
zpravodaj městyse krucemburk 2/2022

Ve dnech 27.–29. května se konalo v Tep-
licích mistrovství Evropy v mažoretkovém 
sportu, kterého se účastnila i dvě děvčata 
z  naší základní školy. V  jednotlivých ka-
tegoriích dosáhla se svými týmy velkých 
úspěchů a obsadila první místa. Děkujeme 
Kristýně Kohoutové a Andree Kunzové 
za vzornou reprezentaci naší školy a záro-
veň i městyse Krucemburk.

POUŤOVÁ ZÁBAVA 
A DAR PRO NATÁLKU

ÚSPĚCH ŽÁKYŇ ZŠ KRUCEMBURK 
NA ME V MAŽORETKOVÉM SPORTU

Letošní pouťová zábava, která se kona-
la v sobotu 28. května, se nesla v  jednom 
krásném duchu a pro dobrou věc. Po před-
chozí domluvě s  přáteli z „Kiosku“, tedy 
abych uvedl správné pojmenování – „Chá-
bři z kiosku“ (foto 1), jsme se rozhodli, že 
část výdělku z této zábavy půjde na podpo-
ru malé Natálky ze Ždírce nad Doubravou, 
která se léčí po prodělaném onemocnění 
dětskou mozkovou obrnou. A jelikož platí, 
že když se dá správný záměr, vše se krásně 
podaří, tak se přímo od návštěvníků této 
zábavy vybralo 27.000 Kč, k  tomu jsme 
za TJ Sokol Krucemburk přidali 33.000 Kč 
a 1.000 Kč věnovali paní Moravcová a pan 
Moravec. Děkujeme.

V pátek 3. června jsme se poté sešli s Na-
tálkou, jejími rodiči a babičkou a předali 
jsme dárkový poukaz na 61.000 Kč (foto 2). 
Věříme, že finance pomohou, a přejeme 
Natálce a rodičům vše dobré.

Na závěr mi dovolte ze srdce poděkovat 
všem, kdo se této dobročinné akce zúčastnili 
a věnovali nemalé finance, a hlavně i všem 
pořadatelům z „Kiosku“ a z  TJ Sokol Kru-
cemburk za zorganizování této akce. Děkuji.

za TJ Sokol Krucemburk Tomáš Trávníček, starosta
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V  květnu tohoto roku se některé naše 
komunikace dočkaly kompletní opravy. 
Některé komunikace byly místně opra-
veny; ještě nás čekají opravy nástřiko-
vou metodou.

1  Cyklostezka k Dolcům 
Kompletní opravy s  novým asfalto-

vým povrchem se dočkala část cyklostez-
ky směr Vojnův Městec v  úseku od Zaďá-
ku k  hlavní silnici I/37 u  mlýna. Celková 
částka stavby činila 1.153.055 včetně DPH. 
Na opravu cyklostezky jsme získali dotaci 
z Kraje Vysočina ve výši 550.000 Kč. V rám-
ci stavby se řešila nejen pokládka nového 
povrchu, ale také úprava některých vpustí 
a poklopů a odvod vody z komunikace tak, 
aby voda netekla do zahrádek a  domků 
pod komunikací, a  zároveň byl vyřešen 
odtok vody u  sjezdu na silnici I/37. Nový 
povrch cyklostezky je nyní, i  s  předchozí 
etapou, veden až do Vojnova Městce v dél-
ce bezmála 1,4 km. Stezka není plánována 
jako příjezdová komunikace do ulice Pod 
Včelínem, ale jako klidová zóna pro pěší, 
pejskaře, cyklisty a  inline bruslaře. Pod 
novou zástavbou byl vytvořen chodníček, 
který propojuje lokalitu Vinička a Pod Vče-
línem s  cyklostezkou. Doprava osobních 
automobilů je dovolena výhradně k obslu-
ze nemovitostí u rybníků. Stezka není urče-
na pro nákladní dopravu. 

2  Ulice Na Liškově u parku 
Tato komunikace byla ve velmi špat-

ném stavu a nedala se již opravit lokálně. 
Nový asfaltový povrch se zpevněnými kraj-
nicemi vyšel na 590.377 Kč včetně DPH. 

3  Silnice u rybníka Pobočný 
Oprava silnice u rybníka Pobočný byla 

nutná z důvodu častých výmolů a v někte-
rých částech i utržených krajnic. Komunika-
ce byla již velmi nebezpečná. Nový asfalto-
vý povrch od křižovatky u sádek až po lesní 
správu LDO stál 861.318 Kč včetně DPH. 
Na  tuto stavbu jsme dostali  dotaci ve  výši 
127.000 Kč z programu rozvoje venkova Kra-
je Vysočina.

Část komunikace od sádek LDO směrem 
do Ždírce nad Doubravou, kde je více vlast-

níků, jsme prodali Ždírci nad Doubravou. 
Město bude komunikaci majetkově vypo-
řádávat a také do budoucna opravovat.

4  Komunikace v ulici Dr. Drbálka 
Oprava navazovala na předcho-

zí výstavbu parkoviště a  veřejné plochy 
u  střediska. Komunikace byla kompletně 
opravena včetně podkladních vrstev a  ře-
šení dešťových vpustí. Náklady akce činí 
670.267 Kč včetně DPH.

Opravy těchto komunikací provedla fir-
ma Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný 
závod Pelhřimov. 

