelickém hřbitově v Krucemburku, přitom si zaslouží, 

abychom o ní napsali.  

Růžena Janáčková, rozená Aromová, pocházela z rodiny 

plzeňského bankéře. Byla to schopná a technicky vzdělaná žena, 

která zřejmě svými penězi a známostmi zachránila před krachem 

Janáčkovu strojírnu ve Starém Ransku. V době hospodářské krize 

se provdala za Ing. Josefa Janáčka, který tuto strojírnu vlastnil 

společně se svými bratry Janem a Bedřichem. Mezi bratry 

vznikaly různé rozpory a nakonec oba bratři vystoupili ze 

spoluvlastnictví a továrnu převzali v roce 1932 Ing. Josef Janáček 

se svou manželkou Růženou.  

Roky hospodářské krize byly překonány a v roce 1935 se 

začalo na Starém Ransku se zbrojní výrobou. Stalo se tak zřejmě 

díky kontaktům, které Růžena Janáčková a její rodina měly na 

plzeňskou Škodovku. Navíc naše republika byla ohrožena 

hitlerovským Německem. Začaly se vyrábět granáty pro 

protiletadlové dělostřelectvo, náustnice a mosazné zapalovače, 

dále granáty ráže 10 cm pro těžké protiletadlové dělostřelectvo. 

Po okupaci naší republiky a následně za války v letech 1939–45 

byla Janáčkova strojírna plně zapojena do válečné výroby pro 

německý Wehrmacht. Nové revolverové soustruhy vyráběly 

dělostřelecké granáty a výroba na Ransku přešla plně na válečnou 

výrobu. Také se začal zvyšovat stav zaměstnanců. V roce 1940 

byl počet zaměstnanců 385 – dělníků, učňů, žen a úředníků. 

Pracovalo zde mnoho lidí z Krucemburku a ze širokého okolí v 

důsledku omezení výroby v továrnách zaměřených na lehký 

průmysl, z Binkovy koželužny a z textilních továren v okolí. 

Tím, že pracovali v Janáčkově strojírně ve zbrojní výrobě, unikli 

nasazení při válečné výrobě v protektorátě nebo pracovnímu 

nasazení v říši. To se ovšem později netýkalo ročníků 1921–24: 

tito lidé byli povinně posláni na totální nasazení do Německa, 

kde museli za těžkých podmínek pracovat a kde někteří zemřeli, 

zejména při spojeneckých náletech. V únoru 1940 umírá v 

nedožitých 54 letech Ing. Josef Janáček. Vedení továrny se ujala 

vdova Růžena s kolektivem spolupracovníků. Bylo jí 46 let. 

Po uzavření českých vysokých škol v roce 1939 přichází sem 

z Prahy profesor Vysokého učení technického Ing. Rudolf 

Jezdínský se svým asistentem Ing. Jindrou, aby se ujali řízení 

výroby. Výroba dělostřeleckých granátů neustále stoupala, 

objekty továrny střežili příslušníci Verhlschusu, rakouští státní 

příslušníci, v té době příslušníci říše. Byl zde německý důstojník, 

který přijímal výrobky. Pro zaměstnance továrny byla v roce 

1942 postavena závodní jídelna s velkým sálem. V jídelně byly 

pro pracovníky vyvařovány obědy. Továrna byla lépe 

zásobována potravinami i masem, neboť pracovala ve zbrojní 

výrobě. V kantýně byl dostatek piva a minerálních vod.  

Na jevišti sálu vystupovaly pro zábavu a povzbuzení pracovní 

morálky zaměstnanců skupiny umělců, hrál zde i orchestr Karla 

Vlacha. V továrně působil divadelní soubor z řad zaměstnanců, 

který nacvičil úspěšně několik divadelních her a operet pod 

vedením Ing. Jezdínského, který byl nadšeným divadelníkem. 

Velký úspěch měla Nedbalova opereta Polská krev, která byla 

uvedena pod názvem Obžínková slavnost.  

V roce 1944 měla továrna nejvyšší počet zaměstnanců. 

Pracovalo zde 414 dělníků, 65 učňů, 178 žen a 51 úředníků. V 

průběhu války nebyl nikdo ze zaměstnanců trestán pro pracovní 

nekázeň. Několik zaměstnanců bylo však zatčeno v souvislosti s 

protipartyzánskou akcí gestapa v Krucemburku a na Starém 

Ing. Josef Janáček a Růžena Janáčková 



Ransku v lednu 1945. Začátkem února 1945 přepadli továrnu 

partyzáni oddílu Zarevo. Provedli destrukci rozvodné desky 

elektrického vedení a přeřezali hnací řemeny u strojů. Útok na 

Janáčkovu strojírnu připravovala partyzánská skupina oddílu 

Mistra Jana Husa, partyzáni ji chtěli zničit trhavinou jako odvetu 

za zatýkání v Krucemburku.  

Po osvobození republiky se v továrně opravovaly automobily 

Rudé armády. Později se továrna vrátila k mírové výrobě, a to 

pro cukrovarnický a chemický průmysl. Továrna byla dána do 

národní správy a později znárodněna. Pro styky s Němci a různé 

jiné národnostní přečiny byli obviněni ing. Jezdínský a Růžena 

Janáčková, majitelka závodu. Vesměs šlo o přečiny podle 

paragrafu 4 a 5 prezidenta republiky. Oba dva po krátké vazbě v 

Chotěboři a Praze byli předáni do domácí vazby s tím, že se 

každý den museli hlásit na MNV. Po čase byli oba dva bez 

řádného soudu propuštěni na svobodu. Růžena Janáčková, která 

zřejmě psychicky neunesla obvinění, ukončila život sebevraždou 

ve své vile v Praze 29. září 1945; bylo jí 51 roků. Kolem její 

smrti se vyskytly i další dohady. 

Pavel Vomela 

 

PSEUDOMALACHIT   

Z  DOLU  VÁCLAV 
 

V první polovině 

devatenáctého století 

se na severní straně 

Krucemburku nad 

lesem Březinkou 

nacházel důl na 

železnou rudu, byl 

pojmenován Václav. 

Patřil do komplexu 

raneckých dolů a 

železáren. Těžba 

rudy v dole 

probíhala v letech 1820–49. Mimo rudu se v něm nacházel 

vzácný nerost, který se v minulosti nazýval eulit, později lunit a 

dnes je nazýván pseudomalachit. Je to fosforečnan mědi. V 

devatenáctém století to bylo významné naleziště tohoto nerostu, 

jehož vzorky jsou ve všech evropských muzeích: je uvedeno 

místo nálezu Krucemburk, železný důl v lese Březina (Březinka). 

Tak to uvádí geolog Marek Chvátal. Ještě nyní jsou nad 

Březinkou vidět 

pozůstatky dolu v 

podobě jam, zčásti 

zasypaných. 

Na Velký pátek 

1959 pracoval 

traktorista místního 

JZD na poli pod 

Třemi kříži a při 

práci se traktor 

propadl do jakési 

díry, která se 

objevila pod zadním 

kolem traktoru. 

Stala se z toho 

senzace. K místu 

směřovali lidé ze 

širokého okolí a tak 

bylo místo o 

Velikonocích středem zájmu. Místní amatérští speologové, 

pánové Jaroslav a Oldřich Dobrovolní a s nimi Antonín Gigal, 

provedli průzkum jakési chodby nebo štoly, která se v místě 

propadu objevila. Panovaly dohady, jestli to není nějaká tajná 

chodba z hradu, který – jak se mnozí lidé mylně domnívali – stál 

na Křížovém vrchu. Byl proveden průzkum štoly, která se 

směrem severním roztrojovala. Část štoly nebo chodby vedoucí 

ke katolické faře byla zavalena; zřejmě se tak stalo při náletu v 

květnu 1945. Dál průzkum nepokračoval. Byly rovněž pořízeny 

fotografie této štoly.  