5  Komunikace od rybníka Řeka  
 ke Štířímu dolu  

Na podzim minulého roku byla opravena 
polní cesta spojující rekreační středisko 
Řeka se silnicí III. třídy Krucemburk – Hlu-
boká. Na opravu cesty byl použit recyklát 
stavební sutě s vrchní vrstvou z kameniva. 
Náklady na opravu této cesty v  délce cca 
800 metrů byly ve výši 267.503 Kč s DPH.

 Ulice na Piavě 
Na Piavě směrem k rybníku Zaďák proved-
la firma Josef Strašil zpevnění komunikace 
frézovaným asfaltem. 

6  Silnice ze Starého Ranska 
 k rybníku Řeka 

V  červnu proběhla v  rámci reklamace 
oprava komunikace od Starého Ranska 
k rekreačnímu středisku Řeka; provedla ji 
firma Colas CZ, a.s.

Situace na některých našich komunika-
cích je však i  nadále neuspokojivá, např. 
část Viničky, kde je třeba provést celko-
vou rekonstrukci, která bude vyžadovat 
složitější projekční práce a  komplexnější 
řešení ulic, chodníků, kanalizačních vpus-
tí, veřejného osvětlení apod. Tato oprava 
nás čeká v dalších letech. Bohužel v rámci 
nynějších dotačních podmínek není část 
Viničky brána jako sídliště a  nelze na ni 
čerpat dotace.

Již několikrát jsme Ministerstvo pro 
místní rozvoj žádali o  poskytnutí dotace 
na  další připravené projekty celkových 
oprav silnic. Ministerstvo pro místní rozvoj 

ale nemá dostatek finančních prostředků, 
a tak jsme i tento rok s úspěšně podaným 
projektem zařazeni mezi náhradníky. Tato 
situace ukazuje na to, že obce nemohou 
v tomto směru čekat pomoc ze strany státu 
nebo Evropské unie, ale bude nutné každý 
rok vyčlenit finanční prostředky na celko-
vou opravu některé z komunikací, ke které 
se ale většinou přidá i  vynucená investi-
ce opravy kanalizace, vpustí, veřejného 
osvětlení apod.

 Komunikace III. třídy – ul. Košinovská, 
 Hlubocká a ranecká silnice 
Silnice III. třídy na Staré Ransko, ulice Ko-
šinovská a Hlubocká, které jsou v majetku 
Kraje Vysočina, byly bohužel i přes urgen-
ce opraveny jen částečně. Krajská správa 
a údržba silnic o celkovém novém povrchu 
zatím neuvažuje. Nyní jednáme o  opravě 
přímo se zástupci Kraje Vysočina.

 Rekonstrukce silnice I/37 
V roce 2023 nás čeká Rekonstrukce komu-
nikace I/37 ze Ždírce nad Doubravou do 
Vojnova Městce, jejímž investorem bude 
Ředitelství silnic a  dálnic ČR. První etapa 
– rekonstrukce ulice Chrudimská ve Ždírci 
nad Doubravou – bude trvat cca 4  týdny. 
Druhá etapa – ze Ždírce až po Náměstí Jana 
Zrzavého v Krucemburku – bude trvat dal-
ších cca 14 týdnů. Třetí etapa – z Náměstí 
Jana Zrzavého do Vojnova Městce – bude 
trvat cca 10 týdnů. V Krucemburku budou 
kromě nového asfaltobetonového povr-
chu řešeny i podkladní vrstvy komunikace 
cca do 50cm hloubky. Kromě těchto úprav 
budou řešeny plochy autobusových zastá-
vek, propustky, odstranění přídlažeb. Mezi 
Krucemburkem a Ždírcem budou u stezky 
dle požadavku Policie ČR a  Rady městy-
se Krucemburk instalována bezpečnostní 
svodidla. V úseku do Vojnova Městce dojde 
ke kácení stávajících dřevin, které brání re-
konstrukci.

Před stavební akcí proběhnou kamerové 
zkoušky kanalizace a městys Krucemburk 
musí v rozpočtu na rok 2023 počítat s opra-
vami kanalizace, které bude nutné provést 
před položením nového povrchu.

Mgr. Otto Kohout 

OPRAVA KOMUNIKACÍ

1
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Dne 23. dubna se uskutečnilo v obřadní síni Úřadu měs-
tyse Krucemburk slavnostní vítání občánků. Nově na-
rozené děti – Kateřinu Hřebíčkovou, Rozálii Vitvaro-
vou, Alenu Trávníčkovou, Helenu Sirotnou, Natálii 
Holasovou, Jana Křivského, Kristýnu Karasovou, 
Štěpánku Losenickou a  Elišku Stehnovou – přiví-
tal mezi nové občánky Krucemburku starosta městyse 
Mgr. Otto Kohout. Děti z mateřské školy potěšily všech-
ny přítomné hosty milými básničkami a Jana Vašíčková 
s Monikou Vaškovou se postaraly o příjemný hudební 
doprovod. Rodičům i dětem přejeme pevné zdraví, hod-
ně štěstí a spokojenosti.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

2
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3

4
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Jaro bylo v  plném rozpuku a  my jsme se 
mohli těšit z  nepřeberného množství ba-
rev a vůní. Při každodenním pobytu venku 
v probouzející se přírodě děti fascinovalo, 
jak rychle se všechno mění a  roste. Toto 
roční období nás inspirovalo k různým čin-
nostem nejen v přírodě, ale i v jednotlivých 
třídách. Děti vyhledávaly o  jaru obrázky 
v knihách, encyklopediích, prováděly po-
kusy se semínky a sazenicemi. Dozvěděly 
se, co všechno potřebuje rostlina k růstu. 
Využitím různých výtvarných technik si 
děti vyzkoušely malování, kreslení, sklá-
dání a výrobu květin.

Vrcholem jarní sezóny je vždy příprava 
besídky ke Dni matek. Děti pilně nacvičo-
valy básničky, tanečky, písničky a pohád-
ky. Před veřejným vystoupením nás čekaly 
dva dny perného nácviku v sokolovně. Děti 
se učily mluvit a zpívat do mikrofonu. Vše 
se při zkouškách dolaďovalo ke spokoje-
nosti všech. V neděli 8. května v sokolovně 
děti předvedly pásmo s  názvem „Radosti 
jara“. Vystoupení se jim moc povedlo a od-
měnou pro ně byl veliký potlesk publika 
a drobná sladkost.

Pravidelně na jaře chodíme na exkurze 
za domácími zvířátky, ale letos jsme uděla-
li změnu. V rámci projektu „Jak žijí exotic-
ká zvířata na farmě“ jsme navštívili farmu 
Bítovany, kde jsme si prohlédli exotická 
zvířata a jejich mláďata. Děti se seznámily 
se životem zvířat a některá zvířátka si moh-
ly pochovat a případně i nakrmit. 

Ve čtvrtek 25. května nás navštívil pan 
fotograf a  udělal nám spoustu pěkných 
snímků na památku. Jednu středu jsme vě-
novali růžové barvičce. Hledali jsme růžo-
vé předměty a hračky, venku rozkvetlé keře 
a stromy.

Při povídání si o  našem Krucemburku 
jsme poznávali historii, pověsti a  při vy-
cházkách jsme objevovali památky a  vý-
znamné budovy. Navštívili jsme i  naše 
Informační centrum, kde jsme na fotogra-
fiích poznávali náš domov. Děti vyrobily 
z  krabic významné domy v  Krucemburku 

(školu, školku, zdravotní středisko, kino, 
obchody…).

Den dětí jsme oslavili celodenním výle-
tem na Dalešickou přehradu. Jízda lodí byla 
pro děti silným zážitkem, po projížďce jsme 
odjeli do přírodního dětského sportovního 
areálu Polnička, kde jsme poobědvali v pří-
rodě. Děti se svezly vláčkem a potom vyra-
zily hledat ukrytý poklad piráta Flinty. Při 
objevení pirátské truhly plné dárečků za-
zněly nadšené výkřiky dětí. To bylo radosti.

Když sluníčko pěkně hřálo, tak jsme si 
vyšlápli do přírody nejen po celém Kru-
cemburku, ale i  do jeho blízkého okolí – 
na Řeku, do Vojnova Městce, do Ždírce nad 
Doubravou. Zdatní jedinci šlápli do pedálů 
a projeli se na kole po cyklostezkách.

V měsíci červnu nás čeká celodenní vý-
let k Pátkům na „Ranč vlající hřívy“, děti 
si užijí skákací hrad, netradiční sportování 
s  rodiči a  školní rok zakončíme slavnost-
ním rozloučením s  našimi 25 budoucími 
prvňáčky.

Děkujeme všem našim sponzorům za ce-
loroční spolupráci a přejeme hodně zdraví.
Hodně sluníčka, spoustu zážitků a  neza-
pomenutelnou dovolenou přejí Vám všem 

děti a zaměstnanci MŠ.

Na závěr školního roku bychom chtěly po-
děkovat všem zaměstnancům školy za je-
jich aktivitu a přístup k práci. Za vymýšlení 
nových forem a metod vzdělávání dětí, aby 
s radostí chodily do naší školky. Za útulné 
a čisté prostředí a kuchyň bez polotovarů. 
Naše paní kuchařky se podílejí na všech 
akcích (pečení vánočních perníčků a perní-
kových čarodějnic, pohoštění na karneval, 
rozloučení s  předškoláky a  tvořivé dílny, 
velikonoční beránky, mazance a  jidáše…). 
Za bezvadné zvládnutí všech projektů, 
nacvičení vánočního divadla, Velikonoc, 
nácviku vystoupení u rozsvícených vánoč-
ních stromů, vítání občánků a  besídky ke 
Dni matek, za podporu celoročních spor-
tovních aktivit s  dětmi (plavání, bruslení, 
lyžování, jízda na kole a pěší dětská turis-
tika) a za podporu kulturního vnímání dětí 
(návštěva kina, loutkového divadla, diva-
dla v Jihlavě a různých výstav a knihovny). 
Za bezvadnou organizaci a  zvládnutí půl-
denních i celodenních výletů s co nejmenší 
finanční zátěží rodičů.

Marta Mísařová, Libuše Beránková

PODĚKOVÁNÍ

Z DĚNÍ V MŠ

Výlet na Dalešickou přehradu

Vystoupení dětí ke Dni matek
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Od Velikonoc se v  naší škole pokračova-
lo v  započatých soutěžích, proběhla celá 
řada přednášek, sportovních a kulturních 
aktivit. 11. dubna se uskutečnil zápis bu-
doucích prvňáčků, celkem jsme zapsali 22 
předškoláků, kteří už při zápisu prokázali 
znalosti matematiky, barev, zvířat. Všichni 
se na ně budeme v září těšit. 