Vraťme se však zpět do minulosti, kdy právě v době vzniku 

dolu Václav byl ředitelem neboli – jak se tehdy říkalo – 

direktorem raneckých ditrichštejnských železáren Václav Jettel. 

Byl to člověk velice vzdělaný a odborník ve svém oboru. V té 

době došlo také k rozšíření výroby v železárnách. Čeho se však 

začalo nedostávat, bylo především dřevo v lesích k pálení 

dřevěného uhlí, které se používalo k vytápění vysokých pecí. V. 

Jettel proto hledal náhradní palivo, a to především uhlí. Uhlí se 

hledalo u Hluboké, kde jsou dodnes pozůstatky z tohoto hledání. 

V té době vznikla pod Březinkou takzvaná Vojáčkova rokle, ale 

uhlí se tam nenašlo. Uhlí se také hledalo u Vojnova Městce. Není 

to dlouho, co se propadla silnice u Borků a pod ní se objevila v 

zemi štola i s výdřevou a zbytky lignitu.  

Václav Jettel zkoušel vytápět i vysoké pece vysušenou 

rašelinou od Radostína, výsledek byl však špatný. Tyto pokusy 

stály ovšem mnoho peněz. Václav Jettel upadl v nemilost, a byl 

proto předčasně dán do výslužby. 

Pavel Vomela 

 

DANIEL  BOHUMIL  MOLNÁR 

A  DRAŠAR 
 

V  č 4/2015 Domova 

jsem zmínil, že Daniel 

Bohumil Molnár, 

krucemburský 

evangelický farář v letech 

1846–64, udržoval 

přátelské styky s řadou 

kulturních osobností. 

Patřil mezi ně také kněz a 

učitel Josef Václav 

Justin Michl. 

J. Michl se narodil 10. 

září 1810 v Poličce v 

rodině měšťana Antonína 

Petra Michla (*1768) a 

jeho manželky Veroniky, 

roz. Janelové (*1772). Otcův rod pocházel z Drašarské rychty v 

Korouhvi, proto J. Michl později publikoval pod pseudonymem 

Drašar. Měl tři sestry: Johanu Annu, provdanou Bártovou (*24. 

5. 1796), Terezii, provdanou Nebudovou, a Marii. V rodišti 

vychodil hlavní školu a poté navštěvoval gymnázium v Litomyšli 

(1823–27) a v Moravské Třebové (1827–28). V letech 1829–31 

studoval filozofii v Litomyšli. Z důvodu hmotného zabezpečení 

(otec byl zadlužen) vstoupil J. Michl do piaristického řádu, který 

umožňoval bezplatnou péči. Po noviciátu v Lipníku nad Bečvou 

studoval teologii v Českých Budějovicích (1832–33); v té době 

se věnoval studiu slovanských jazyků a začal s vlastní literární 

tvorbou. Poté byl řádovým učitelem v Berouně a po složení 

řádového slibu (1834) na novoměstské hlavní škole v Praze 

(1834–38).  

V tomto období byl J. Michl literárně a publicisticky činný 

(Pražské noviny, Květy, Česká včela, Časopis katolického 

duchovenstva). Je autorem řady povídek a překladů. V 

publicistické činnosti propagoval myšlenky slovanské 

vzájemnosti a byl stoupencem ilyrského národního hnutí jižních 

Slovanů (je autorem první české cvičebnice srbochorvatštiny 

Na snímku jsou  

Oldřich Dobrovolný a Antonín Gigal 

Krucemburský pseudomalachit 



Pravopis ilyrský, 1836). Zabýval se také vývojem školství a teorií 

vyučování češtině (Soustava jazyka českého z hlediště 

pravopisného, 1836). Příprava na zkoušky z českého jazyka a 

literatury pro školy reálné u Jana Nejedlého (vykonal ji roku 

1835) ho přivedla k studiu české literatury: nejvýznamnějším 

dílem je Ouplný literaturní létopis s přílohou Přehled literatury 

slovanské nářečí českoslovanského v Čechách, na Moravě a v 

Uhřích atd., od léta 1825 až do léta 1837 (1839), bibliografie 

české literatury navazující na Jungmannovu Historii literatury 

české. 

Vlastenecká činnost J. Michla se dostávala postupně do 

rozporu s řádovými předpisy (kněžské vysvěcení roku 1841). 

Proto od konce 30. let vystřídal řadu piaristických hlavních škol: 

ve Slaném (1839, 1844), Českých Budějovicích (1840–41, 1848), 

Berouně (1842–43), Rychnově nad Kněžnou (1845, 1849), 

Mikulově (1846–47) a Staré Vodě u Libavé (1850). Rozčarování 

z poměrů v řádu a láska k Vilemíně Frankenbergerové, s níž se 

seznámil v Berouně, jej přivedla do Budapešti, kde roku 1845 

přestoupil na evangelickou víru. I když se zprvu chtěl stát 

pastorem v Uhrách, vrátil se do Čech, ale rakouské úřady 

náboženský přestup neuznaly a z plánovaného sňatku sešlo. 

J. Michl doufal, že po roce 1848 bude piaristický řád zrušen a 

s ním také celibát. Zklamaný poměry a s podlomeným zdravím se 

roku 1850 přestěhoval zprvu do Poličky k sestře Johaně a poté, 

co se na nátlak okolí a sestry Johany musel s Vilemínou rozejít, 

odešel do Březin u Poličky. Rozešel se s piaristy a přestoupil k 

evangelické církvi: byl evangelickým učitelem (nebyl však 

úředně potvrzen) a písařem (sepisoval různé žádosti obyvatel). 

Zprvu zde udržoval milostný vztah s Josefou Maděrovou (*15. 

11. 1825), která zemřela po porodu dcery Justiny Pravoslavy 

(*12. 2. 1852), později provdané Vorlíčkové; starala se o ni 

potom Josefova sestra Johana. Další Michlovou družkou byla 

Anna Černá (*21. 10. 1837), s níž měl syny Viléma (*1857) a 

Josefa (*1859) a dceru Vincencii (5. 4. 1862 – 20. 11. 1871). 

Kvůli bídným sociálním podmínkám se neúspěšně pokoušel 

získat stálé učitelské místo, počátkem 60. let se snažil o opětovné 

přijetí do piaristického řádu. Onemocněl souchotinami a 13. září 

1862 zemřel. Byl pohřben na novém evangelickém hřbitově v 

Březinách, založeném v roce 1861. 

Pohnutý život J. Michla se stal námětem pro román Terézy 

Novákové Drašar (časopisecky 1910, knižně 1914). 

V archivu krucemburského evangelického sboru se zachovalo 

pět dopisů, které J. Michl adresoval D. B. Molnárovi (otiskl je s 

komentářem Jindřich Výborný v Křesťanské revui, 1959, s. 122–

125). Seznámili se při svěcení klimentského chrámu v Praze 

koncem října 1850.  

Po exkomunikaci z katolické církve (6. 4. 1851) se J. Michl 

snažil získat stálé učitelské místo na evangelické škole. Tehdy se 

farář Benjamin Košut z Borové u Poličky snažil legalizovat 

Michlův náboženský přestup (byl za to pokutován). Evangelický 

farář v Telecím Karafiát však Michla za učitele na škole v 

Březině nepřijal, protože vznikly administrativní problémy: 

původní přestup proběhl v Uhrách, v rakouské části říše však 

uznán nebyl, J. Michl poté opět učil na piaristických školách. 