Pro žáky 3. třídy byl připraven program 
Prevence dětských úrazů. Žáci se bavili 
o  tom, kde se mohou zranit, jak úrazům 
předcházet, vyzkoušeli si masáž srdce na 
figuríně a na závěr nechyběl kvíz, který pro-
věřil získané znalosti. Také žáci 8. třídy pro-
šli vzdělávacím projektem Kraje Vysočina 
První pomoc do škol. Zopakovali si telefon-
ní čísla Integrovaného záchranného systé-
mu, seznámili se s rolí operátorky v centru 
záchranné služby, prohlédli si vybavení sa-
nitky a dozvěděli se od záchranářů hodně 
zajímavého z jejich praxe. Vše si vyzkoušeli 
i prakticky a na závěr napsali testík. 

Do okresního kola Matematické olym-
piády postoupili žáci David Hamerský ze 
6.  třídy, Sofie Bencová a  Mirka Vašková 
z 8. třídy. Davidovi se podařilo poprat s ne-
lehkými příklady velmi dobře a  obsadil 
4. místo. V polovině května proběhlo školní 
kolo přírodovědné soutěže pro 3.–5. ročník 

Máme rádi přírodu. Úspěšní řešitelé se sešli 
na finálovém klání ve středisku ekologické 
výchovy Chaloupky o. p. s. v Horní Krupé. 
Zde poznávali právě rostoucí a  kvetoucí 
rostliny, dále určovali živočichy podle ná-
lezů, se kterými se mohou setkat při pro-
cházce přírodou, a  kochali se malebným 
prostředím celého ekocentra.        

Tento rok se v pátek 22. dubna po dvou-
leté pauze uskutečnil projektový den „Den 
Země“. V průběhu prvních dvou vyučova-
cích hodin tvořili žáci výtvarná díla s eko-
logickou tematikou, plakáty o  recyklaci 
odpadu a  o lesním společenstvu.  Dalším 
úkolem pro 1. až 7. třídu byl sběr odpadků 
v  rámci akce „Čistá Vysočina“ v  Krucem-
burku, na cyklostezce do Vojnova Městce 
a do Ždírce, posledním úsekem byla silnice 
na Staré Ransko. Osmáci a deváťáci uklíze-
li okolí školy. Součástí projektu pro žáky 
2. stupně byla přednáška s panem Petrem 
Piechulou ze Správy CHKO Žďárské vrchy, 
která byla zaměřena na ptactvo. I  my se 
snažíme v  rámci výuky podpořit zájem 
žáků o ekologická témata. Žáci v předmětu 
pracovní činnosti vyrobili ptačí budky, kte-
ré jsou rozvěšeny v  okolí školy. Společně 
budeme o tyto budky v rámci kroužku „La-
boratorní praktika z přírodopisu“ pečovat.

I  v letošním školním roce jsme se zapoji-
li do soutěže Požární ochrana očima dětí. 
V okresním kole soutěže žáci dosáhli velmi 
pěkných výsledků. V  literární části soutě-
že obsadily dívky Klára Novotná z 5. třídy 
a Magdalena Mikulecká ze 6. třídy krásné 
1. místo, Romana Málková z 8. třídy 2. mís-
to a  Iveta Jacháčková ze 6. třídy 3. místo. 
Ve výtvarné části jsme byli rovněž úspěšní. 
Děvčata Klára Janovská z  5. třídy a  Len-
ka Beránková z  8. třídy se svými obrázky 
se  umístila na výborném 1. místě, Davi-
du Hamerskému ze 6. třídy patřilo pěkné 
2. místo a Terezie Matulová z 9. třídy byla 
na 3. místě. Všichni žáci se svými pracemi 
postoupili do krajského kola.     

Naše florbalistky se radovaly z netradič-
ního tréninku. Společně s  týmem Gymná-
zia Chotěboř hrály přátelské utkání proti 
sobě mladší i  starší dívky a  vyburcovaly 
se ke skvělým výkonům. Stejného soupeře 
měli i chlapci z 2. stupně. Přátelské utkání 
ve florbalu sehráli i žáci z 1. stupně a jejich 
soupeřem byli žáci ze ZŠ Vojnův Městec. 
Tým 5. třídy se v  Havlíčkově Brodě utkal 
v okresním kole ve vybíjené. Výsledky byly 
těsné, náš tým se velmi snažil, ale v silné 
konkurenci se jim nepodařilo obsadit vítěz-
ná místa. 

ZPRÁVY Z NAŠÍ ZŠ

16

Úklid na Den Země

Divadlo pro 1. stupeň

Turnaj ve vybíjené Soutěž Požární ochrana očima dětí
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PODĚKOVÁNÍ

70. VÝROČÍ ZUŠ CHOTĚBOŘ

Dne 29. července 2022 oslaví své 
94. narozeniny paní Marie Fajtová 
z Krucemburku.

Přejeme naší babičce vše nejlepší, 
pohodu, plno radostných chvil, aby 
jí stále sloužilo zdraví, neopouštěla 
ji veselá mysl a životní optimismus.