Obrátil se proto dopisem z 30. prosince 1852 na D. B. Molnára, 

aby mu pomohl místo obstarat; v té době čekal narození dcery 

Justiny. Volné učitelské místo však v okolí nebylo. 

Roku 1854 se uvolnilo místo učitele v Sázavě: učitel Tomáš 

Tauber (1816–92), který zde učil od roku 1836, odešel do 

Jarošova a v sázavské škole prozatímně vyučoval kazatel Josef 

Esteřák. J. Michl se o uvolněném místě dozvěděl a v dalším 

dopisu z 25.  ledna 1856 žádá D. B. Molnára o přímluvu. 

Mezitím se však T. Tauber do Sázavy vrátil (duben 1856) a učil 

zde až do roku 1890. Uvolnilo se tedy učitelské místo v Jarošově, 

o které J. Michl usiloval. Roku 1856 byl přijat do evangelické 

církve, oženit se však nemohl: duchovní, kteří odstoupili od 

katolické víry, nemohli vstoupit do manželství.  

Učitelské místo v Jarošově ani v jiných místech, o něž J. 

Michl žádal, však nedostal. V dopisu superintendanta 

helvétského vyznání z konce 50. let byl vyzván, aby svými 

žádostmi neobtěžoval duchovní úřad.  

Poslední dopis D. B. Molnárovi (2. září 1859) svědčí o 

problémech, které J. Michl měl: očekával narození druhého syna 

a s družkou žili ve velké bídě.  

J. Michl navštívil Krucemburk zřejmě na jaře 1856. Jak 

vyplývá z dopisu z 5. dubna 1856, chystal se na krucemburském 

hřbitově navštívit hrob své babičky Teresie: v letech 1806–10 v 

Krucemburku působil jako katolický farář jeho strýc Jan Michl, 

otcův bratr, a matka mu vedla domácnost. Podruhé navštívil 

Krucemburk před Vánocemi roku 1861.  

Zbývá dodat, že roku 1807, tedy za působení Jana Michla v 

Krucemburku, byl při opravě cihlové dlažby kostela objeven 

náhrobní kámen zdejšího faráře Jana Michla; zemřel zřejmě roku 

1541. Josef Michl pak v prvním dopisu připomíná list, v němž 

krucemburský farář (bydlel však na faře v Sopotech) Ondřej 

Počátecký (Ondrzeg Poczateczky, fararz w Kruczumburku) roku 

1587 žádal o funkci „církevního správce města Poličky“. 

Jiří Zeman 

INFORMACE  Z  KRONIKY 
 

K 31. prosinci 2016 žilo v našem městysi celkem 1.575 

obyvatel včetně cizinců: v Krucemburku 1.339 osob, ve Starém 

Ransku 162 osoby, v Hluboké 50 osob a 24 cizinců. Narodilo se 

20 dětí, zemřelo 17 občanů, z nichž nejmladší byl pan Radek 

Turinský a nejstarší pan Václav Běloušek.  

V roce 2016 byla nejstarší občankou Krucemburku paní Věra 

Rédlová – 95 let. 

Životní jubileum oslavilo: 70 let – 22 občanů, 75 let – 15 

občanů, 80 let – 6 občanů, 85 let – 9 občanů a více než 85 let – 26 

občanů. 

 Jiřina Valecká 

 

 

Upozornění: Upozorňujeme rodiče, aby svoje nově 

narozené dítě přihlásili k trvalému pobytu. To znamená, 

že rodič se dostaví na náš úřad s rodným listem dítěte a 

dítě je tak zapsáno (přihlášeno) k trvalému pobytu v 

Krucemburku.  

 

KINO 
 

V roce 2016 se uskutečnilo v krucemburském kině 77 

představení, která navštívilo 2.058 diváků. V letním kině 

navštívilo 24 představení 581 diváků. Největší návštěvnost měly 

české filmy Řachanda (100 diváků), Teorie tygra (73 diváků) a 

Lída Baarová (60 diváků). Osm představení navštívily děti z MŠ 

a ZŠ a dvě představení žáci ZŠ.  

V letošním roce jsou navštěvovány rockové koncerty 

úspěšných kapel jako KISS, Ramstein nebo Rolling Stones. Další 

budou pokračovat.  

Sál kina využívá loutkové divadlo Oblázek a slouží k besedám 

s občany. 

Ladislav Polanský 

 

 

 

 

 

 

 

DOTACE NA KOMPOSTÉRY  

A TRAKTOROVÝ NOSIČ S KONTEJNERY 

V současné době probíhá stále vyhodnocení projektů na SFŽP, 

výsledek dotace na kompostéry bychom měli znát do konce dubna a 

na traktorový nosič s kontejnery do konce května. Poté bude probíhat 

výběrové řízení na dodavatele. 

Tomáš Trávníček 



POSTŘEHY  PAVLA  SEIDLA 
 

- Když je naše lidské ego rozdrceno na prach, není potom nic, co 

by nás mohlo zlomit. 

- Nezakládejme si na svém poznání. Svěřil nám ho Nejvyšší, 

abychom na chvíli posvítili druhým na jejich životní cestě. 

- Nečekejme od lidí pochopení a vstřícnost v jednání, ale sami 

dělejme vše pro to, aby, až se rozejdeme, odcházeli od nás 

s vědomím, že jim někdo naslouchal, rozuměl a bral je vážně. 

- Velkým pokušením ambiciózních jedinců (duchovní z toho 

nevyjímaje) je neustálou konfrontací názorů strhnout veškerou 

pozornost na svoji pravdu a na svoji osobu. Je to ovšem jen ztráta 

času a vnitřního klidu. 

- Na každém člověku snadno najdeme nedostatky. Ty jsou ale 

zavádějící. Zaměřme se především na jedinečné dobro, které má 

ukryté v nitru. Objevíme jeho charisma, které nás obohatí a 

posílí.  

- Hledejme pravdu, a dojdeme-li k závěru, že jsme ji nalezli, ať 

se to nestane impulzem k tomu, že nectíme pravdu druhých. 
 

Černý král – Tak se jmenuje poutavé vyprávění Ruth 

Shaumannové, která píše o neobvyklém místním zvyku. V jedné 

obci je stará tradice: O Velkém pátku tam nosí kříž ke kapli za 

vesnicí. Muž, který kříž nese, je celý zahalený tmavým plátnem, 

takže ho nikdo nepozná. Jednoho roku došlo k tomu, že se nikdo 

neodhodlal vzít na svá ramena těžký kříž a vynést jej. Tu 

vyskočil jeden mladík, který tam byl náhodou, a převzal roli 

Krista nesoucího kříž. Udělal to z pouhé momentální nálady a 

bujnosti. Nebyl vůbec věřící. „Co mám dělat?“ ptal se. Převor 

místního kláštera mu odpověděl: „Nést, nic než nést.“ A tak 

mladý muž vlekl těžký kříž, sám skrytý v černém plátnu. Jak šel, 

břemeno bylo stále těžší a těžší. Jeho počáteční bujnost ho úplně 

přešla. Skoro se zhroutil. Zlomila se také jeho nadutost. Na konci 

svých sil dosáhl konečně cíle – kaple za vesnicí. Převor mu 

přinesl občerstvení a ujišťoval ho: „Nikdo vás nepoznal.“ Na to 

mladík odpověděl: „Někdo přece. On mne a já jeho.“ Myslel tím 

Krista... 
 

Co mne napadá s příchodem Velikonoc? Kéž bychom měli 

velikonoční oči, jež ve smrti dohlédnou až k životu, ve vině až 

k odpuštění, v rozdělení až k jednotě, v ranách až ke slávě, 

v člověku až k Bohu, v Bohu až k člověku, ve mně až k tobě. A 

k tomu veškerou velikonoční sílu. 

Milí čtenáři, přeji vám všem radostné a spokojené prožití 

Velikonoc. 
 

Poděkování – Farní ples 

V sobotu 29. ledna se konal v sokolovně v Krucemburku již 

IX. ročník Farního plesu. Tuto společenskou aktivitu založil pan 

farář Gabriel Burdej v roce 2009. Díky jemu a organizačním 

schopnostem paní Ludmily Soukupové se potom vytvořila hezká 

tradice tohoto plesu. Rád bych touto cestou upřímně poděkoval 

organizačnímu týmu v čele s paní Ludmilou Soukupovou. Díky jí 

a všem obětavým farníkům i letošní ples proběhl úspěšně. Velké 

díky také patří všem sponzorům tohoto plesu. Vážíme si všeho, 

čím jste velkodušně přispěli do naší tomboly.  

      Pavel Seidl 

Pořad katolických bohoslužeb  

o Velikonocích ve farnosti Krucemburk 

a Sopoty 
13. dubna ZELENÝ ČTVRTEK  

Horní Studenec – 16.30 hodin  

Krucemburk – 18.00 hodin 

14. dubna VELKÝ PÁTEK velkopáteční obřady  

Krucemburk – 18.00 hodin (obřady) 

Krucemburk – 20.00 hodin (Křížová cesta) 

15. dubna BÍLÁ SOBOTA velikonoční vigilie  

Krucemburk – 20.00 hodin 

16. dubna NEDĚLE  

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  

Horní Studenec – 8.00 hodin  

Krucemburk – 9.30 hodin  

Vojnův Městec – 11.00 hodin  

Sopoty – 16.30 hodin  

17. dubna VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ  

Krucemburk – 9.30 hodin 

Škrdlovice – 11.00 hodin  
 

FARNÍ  SBOR  ČESKOBRATRSKÉ  

CÍRKVE  EVANGELICKÉ 
      

„On je smírnou obětí za naše hříchy, a ne jenom za 

naše, ale za hříchy celého světa.“  

1. Janova 2,2                                                                                                                         

 Vážení spoluobčané, 

Velikonoce jsou oslavou vzkříšeného a živého Boha, Ježíše 

Krista. Citát z biblické knihy, Janovy epištoly, vysvětluje, co Bůh 

v Ježíši Kristu pro nás a pro celý svět vykonal. Evangelický farář 

Jaroslava Šimsa, vězněný během druhé světové války nacisty v 

Dachau, si k tomuto verši v roce 1943 napsal tuto poznámku: 

„Ne Židé, ale hřích přivedl Krista na kříž. Ne hřích obecně, 

ne hřích těch druhých, ale náš hřích: naše zrada, naše nenávist, 

naše zloba, naše neláska, naše nevěry, naše nestatečnost. Jsme 

lepší než Jidáš, Petr, velekněz, Pilát, vojáci? Co v nás dříme? 

I my jsme lidé pod Kristovým křížem, lidé stojící, padající, 

povstávající a jdoucí. To je jedna stránka té věci, vlastně temná 

stránka. Jací jsme ve světle Boží spravedlnosti a svatosti? 

A druhá stránka je světlá. To je Boží láska. Nejsme horší než 

lotr. Jen hleďme k Ježíši Kristu, k jeho oběti, k tomu, jak se 

slitoval nad námi. Zemřel nejenom za nás, zemřel za celý svět. A 

my jsme tedy zahrnuti v tom smíření světa s Bohem. A nejenom 

náš Spasitel, ale můj Spasitel. Věčná útěcha, síla, spása. Beránku 

Boží, smiluj se nad námi! Amen.“ 
 

Velikonoční bohoslužby 
13. 4. ZELENÝ ČTVRTEK  

 – čtení Pašijí 19.00 hodin, fara Krucemburk                               

14. 4. VELKÝ PÁTEK  

 – bohoslužby v 17.00 hodin s VP, kostel Krucemburk           

16. 4. BOŽÍ HOD  

 – bohoslužby s VP v 8.15 hodin, modlitebna CČSH Chotěboř 

 – bohoslužby s VP v 10.00 hodin, kostel Krucemburk 

    Mgr. Marek Vanča, evangelický farář

 

 

 

 

 

SBĚRNÝ  DVŮR  KRUCEMBURK  

ZMĚNA  PRACOVNÍ  DOBY 
 

Pracovní doba: 
 

po dobu letního času 

Středa  14 – 16 hodin 

Pátek 14 – 17 hodin 

Sobota   9 – 12 hodin 

SBĚRNÝ  DVŮR  -  ZDARMA SBĚR OLEJŮ 
 

Je to již více než rok, co je možné na SD Krucemburk odevzdávat zdarma použité 

jedlé oleje. Firma Trafin Oil, která oleje z našeho SD odebírá, děkuje tímto všem, kteří 

se již do sběru zapojili. 

Tím, že olej po vaření nevylejete do dřezu nebo toalety, pomáháte chránit přírodu a 

uleví se také ČOV a kanalizaci, které oleji a tuky vždy velmi trpí. Znamená to nižší 

náklady na provoz čističky a údržbu kanalizací. Podívejte se, jak vypadá kanalizace 

zanesená oleji nebo tuky na: http://trafinoil.cz/o-nas/video-tuky-kanalizace/ 

 

http://www.trafinoil.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místní organizace Českého rybářského svazu  

v Krucemburku 
 

Vás srdečně zve na 
 

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
 

Místo konání: RYBNÍK ZAĎÁK u Krucemburku 
 

Termín konání: NEDĚLE 21. KVĚTNA 2017 
 

Startovné: zdarma 

Registrace: 5:45 – 6:30 hodin 

Více o závodech na www.krucemburk.cz – v kalendáři akcí 
 

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 
 

Firma Celo invest Automotive, s.r.o., zajišťující služby a produkty 

pro automobilový průmysl, hledá pro pobočku ve Ždírci nad 

Doubravou kolegu/kolegyni na pozici: 
 

REFERENT/KA LOGISTIKY 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Kontaktní osoba: Jitka Křesťanová, MSc. V případě zájmu zašlete 

CV na e-mail: jitka.krestanova@celoinvest.eu,  

příp. volejte na tel.: 774 784 490 

 

 

MŠ a ZUŠ Krucemburk pořádají  
ve spolupráci s městysem Krucemburk 

 
 

TRADIČNÍ BESÍDKU při příležitosti SVÁTKU MATEK 

14. 5. 2017, od 14 hodin v sokolovně. 
Srdečně Vás všechny zveme. 

Nabízíme:  

 příznivé platové podmínky  

 flexibilní pracovní dobu  

 práci v expandující firmě  

 příspěvek na stravování  

 příjemný pracovní kolektiv 

Požadujeme:  

 středoškolské vzdělání  

 znalost anglického nebo německého 

jazyka na úrovni min. A2  

 základní znalost Excelu  

 znalost programu SAP výhodou  

 praxe v oblasti logistiky výhodou 

 pečlivost, flexibilitu, týmovost 

Městys Krucemburk srdečně zve na 
 

BESEDU S ODBORNÍKEM NA SYSTÉM TŘÍDĚNÍ  

A RECYKLACI OBALOVÝCH ODPADŮ 
Chcete vědět co se děje s Vašimi odpady? 

18. 5. 2017 v Kině Krucemburk od 18 hodin 
 

100 prvních účastníků obdrží zdarma tašky na tříděný odpad. 
Více informací o připravované besedě na plakátech a www.krucemburk.cz 

 

http://www.krucemburk.cz/
mailto:jitka.krestanova@celoinvest.eu


SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ 
 

Vážení spoluobčané, v prvních měsících letošního roku 

vyjížděla jednotka SDH ve čtyřech případech. Jednalo se o 

shazování sněhu na budově mateřské školy a Pečovatelské 

služby, odčerpání vody ze sklepních prostor a ve dvou případech 

byla jednotka vyslána k technické pomoci. 