Přejí všichni členové rodiny.

Blíží se konec školního roku a  v  pobočce 
Základní umělecké školy Chotěboř hod-
notíme uplynulý rok. Po neplánované 
„covidové“ distanční výuce v letech před-
chozích se rozjela v Krucemburku naplno 
výuka v  hudebním a  výtvarném oboru, 
včetně veřejných vystoupení a výstav pra-
cí žáků. Velkou zásluhu na tom měla ve-
doucí pobočky Krucemburk paní učitelka 
Mgr. Marta Rejšková. 

Paní Rejšková vede pobočku od května 
2002. Těch 20 let své práce se nevěnuje jen 
vzdělávací činnosti, ale je hlavním organizá-
torem mnoha kulturních akcí v Krucembur-
ku, jako jsou velké koncerty Chrámového 
sboru s  Chalupářským komorním orches-
trem i vystoupení pěveckých sborů Giocoso 
a  Sborečku na akcích ke Dni matek nebo 
pro seniory. Chtěla bych vyjádřit poděková-
ní za práci, kterou paní Rejšková vykonává 
s láskou. Přeji jí hodně zdraví a štěstí nejen 
v rodinném životě, ale také v její další práci 
v ZUŠ i v práci v krucemburské kultuře. 

Od srpna 2022 převezme práci vedoucí 
pobočky výtvarnice a občanka Krucem-
burku paní učitelka Bc. Jitka Podra-
zilová. Věřím, že se jí podaří ve spolu-
práci s paní Rejškovou udržet vysokou 
úroveň umělecké školy v Krucemburku. 

Jarmila Nedbalová, 
ředitelka ZUŠ Chotěboř

Dne 28. října 2022 oslaví manželé 
Marie a  Jan Halamovi z  Krucem-
burku nádherné výročí – 50 let spo-
lečného života.

Do dalších let jim přejeme hlavně 
zdraví, pohodu a za veškerou lásku 
a obětavost moc děkujeme.

Dcery Hana a Monika s rodinami

BLAHOPŘÁNÍ

V  týdnu od 23. do 27. května se učitelé 
a  žáci ZUŠ Chotěboř přestěhovali do pro-
půjčených prostor chotěbořské Sokolov-
ny, aby připravili jedny z  posledních akcí 
pořádaných k  70. výročí školy. Na pódiu 
se představil také krucemburský pěvecký 
sbor Giocoso vedený Martou Rejškovou.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

– ČERVENEC –

 9. 7. Známí neznámí
13. 7. Tři tygři
15. 7. Tlapková patrola ve filmu  
 (stálé kino)
15. 7. Po čem muži touží 2
16. 7. Chinasky: každej ví kulový
20. 7. Zlato
22. 7. Divoch
23. 7. Velký červený pes Clifford
27. 7. Zátopek
29. 7. Vyšehrad: fylm
30. 7. Kdyby radši hořelo
 

– SRPEN –
Hádkovi
Řekni to psem
Zakletá jeskyně
Co jsme komu všichni udělali
Notre Dame
Andílci za školou
Příšerákovi 2
Pražský výběr – Symphony bizarre

PROGRAM LETNÍHO KINA

Marta Rejšková Jitka Podrazilová

Více k výročí na straně 15
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ZPRÁVY Z ÚŘADU MĚSTYSE SLOVO STAROSTY

Vážení Krucemburští, Ranečtí a Hlubočtí, 
byl bych velmi šťastný, kdybych v  úvodu 
svého článku mohl napsat, že všechno je 
skvělé, máme se výborně a  všechno šlape 
jak hodinky.

Bohužel musím konstato-
vat, že obrovský nárůst cen, 
který je způsoben ruským úto-
kem na Ukrajinu, ale také ne-
hospodárným zadlužováním 
státu předchozí vládou, je pro 
všechny občany obrovskou zá-
těží. Vláda ČR uvolnila téměř 
100 miliard korun a  snaží se 
najít nástroje, jak pomoci ob-
čanům v nouzi a zvládnout toto náročné ob-
dobí. Úřad vlády připravil pro lepší orientaci 
webovou stránku destnikprotidrahote.cz, 
kde se můžete dobře zorientovat v nabízené 
pomoci a vyhledat potřebné kontakty.

Prioritním a  nelehkým úkolem vlády 
v  následujících měsících bude zvládnout 
energetickou krizi, kterou můžeme oče-
kávat začátkem roku 2023. Stát by měl 
pomáhat plošně všem občanům, firmám 
i  samosprávám, a  to regulací volného 
trhu s  energiemi, abychom neprodávali 
elektřinu do zahraničí a potom ji za draho 
nakupovali. Bude také třeba zastropovat 
velkoobchodní ceny energií a nejlépe i po-
honných hmot.

V září minulého roku jsme uzavřeli nové 
smlouvy na dodávku plynu a elektřiny pro 

všechna svá odběrná místa včetně školy, 
školky a  bytových domů s  garantovanou 
cenou na dobu určitou. Ušetřili jsme tak 
nemalé finanční prostředky nejen obci, ale 

i nájemníkům našich bytových 
domů, neboť aktuální ceny 
jsou dnes několikanásobně 
vyšší. Otázka ale je, zda spo-
lečnosti tyto ceny udrží, ne-
zkrachují a  zda bude na  trhu 
dostatek plynu.