Krucemburská jednotka zasahuje při požárech, odčerpávání 

vody, zajišťuje technickou pomoc, jako je čištění kanalizace nebo 

komunikací od bahna, působí při vývratech a polomech, při 

transportu pacientů, dále při odstraňování sněhu a ledu ze střech, 

hledání osob nebo pomáhá zajistit různé akce pořádané městysem 

či místními spolky. Letos bude nově pomáhat i v případě výskytu 

vos nebo sršňů. 

V letošním roce podá jednotka opětovně žádost o poskytnutí 

dotace na cisternovou automobilovou stříkačku. Současná CAS, 

která byla vyrobena v roce 1967, přes všechnu snahu a náročnou 

technickou údržbu dalece překonává svou životnost. Rovněž se 

sbor intenzivně věnuje projektu výstavby nové hasičárny. Její 

studii zpracoval L. Dohnal, kterému děkujeme za skvělou 

spolupráci. 

S blížícím se jarem upozorňujeme na zákaz vypalování trávy. 

Přejeme vám, vážení spoluobčané, příjemné jarní měsíce. 

Martin Kasal, Martin Rejšek 

 

MYSLIVECKÉ  SDRUŽENÍ 
 

Vážení přátelé, začíná jaro, probudili se jezevci, někde vylezli 

z brlohů i medvědi a já bych Vám ráda přinesla několik informací 

o tom, co se děje v těchto jarních měsících ve sférách myslivosti.  

Zvěř přestává být postupně závislá na naší péči. Přechází na 

zelenou potravu, což jí při větším příjmu může způsobit zažívací 

potíže – střevní katary a následné úhyny. I když navštěvuje 

myslivecká zařízení méně, stále se k nim vrací. Proto v krmelcích 

můžeme ještě předkládat menší množství kvalitního jadrného 

krmiva a zejména kontrolujeme stav lizu. Především srnčí zvěř v 

období přechodu na zelenou potravu, parožení srnců a 

intenzivního vývoje plodu v těle samic potřebuje minerály a 

stopové prvky více než kdy předtím.  

Loveckých příležitostí je v měsících únor, březen a duben, 

minimum. Legislativa nám umožňuje lovit jen celoročně 

nehájené druhy zvěře, tj. lišku obecnou a mladou zvěř černou. I 

když zákon povoluje lovit lončáky celoročně, nepovažujeme 

odstřel lončaček v tomto období, vzhledem k pokročilému stadiu 

březosti, za vhodný či etický. 

Myslivecký hospodář uzavře myslivecký rok 2016 a místně 

příslušnému orgánu státní správy myslivosti podá hlášení. Na 

výroční členskou schůzi si připraví výroční zprávu a založí novou 

evidenci mysliveckého hospodaření v honitbě na další 

myslivecký rok.  

Rok 2016 byl pro naše sdružení rokem klidným, vše se nám 

podařilo zvládnout bez větších problémů, ať už to byla příprava 

políčka pro zvěř, organizace bezkontaktního norování, účast na 

střelbách nebo organizace společenských akcí – honů.  

V letošním roce nás čeká opět několik organizačních věcí; z 

nich aktuálně musím zmínit účast na akci Čistá Vysočina, dále 

pořádání zkoušek v bezkontaktním norování, které se uskuteční 

1. a 22. července; budeme se těšit na Vaši hojnou účast.  

Ing. Petra Kohoutová 

 

TJ  SPARTAK  STARÉ  RANSKO 
 

Na výborových schůzích, které máme každý měsíc, řešíme 

různé úkoly od OFS a potřeby TJ. Kvapem se nám blíží začátky 

jarních soutěží a tím začíná spousta práce. Kabiny, hřiště a areál 

se musí po zimě připravit tak, aby vše splňovalo požadavky 

soutěžního řádu. Na společných jednáních s vedením městyse 

Krucemburk jsme se dohodli na pracích, které je pro letošní rok 

třeba zajistit, zejména údržba a opravy na stávajících kabinách. V 

letošním roce jsme také zajišťovali obsluhu na plese, který 

pořádal náš městys Krucemburk. Z ostatních akcí pro letošní rok 

je plánován dětský den a turnaj fotbalových internacionálů. 

Zajištění soutěží a všech prací s tím spojených vyplývá z naší 

činnosti a na nich se potom podílejí všichni členové vedení a 

podle potřeby i sportovci. Ostatní viz jednotlivé zprávy trenérů 

mužstev.  

Jan Hülle 
 

Mužstvo dospělých trénuje společně s dorostem ve školní 

tělocvičně a podle počasí chodíme běhat i do terénu. Byla 

naplánována tři přípravná utkání. První 28. února s SK Vítanov 

jsme vyhráli 4:2, druhé jsme hráli 19. března s FC Chotěboř ,,B“ 

(prohra 0:8) a poslední 25. března s Pohledem (výhra 7:3). Ve 

dnech 3.–5. března jsme měli fotbalové soustředění pro zlepšení 

fyzické přípravy.  

Účast na trénincích je průměrná a neodpovídá našemu 

postavení v tabulce. Mužstvo, které je po podzimní části OP na 

prvním místě, by mělo trénovat s větším úsilím a hlavně se 

scházet v co největším počtu na plánovaných trénincích. Jen 

mistrovská utkání nám ukáží, jak jsme byli v přípravě poctiví a 

jak jsme připraveni.  

Martin Beránek 
 

Zimní přípravu dorostu na jarní sezonu 2017 jsme začali 

hned druhou sobotu po Novém roce. Scházíme se třikrát týdně 

(úterý, pátek, sobota) v tělocvičně základní školy Krucemburk. 

Účast na trénincích není příliš uspokojivá, především o 

víkendech by se nás mělo scházet víc. Perun Hluboká nás opět 

pozval do haly v Hlinsku. Sehráli jsme tři zápasy, ve kterých se z 

výhry vždy radoval soupeř. První venkovní přípravu jsme sehráli 

s dorostem Sokol Víska na umělé trávě v Chotěboři; utkání jsme 

vyhráli 6:1. 

Jarní sezona začíná 15. dubna, kdy doma přivítáme soupeře z 

Polné. Protože nemáme dostatečný počet hráčů, vedeme jednání 

o příchodu nových posil, abychom jarní část dohráli v herní 

pohodě. Už teď musíme přemýšlet o budoucnosti  dorostu v nové 

sezoně, protože bude končit více hráčů a z vlastních řad 

nebudeme schopni družstvo doplnit. 

Jan Pecina 
 

DESÁTÝ  ROČNÍK  TURNAJE   

O  ZLATOU  FANKU 
  

28. prosince 2016 se v sokolovně uskutečnil 10. ročník 

turnaje ve stolním tenisu o Zlatou fanku. Turnaje se zúčastnilo 22 

hráčů a byli rozděleni do dvou kategorií: kategorie do 15 let (4 

hráči), kategorie nad 15 let (18 hráčů). 

Výsledky: 

mladší hráči: 

1. místo – Soukup Pavel 



2. místo – Pačanda Patrik 

3. místo – Kasal Petr 

4. místo – Kasal Jan 

starší hráči: 

1. místo – Losenický Jan 

2. místo – Nash Ladislav 

3. místo – Veselský Jiří 

4. místo – Holcman František 

Na závěr bych rád poděkoval všem účastníkům a sponzorům, 

kteří pingpongový turnaj podpořili. 