V současné době se objevu-
jí případy, kdy se energetické 
společnosti snaží vyvázat ze 
smluvních závazků s  fixova-

nou cenou. Zde velmi záleží, co je napsáno 
ve smlouvě a  co v  obchodních podmín-
kách. Energetický regulační úřad vydal tis-
kovou zprávu, kde vysvětluje práva a  po-
vinnosti spotřebitele a dodavatele.

Vážení spoluobčané,
společenské, kulturní a  sportovní akce se 
opět rozběhly, a  můžeme tak všeho užívat 
na plno. Přeji Vám příjemně strávené léto 
v kruhu rodinném i v kruhu přátel, pevné 
zdraví, štěstí, lásku a především mnoho op-
timismu do dnešní hektické doby. 

Mgr. Otto Kohout

Motto:
„Optimismus byl vždy zachráncem lidstva.“ 

Dante Alighieri

Pro lepší kulturní zážitek v  letním kině 
jsme provedli rekonstrukci ozvučení. Nyní 
si diváci užijí kvalitní prostorový zvuk 5.1. 
Nejdříve bylo nutné vybudovat dva nové 
přístřešky pro retrobedny a  po stranách 
hlediště šest sloupů pro zvukové efekty. 
Bylo také potřeba natáhnout a  zakopat 
nové rozvody napájení. Při tomto kroku 
byla provedena příprava datových sítí, tak-
že bude možno promítat digitální obsah 
přímo online. Následně byla vyměněna 
zvuková aparatura.

Vedení městyse připravilo projekt rekon-
strukce venkovního únikového schodiště 
a  s  tím související stavební úpravy, aby 

mohl být zachován provoz vnitřního kina. 
Dále je na letní měsíce připravena sanace 
dřevěných krovů, aby se zabránilo další 
destrukci materiálů a prodloužila se život-
nost střechy. 

Velké poděkování patří Městysi Krucem-
burk, panu Janu Hamplovi, firmám ELKO 
Krucemburk, GaH Ždírec nad Doubravou, 
BYZA Vojnův Městec, panu Patrikovi Otra-
dovskému a Kinoslužbám Hradec Králové.

Od 17. června začala letní sezóna. 
Na  všechny návštěvníky letního kina se 
moc těšíme.

Ladislav Polanský

Sdružení místních samospráv nám 
nabídlo zapojit se do projektu „Rozší-
ření retroreflexních prvků do menších 
obcí“. Jeho cílem je zvýšit viditelnost 
chodců a cyklistů a také zvýšit bezpeč-
nou jízdu řidičů všech motorových vo-
zidel. Do Krucemburku jsme zdarma 
dostali tři tyto zásobníky. Jeden jsme 
již měli instalovaný z  dřívější doby 
v  autobusové čekárně u  sokolovny, 
a tak jsme tyto nové tubusy instalovali 
na Úřadu městyse, na cyklostezce do 
Vojnova Městce a u autobusové čekár-
ny ve Starém Ransku. Právě na cyklo-
stezce do Vojnova Městce tento tubus 
vydržel sotva týden, než nám ho ne-
známý vandal zničil. Je škoda, že nám 
tyto nově instalované věci, které mají 
patřit všem, vydrží tak krátkou dobu.

REKONSTRUKCE ZVUKU V LETNÍM KINĚ

RETROREFLEXNÍ PRVKY
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Výstavba naší současné základní školy 
byla zahájena v  roce 1947 podle návrhu 
Ing. arch. F. Pacholíka z Prahy. Slavnostně 
otevřena byla až v  roce 1951. Kvalita pro-
jekčních prací může být dodnes inspirací 
pro mnohé projektanty. Umístění školy 
v  klidné a  bezpečné lokalitě s  přilehlými 
hřišti a  zelení obdivuje mnoho návštěv-
níků. Především návrh školy samotné byl 
nadčasový a  práce byly provedeny velmi 
kvalitně. Po sedmdesáti letech fungování 
školy je ale třeba investovat do rekonstruk-
ce a opravit některé učebny tak, aby vyho-
vovaly jak současným normám, tak poža-
davkům dnešního školství.

Když jsme před několika lety zaháji-
li projekční práce rekonstrukce učeben, 
přišli jsme na to, že velikost naší školy 
s maximální kapacitou 300 žáků je vlastně 
problém vzhledem k možnosti získání do-
tací. Rekonstrukce interiérů a technického 
zařízení budovy bude stát desítky milionů 
korun. Na školu, jako je naše, především 
evropští zákonodárci dlouhodobě nemy-
slí a  podporují pouze navýšení kapacit, 
tedy přístavby nebo pouze rekonstrukci 
odborných učeben. Minulý rok jsme žádali 
o finance na rekonstrukci učeben do titulu 
Ministerstva financí ČR, ale celkový počet 
žádostí několikrát převýšil výši poskytova-
ných prostředků z ministerstva.

Museli jsme tedy projekt přepracovat 
a přistoupit na to, že budeme projektovat 
a realizovat po částech v tomto pořadí:

1) Od června do srpna tohoto roku reali-
zujeme rekonstrukci sedmi kmenových 
učeben a jídelny z  obecního rozpočtu. 
V rámci stavby budou řešeny nové pod-
lahy, opravy omítek, vedení elektřiny, 
odpadů, vody, informačních technolo-
gií, renovace radiátorů, instalace pod-
hledů s novým osvětlením a zabudová-
ní vestavěných skříní. Předpokládaná 
hodnota rekonstrukce činí 6 milionů Kč.