Jan Málek 
 

TURNAJ  V  KŘÍŽOVÉM  MARIÁŠI 
 

7. ledna se v Krucemburku odehrál již osmý ročník turnaje v 

křížovém mariáši Krucemburský flek. Celkem bylo přihlášeno 60 

hráčů, ale vzhledem k tomu, že v této době byly ještě dva turnaje 

jinde, k hracím stolům zasedlo 56 mariášníků. Turnaj byl 

uspořádán ve spolupráci s vedením organizace Sokol 

Krucemburk, který zajistil pěkné prostředí a dobré občerstvení. 

Prezentace turnaje proběhla mezi 8. a 9. hodinou. Během 

prezentace hráči posnídali polévku a seznamovali se s hracím 

řádem. Nápoje tekly proudem po celou dobu turnaje. Losování 

k jednotlivým stolům bylo provedeno před zahájením turnaje 

pomocí počítačového programu. 

Hrála se čtyři kola po 60 minutách. Krátkou přestávku mezi 

jednotlivými koly 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 

ale ke hře patří, ale i mariášníci jsou kavalíři jako jiní sportovci. 

Jako rozhodčí turnaje musím říci, že všechny vzniklé spory, 

kterých bylo minimum, byly řešeny smírně a s nadhledem všech 

zúčastněných.  

Oběd byl naplánován po třetím kole, ale v zápalu boje byl 

přesunut až na konec celého turnaje. Tato varianta ušetřila 

spoustu času, protože zatímco hráči jedli, stihly se zpracovat 

výsledky, takže se turnaj zbytečně neprotahoval. Novinkou 

v tomto turnaji bylo vyhlášení a odměna pro vítěze jednotlivých 

kol. První a druhé kolo vyhrál Václav Tomek z Poličky, třetí kolo 

ovládl Josef Ryšavý z Hněvkovic a čtvrté kolo vyhrál Jaroslav 

Novák ze Ždírce nad Doubravou. Do poslední chvíle nebylo 

rozhodnuto o vítězi turnaje. V konečném účtování byl ale 

nejúspěšnější Jiří Roubínek z Klouzov, druhé místo vybojoval 

Václav Tomek a třetí skončil Jiří Kučera.  

Po celkovém vyhlášení výsledků a předání cen byl turnaj 

zdárně ukončen, ke spokojenosti všech zúčastněných. 

Samozřejmě že po každé takové náročné akci dochází k debatám, 

jaké to vlastně bylo. Doufáme, že všichni hráči byli spokojeni jak 

s organizací turnaje, cenami, jídlem, tak i prostředím, v němž se 

hrálo. Na turnaji byli hráči z různých koutů republiky a okolí. 

Myslím, že i toto je cesta, která zviditelní náš městys 

Krucemburk a celkově rozšíří naše kulturní dění.  

Ještě bych chtěl touto cestou poděkovat všem sponzorům, 

kteří turnaj podpořili a pomohli tak částečně zajistit věcné ceny. 

Dále děkuji vedení organizace Sokol Krucemburk za vstřícně 

vytvořené podmínky pro tento turnaj, bez kterých by úroveň 

turnaje nebyla od zúčastněných hráčů tak kladně hodnocena.  

za pořadatele turnaje Jan Hülle, člen Českého svazu mariáše  
 

SHM  KLUB 
 

Ani jsme se pořádně nestačili rozkoukat a rok 2016 je dávno 

za námi. Ještě před jeho koncem jsme ale společně oslavili 

Vánoce při Živém Betlému a zasoutěžili si na dětském 

Předsilvestru. Nový rok už je ale v plném proudu, a tak máme 

hlavy plné letošních akcí. 

Nejdříve musíme pochválit florbalisty, kteří letošní sezonu 

statečně odstartovali v Praze-Uhříněvsi. V tamějším turnaji 

mladší chlapci vybojovali skvělé 4. místo a starší opět slavili 

vítězství. Začátek jara pro ně proto přinese i zasloužený finálový 

zápas.  

Abychom si užili sněhovou nadílku, na konci ledna jsme 

oslavili svátek našeho patrona Dona Bosca. Uspořádali jsme 

takzvaný Sjezd na čemkoli a kolemjdoucí se jistě divili 

všemožným sněžným vozítkům, na kterých jsme brázdili kopec 

před farou.  

Už teď se těšíme na prázdninové chaloupky, ale na ně si 

budeme muset ještě pár měsíců počkat. A aby nám to lépe uteklo, 



jaro patřilo víkendovkám, které jsme letos strávili na faře na 

Fryšavě. Děti od 1. do 5. třídy vyrazily v termínu od 31. března 

do 2. dubna, starší je budou následovat od 21. do 23. dubna. 

Pokud chceš i Ty zažít víkend plný zábavy a dobrodružství a 

poznat nové kamarády, zanes nám vyplněnou přihlášku, kterou 

najdeš na nástěnce v kostele sv. Mikuláše. Anebo se můžeš 

podívat na naše webové stránky shm.krucemburk.cz. Těšíme se 

na Tebe! 

Na konci dubna pak budeme společně „pálit čarodějnice“. 30. 

dubna se sejdeme na farní zahradě u táboráku, opečeme si buřty a 

zahrajeme hry. Květen bude patřit pardubickému Festivalu SHM, 

na něj se vypravíme 13. května. A v červnu nás čeká Dětský den 

plný soutěží a hezkých odměn.  

Přejeme krásné jaro i poklidné prožití Velikonoc a těšíme se 

na našich akcích na viděnou! 

Martina Harvánková, Hanka Kabrdová a Michaela Kasalová 

 

VIDEOPROJEKCE  AKCÍ  PERUNU   

Z  ROKU  2016 
 

V dobrém rozmaru proběhlo 4. února jedenácté promítání 

úspěšných peruňáckých akcí z uplynulého roku 2016. Zcela 

naplněný sál hospody u Pepína, který byl lahodně provoněn 

gulášem na přestávku projekce, měl jasnou záruku pohodového 

sobotního večera.                                                                                                                        

Samotná videoprojekce měla již tradiční scénář: nejdříve 

fotky z kroniky a poté se na plátně objevil záznam naší 

nejvýznamnější akce „Dračí lodě Řeka“. Zpracování těchto 

závodů mají i sobíňovské posádky, ale obohacené o nádherné 

záběry pořízené z dronu. Zapůjčili jsme toto CD a zařadili i tuto 

verzi do našeho sobotního programu. Další projekce se týkala 

loňského května, kdy se šest zkušených vodáků našeho klubu 

rozhodlo pokořit rakouskou řeku Salzu. Video jejich výborného 

sportovního výkonu dobarvené nádhernou alpskou přírodou 

bavilo diváky bezmála dvacet minut. Také z Alp, tentokrát 

francouzských, bylo další krátké video. Desetidenní lyžařský 

zájezd byl zkrácen na patnáct minut a převážná část byla snímána 

z přilby jednoho z účastníků. Publikum zaujalo především 

prostředí horských velikánů, ale i lyžařské kreace Perunů na 

sjezdovkách různých obtížností. Silvestrovská koupel dostala 

také prostor v nabitém programu večera. V teplé hospodě se na 

ponor do ledové vody kouká dobře, ale kdo má tu zkušenost, 

dobře ví, že tak jednoduché to není. Závěr projekce patřil 

krátkým skečům povedených či nepovedených kousků Perunů 

nebo vtípkům staženým z internetu. 