2) Přes léto budeme realizovat rekonstruk-
ci a vybavení odborné učebny fyziky 
a chemie a učebny dílen, na které jsme 
obdrželi dotaci z  MAS Havlíčkův Kraj, 
o.p.s., ve výši 2,5 mil. Kč (95 % nákla-
dů). Mimo stavební prace budou učeb-
ny vybaveny novým nábytkem, učební-
mi pomůckami a výukovými sadami.

3) Připravujeme projekt rekonstrukce od-
borných učeben a kabinetů s  předpo-
kládanou hodnotou 20 až 25 milionů 
Kč. V rámci tohoto projektu řešíme kom-
pletní stavební práce a celkové vybavení 
nábytkem a pomůckami. Jedná se pře-
devším o učebny cizích jazyků, přírodo-
pisu, zeměpisu, informačních techno-
logií, praktických činností (kuchyňka), 
multifunkční učebnu a další. Na podzim 
budeme žádat o dotaci do výzvy Integro-
vaného regionálního operačního progra-
mu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
Předpoklad realizace v roce 2023.

Při návštěvě školy v  novém školním roce 
vám může přijít zvláštní, proč jsou na 
jednom patře vedle sebe zrekonstruovaná 
a stará učebna. Stará učebna bude řešena 
jako odborná z dotačních peněz.

V  tomto roce jsme také vybavili škol-
ní kuchyň novou pečicí pánví za cenu 
117.302  Kč a  požádali na MAS Havlíčkův 
Kraj o dotaci na konvektomat.  

Úpravy venkovního prostranství u ZŠ
Zastupitelé se na svém zasedání shodli na 
nutnosti zvýšení bezpečnosti chodců v are-
álu základní školy a navýšení parkovacích 
kapacit u základní školy. Vybudovali jsme 
tedy parkoviště pod školní zahradou, které 
slouží rodičům vozícím děti do školy, pře-
devším v ranní špičce.

O letních prázdninách budeme budovat 
zpevněné plochy pro parkování vozidel za-
městnanců školy a  také zpevnění účelové 
komunikace ke kuchyni z  ulice U  Hájku 
pro zajištění zásobování.

Další stavební akcí bude úprava vstupu 
do základní školy, kde bude položena vsa-
kovací dlažba a upraveno celé prostranství 
s posezením. Nebudou zde parkovat žádná 
vozidla. Podél cesty ke škole opravíme ve-
řejné osvětlení.

Po dokončení těchto staveb bude spod-
ní brána sloužit pouze pro pěší a  vstup 
do školy bude řešen jako bezpečná (pěší) 
zóna bez vozidel.

Mgr. Otto Kohout

OPRAVY A REKONSTRUKCE V ZŠ

Vážená paní, vážený pane, milí zájem-
ci o naše služby, 

ráda bych Vás touto cestou sezná-
mila se situací v  naší zubní ordina-
ci. Od otevření ordinace k  dnešnímu 
dni jsme zaregistrovali 469 pacientů. 
U některých z nich je již léčba dokon-
čena a pevně věřím, že při dobré péči 
o své zuby nás budou navštěvovat pře-
vážně při preventivních prohlídkách.

Ostatní registrované pacienty po-
stupně ošetřujeme. Ukázalo se, že 
s  registrací dalších pacientů budeme 
muset počkat do doby, než bude do-
končena léčba většiny z nich a než se 

tedy zkrátí objednací lhůta, která momen-
tálně činí pět měsíců. Jinými slovy: další 
pacienty budeme moci registrovat až po 
doléčení pacientů, kteří jsou již v současné 
době v léčebném procesu.

Omlouváme se Vám, kterým bylo již ob-
jednané vstupní vyšetření zrušeno. Bylo to 
z výše uvedeného důvodu či z důvodu ne-
moci personálu ordinace. Jakmile to bude 
možné, ozveme se všem, a  to v  pořadí, 
v jakém byli původně objednáni. Následně 
začneme kontaktovat další zájemce, kteří 
se dovolali později a jsou zapsáni v našem 
pořadníku.

Prosíme všechny zájemce o  ošetření 
v naší zubní ordinaci, aby byli trpěliví. 
Na základě typu a  četnosti problémů 
chrupu, které Vás většinou trápí, od-
haduji, že registrace a  následná léč-
ba pacientů z  Krucemburku, Starého 
Ranska a  Hluboké bude trvat asi pět 
let. Vašeho zájmu o naše služby si ve-
lice vážíme a je nám líto, že Vám s na-
stavenými standardy péče nemůžeme 
vyhovět rychleji. Děkujeme za Vaše 
pochopení.

S přáním krásného léta

MUDr. Iva Dlouhá

OZNÁMENÍ ZUBNÍ ORDINACE
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2021

VÝVOZ KO STARÉ RANSKO

V roce 2021 největší položkou v odpadovém 
hospodářství byla částka za likvidaci komu-
nálního odpadu a dále za pořízení váhy na 
sběrný dvůr. Městys za odpadové hospodář-
ství doplatil za rok 2021 přes 875 tisíc Kč.