Každopádně velmi povedený večer, a kdo se zúčastnil, 

nelitoval. Dokud bude na plátně co promítat, můžeme 

konstatovat, že se v Perunu nenudíme. 

za Perun Luděk Strašil 

 

FUTSALOVÁ  SEZONA  2016–17 
 

Futsalisté Perunu 

Hluboká odehráli 

další sezonu v soutěži 

I. třída Hlinecka, 

které se účastnilo 11 

mužstev. Základní 

část se hrála 

systémem každý s 

každým. V průběhu 

sezony se tým 

pohyboval na 

rozmezí postupu do 

finálové skupiny, 

avšak postup v posledních zápasech Perunu unikl. Futsalisté 

nastoupili do skupiny o udržení, skupinu tvořily 3 týmy, které se 

spolu utkaly ve dvou kolech. Po dobrých výkonech ve skupině o 

udržení se podařilo Perunu i pro příští rok udržet příslušnost v I. 

třídě Hlinecka. Celou sezonu jsme se opírali o brankářské 

schopnosti nestárnoucího Josefa Žáka. Nejlepším střelcem týmu 

byl Michal Ročárek s 19 brankami, který se celkově mezi střelci 

umístil na 5. místě. Doufáme, že i v příští sezoně budeme nadále 

pokračovat v dobrých výkonech a budeme dobře reprezentovat 

oddíl Perun Hluboká, kterému děkujeme za podporu. 

za Perun Petr Machovec 

 

HOKEJOVÁ  SEZONA  2016–17 
 

Letošní hokejová sezona mužstva Perun Hluboká a Sokol 

Krucemburk přinesla mnoho hokejově zajímavých zápasů. 

Výsledky obou mužstev byly nezřídka velice vyrovnané. Často se 

rozhodovalo v posledních vteřinách zápasů a mnohdy pomohlo i 

štěstí. Na hráčích byl vidět velký pokrok jak po hokejové, tak i 

fyzické a taktické stránce. Výkony brankářů nezůstávaly o nic 

pozadu. Předvedená hra měla jiskru a spád. Nové dresy Perunů 

od ježíška byly velkým překvapení pro všechny.  

Bohužel ale i my se potýkáme s problémem dnešní doby, a to 

nedostatkem hráčů. Častokrát je velký problém sehnat alespoň 18 

lidí ochotných si ve volném čase zasportovat. Zejména na straně 

týmu Krucemburku, který hraje pod hlavičkou Sokola, je účast 

nedostatečná. Chápu, že ne vždy to dovolují pracovní povinnosti 

nebo zdravotní stav, ale stává se pravidlem, že za tým sokolů 

hraje více než polovina mužstva z jiných vesnic, kteří na 

Krucemburk ani na Sokol nemají žádnou vazbu. Otázkou pro 

další sezonu je: kdo, proti komu a s kým bude hrát.  

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří ve vlastním čase 

organizují tuto činnost, zejména pánům Martinu Strašilovi a 

Michalu Votavovi. 

Sportu zdar! 

za Perun Jan Valecký 

 

PERUNI  NA  SJEZDOVKÁCH 

 

Členové našeho klubu na uplynulou zimu naplánovali a 

zrealizovali tři společné lyžařské pobyty na horách. Od 13. do 22. 

ledna naši lyžaři brázdili Francouské Alpy ve středisku Flaine, 

následně 31. ledna až 3. února navštívili Alpy v Horním 

Rakousku a rodinnou záležitostí byl týdenní pobyt v Krkonoších 

od 11. do 18. února.   



Letošní francouzská lyžovačka probíhala ve středisku Flaine, 

které je součástí lyžařské oblasti Grand Massif. K našemu štěstí 

přišel před příjezdem do střediska příval nového sněhu, který 

nám zajistil téměř 265 km krásných voňavých sjezdovek. Tak 

jako minulý rok jsme byli ubytováni v hotelu na dvou 

apartmánech po pěti, což se ukázalo jako výhoda při vaření. Celý 

týden bylo azuro, přístup od hotelu k vleku do 150 m, žádné 

dlouhé fronty a hlavně krásné široké sjezdovky. Ve Flaine a v 

sousedních lyžařsky propojených vesničkách jsme si každý našel 

své vyžití. Tak snad zase příště… 

Na přelomu ledna a února odcestovala další skupina lyžařů na 

sjezdovky do Horního Rakouska. Stejně jako ve Francii (vyjma 

jednoho dne) nám přálo jasné počasí a o to víc jsme si 

vychutnávali sjezdové tratě všech možných obtížností. Většinu 

dovolené jsme strávili v rozsáhlém středisku Dachstein West, ale 

jeden den prolyžovali sice v menším, ale geograficky 

zajímavějším Lozru. Na plánovaný Schlaming opět nedošlo, 

třeba se zadaří při další návštěvě. 

Na závěr lyžařské sezony jsme si ještě dopřáli týdenní pobyt 

ve Velké Úpě v Krkonoších. Rekreační chalupa chotěbořského 

ŮNZU u Lazara poslední dobou získává na popularitě. Dobře 

vybavený interiér vhodný pro tyto účely, který majitelé 

každoročně doplňují o něco nového, nám plně vyhovuje. Drobná 

nevýhoda, že už nefunguje vlek u chalupy, který byl vstupní 

branou do lyžařského světa většiny z nás. Na lyžovačku jsme 

museli dojíždět skibusem buď do Pece pod Sněžkou nebo 

Janských Lázní, popřípadě na Portážky.  

Zima utekla, a kdo chtěl, užil si lyží dostatečně, teď nastává 

čas vyměnit lyže za pádla a přaskáče za kopačky. 

    za Perun Lukáš Dohnal a Luděk Strašil 

 

DRACI  Z  PERUNU  V  ZIMĚ  NESPÍ 
 

S podzimem se příroda ukládá k zimnímu spánku, ne tak 

ovšem členové Perunu. Ač by se zdálo, že provozujeme pouze 

sezonní sporty, jsme aktivní i v zimě. Jedna část hraje futsal a 

hokej a ti, kteří se věnují vodním sportům, doplnili svoji zimní 

přípravu o pravidelná čtvrteční kondiční cvičení v tělocvičně ZŠ; 

cvičení je otevřeno i pro širokou veřejnost včetně dětí. 

Jako poctu zesnulému kamarádovi a kapitánovi posádky 

Mondi Štětí jsme v prosinci uskutečnili Pochod za dračím 

úsměvem údolím řeky Doubravky; na prosincové počasí měl 

hojnou účast. Mohl by to být základní kámen nové tradice, kde si 

členové Perunu a jejich kamarádi připomenou ty, kteří již s námi 

nemůžou putovat po dračí cestě. 

O silvestru se opět několik nadšenců našeho klubu vnořilo do 

zamrzlých vod rybníka Řeka. O koupací prostor se stejně jako 

každý rok postaral „ledoborec“  Vítek, který musel vyříznout 

koupací otvor do ledu o tloušťce 18 cm. Počasí nám tentokrát 

přálo, byl krásný slunečný mrazivý den o teplotě vzduchu -2 °C a 

teplotě vody 1 °C. Do vody se nakonec po absolvování povinné 

rozcvičky za účasti několika desítek přihlížejících ponořilo 5 

mužů a 2 ženy. K loňské první české účastnici Alče se k naší 

radosti letos přidala i první krucemburská zástupkyně Pavla. 

Někteří z těch, co se neodvážili ponořit do chladné vody, si 

alespoň užili bruslení. Věříme, že se k nám příští rok přidají i 

další odvážlivci, vždyť otužování je velmi prospěšné pro naše 

zdraví.  

Leden si někteří zpestřili během do vrchu pod názvem 

Železnohorák. Poté jsme již soustředili své síly opět na přípravu 

na další sezonu. V letošním roce máme v plánu účast na 

některých závodech Českého poháru dračích lodí, což je nejvyšší 

soutěž dračích lodí v České republice. Úsilí celého klubu ovšem 

směřuje především k závodům na Řece, jejichž 6. ročník se 

uskuteční 17. června a na které chceme pozvat širokou diváckou 

veřejnost. Více informací najdete na webových stránkách klubu a 

na Facebooku. 

S dračím pozdravem 

Jirka Přiklopil 

 

TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA  2017 

V sobotu 7. ledna proběhla v naší obci tradiční tříkrálová 

sbírka, tři králové navštěvovali naše domácnosti od rána po celé 

dopoledne.  Děti neodradilo mrazivé počasí, v půl deváté se sešli 

na faře, kde jsme upravili kostýmy a koruny, rozdělili se do 

skupinek, ke každé přidali jednoho dospělého vedoucího, 

vyzkoušeli píseň, přijali požehnání od otce Pavla a vybaveni 

posvěcenou křídou, zapečetěnou pokladničkou, kalendáříky, 

cukříky a dobrou náladou vyšli koledovat po obci. 

Po Krucemburku chodilo osm skupinek koledníků, jedna 

v Hluboké a též první rok jsme vyslali jednu skupinku koledníků 

na Staré Ransko. Kvůli různým nemocem a hlavně chřipkám 

chodili někde pouze dva králové s dospělým doprovodem. Ale 

dětem to nedělalo problémy a užívaly si radost z dobré věci a 

vesele obešly obec za zpěvu písně My tři králové jdeme k vám. 

Prozradím tajemství: nejmladšímu koledníkovi byly teprve tři 

roky. 

Děkuji všem zapojeným do sbírky za jejich ochotu, čas a 

radost, s níž se zhostili této velice záslužné akce, ze které peníze 

pomáhají těm nejpotřebnějším, z velké části v našem regionu.  

Děkuji všem dětem – koledníkům, deseti vedoucím skupinek, 

dvěma organizátorkám, otci Pavlovi za podporu a koordinaci 

sbírky, za spolupráci Úřadu městyse a především vám, občanům, 

za vlídné přijetí koledníků a vaše dary do kasičky i za sladkosti 

pro koledníky. 

za organizátory Tříkrálové sbírky v naší obci Marta Rejšková 
 

V Krucemburku, Hluboké a Starém Ransku 

se vybralo 41.615 Kč. 

Děkujeme. 
 



NÁMĚSTÍ  STAVĚNÉ  DO  KOPEČKA  

OČIMA  JANA  ZRZAVÉHO 
 

Krucemburské náměstí odjakživa vynikalo svou líbeznou 

malebností. Místní obyvatelé mají k tomuto místu právem velmi 

důvěrný vztah, protože představuje starobylý symbol jejich obce. 

Specifikem tohoto místa je terénní vlna, která vysloužila 

krucemburskému náměstí jeho neodmyslitelný přídomek: 

náměstí „stavěné do kopečka".   

Tomuto náměstí však přibyl po roce 1989 ještě jeden atribut: 

náměstí Jana Zrzavého. Tento název má své hluboké 

opodstatnění. Vždyť to byl právě Jan Zrzavý, který svým 

výtvarným vypodobněním zakotvil krucemburské náměstí v 

kulturním povědomí českého národa.  

Národní galerii v Praze odkázal malíř dva roky před svou 

smrtí své dílo, v němž jsou obsaženy také dva obrazy s názvem 

Krucemburk. Jeden z roku 1939 a druhý z roku 1959. Oba jsou 

výrazem malířova citového přimknutí k Vysočině.  
 

Často si lidé prohlížejí tyto dva obrazy, studují detaily, 

počítají okna jednotlivých domů, srovnávají barvu omítky, tvar 

střech a počet stromů se starými fotografiemi Krucemburku a 

ptají se: „Jsou Zrzavého obrazy věrným vypodobněním 

tehdejšího Krucemburku?" Ne. Zrzavého obrazy jsou věrným 

vypodobněním malířovy lásky ke Krucemburku. Přesné 

detaily ztrácejí na významu, kouzlo atmosféry převažuje. Sám 

malíř se o podobnosti svých uměleckých výtvorů se 

zobrazovanou realitou vyjádřil takto: „Neobkresluji však 

milovaných věcí, ale pohlcuji je a strávím, aby po čase zrodily se 

z mého nitra věci nové, zplozené ve mně dotekem života – 

dechem božím.“ 

Pro Jana Zrzavého byl Krucemburk eldorádem, rájem jeho 

dětských her. Tak sám malíř vzpomínal na krásné prázdniny, 

které jako dítě prožíval v Krucemburku u svého dědečka v 

hostinci „Na Špici". Oba jeho obrazy krucemburského náměstí 

jsou prosvětleny bezstarostným jasem, radostí, štěstím. Téměř se 

zdá, že nám náměstí vzdáleně může připomínat barevnou dětskou 

stavebnici, že nás obestírá čistotou dětské duše.  

Proč vznikl tento obraz právě roku 1939? Tehdy náš národ 

trpěl, začínala druhá světová válka. Přestože Jan Zrzavý do té 

doby často pobýval ve Francii, kde měl své dobré zázemí, 

navrátil se do vlasti. Sám se o tom tehdy vyjádřil takto: „Pokud 

má země byla svobodná a vzkvétala, mohl jsem žít podle svých 

přání a osobních potřeb. Když však je opuštěná, když umírá, je 

mou povinností sdílet s ní její osud, přežít – nebo s ní zemřít. 

Sbohem Francie!“  

A byla to právě česká krajina (tedy i malebný Krucemburk), 

na kterou chtěl malíř obrátit pozornost českého národa a posílit 

tak zdravé a tehdy tolik potřebné vlastenectví.  

Po dvaceti letech se Jan Zrzavý opět navrací na krucemburské 

náměstí, aby je opakovaně zvěčnil. V blízké rodné Okrouhlici 

měl tehdy malíř svůj ateliér, kam každoročně zajížděl z Prahy k 

sezónním pobytům. Krucemburk věrně navštěvoval. Tento druhý 

obraz Krucemburku vykazuje sice oproti obrazu z roku 1939 

určité detailní změny (např. vzrostlé, mírně nakloněné stromy, 

černý kříž na kostelní věži, tlumenější barvy), které snad odrážejí 

tehdejší totalitní dobu, avšak ono světlo duše, prozařující první 

obraz, je i tu akcentováno jako neměnná konstanta. Krucemburk 

zůstává Krucemburkem i uprostřed třeskuté totality. Název 

obrazu zvolil malíř rovněž stejný: „Krucemburk“. Jan Zrzavý 

totiž své milované městečko nikdy jinak nenazýval, i když bylo 

úředním apelem přejmenováno na Křížovou. Tímto nesouladem 

v názvosloví byl tehdejší režim uveden do jistých rozpaků, takže 

na některých reprodukcích Krucemburku od Jana Zrzavého se 

objevoval zástupný název „Vesnice".  

Oběma obrazy Krucemburku jako by nám malíř sděloval, že 

jeho milovaný Krucemburk si i přes nepřízeň osudu uchovává 

svůj jas a své nezaměnitelné kouzlo.  
 

Roku 2002 byla v budově Úřadu městyse Krucemburk 

zřízena Pamětní síň Jana Zrzavého. V roce 2010 bylo 

krucemburské náměstí ozdobeno bustou Jana Zrzavého, která 

vzešla z rukou Bohumíra Koubka, Mistrova přítele. Oba tyto 

kulturní počiny souznějí s názvem tohoto náměstí, které Jan 

Zrzavý svými obrazy proslavil a v jehož těsné blízkosti je dle 

svého přání pochován.  

V letošním roce na podzim uplyne 40 let od malířova úmrtí.  

Také Společnost Jana Zrzavého chystá k tomuto výročí další své 

kulturní akce.   

  Dr. Jitka Měřinská, Společnost Jana Zrzavého

 

 

 

 