V  Krucemburku je celkem 13 stanovišť 
kontejnerových stání, na Starém Ran-
sku a v Hluboké po 2 stanovištích, kde je 
možno třídit plast, papír, kovy, sklo. Dále 
máme v obci 4 kontejnery na textil a elek-
trozařízení. Na SD je možno odevzdávat 
všechny výše uvedené komodity, dále dře-
vo, objemný odpad a  nebezpečný odpad 
a také i bioodpad, klestí, motorový či rost-
linný olej, stavební suť.

V  roce 2021 se nám podařilo snížit množ-
ství komunálního odpadu z  240 kg na 
219,2 kg na obyvatele. Pro rok 2022 je sta-
novena výše 190 kg. Pokud se tato hranice 
překročí, bude účtován skládkovací popla-
tek ve výši 900 Kč/t (základní je 500 Kč/t). 
Do tohoto poplatku se počítá i  objemný 
odpad a odpad ze hřbitovů.

Náklady na odpadové hospodářství 
s dalšími roky porostou, proto prosím třiď-
te odpad. Téměř vše se dá roztřídit a  tím 
snižovat množství komunálního odpadu 
v černých popelnicích.

Dagmar Sobotková

Začátkem června byly ze Starého Ranska 
odvezeny 1.100l kontejnery na komunální 
odpad, jelikož kolem nich byl neustálý ne-
pořádek, který nedělali ve většině případů 
místní občané, ale rekreanti a podnikatelé.
Vývoz KO bude nadále probíhat 1× za 14 dní 
v úterý – lichý týden. Vyvážet se budou po-
pelnice, které budou přistaveny u nemovi-
tostí.

Dále bych chtěla požádat stavitele ze 
Včelína, aby obalové fólie od jakéhokoliv 
materiálu nevhazovali do žlutých kontej-
nerů, ale pokud možno odváželi na SD (je 
otevřen čtyřikrát týdně). Zaplní se tím vět-
šina kontejnerů a ostatní občané již odpad 
nemají kam dát.

Nově od 1. 7. 2022 se budou na sběrném 
dvoře vybírat od občanů pneumatiky zdar-
ma.

Opět děkuji všem, co třídí odpad.

Dagmar Sobotková    

Kat. číslo odpadu Název druhu odpadu roční produkce (t)
150110 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 2,700
160103 pneumatiky 1,000
170201 dřevo 43,410
170605 stavební materiály obsahující azbest 3,280
170903 jiné stavební a demoliční odpady 5,280
170904 směsné stavební a demoliční odpady 57,000
200101 papír a lepenka 36,707
200102 sklo 30,684
200111 textilní materiály 3,340
200125 jedlý olej a tuk 0,295
200127 barvy, tiskařské barvy 1,120
200139 plasty 34,444
200140 kovy 21,367
200201 biologicky rozložitelný odpad 121,340
200203 jiný biologicky rozložitelný odpad (hřbitovy) 15,390
200301 směsný komunální odpad 316,980
200307 objemný odpad 45,930

Příjmy (Kč)

Poplatky od občanů 1.150.805

Poplatky od rekreantů 99.000

Poplatky od podnikatelů 171.778

Prodej druhotných surovin 110.936

Za obaly od EKOKOMU 263.065

Zpětný odběr elektro 6.000

Poplatky ze SD 81.000

CELKEM 1.882.584

Výdaje (Kč)

Směsný komunální odpad 758.514

Tříděný sběr 459.587

Biologický odpad 72.429

Nebezpečný odpad  121.347

Objemný odpad 79.066

Stavební odpad 204.962

Textil 10.879

Dřevo 51.716

Úklid odpadů na veřejných 
prostranstvích

17.650 

Provoz SD: nákup váhy, 
kontejnerů, odvoz odpadů…

 946.459

Administrativa odpadového 
hospodářství

35.000

CELKEM 2.757.609

Množství vyprodukovaných odpadů v tunách za rok 2021

POZVÁNKA

PŘÍjMY – VÝDAjE 
1.882.584 – 2.757.609 =

-875.025 Kč
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67. zasedání – 28. 3. 2022
RM schvaluje:
* Rozpočtové opatření č. 3/2022.
* Nákup cen ve výši 2.000 Kč na pořádá-

ní 15. ročníku turnaje v Křížovém mariáši 
o putovní pohár.

* Uzavření Darovací smlouvy s  panem 
Davidem Dostálem (Krucemburk) na po-
skytnutí věcného daru pro SDH v podobě 
Notebooku HP ProBook 6560b Intel Core 
i5 v hodnotě 6.827 Kč.

* Uzavření Darovací smlouvy s  firmou 
OK COMP (Praha 4–Michle) na poskytnu-
tí věcného daru pro SDH v podobě Kame-
ry M10s dual GPS v hodnotě 6.046 Kč. 

* Uzavření Smlouvy o  připojení odběr-
ného elektrického zařízení k  distribuční 
soustavě umístěné na pozemcích parc. č. 
243/24, parc. č. 446/1 a parc. č. 46/2 v k. ú. 
Staré Ransko se společností ČEZ Distribu-
ce (Děčín IV–Podmokly).

* Opravu zázemí hasičské zbrojnice.
* Objednávku 4 ks dřevěných infotabulí 

od firmy Michal Starý (Ždírec nad Doubra-
vou) za cenu 9.800 Kč/ks bez DPH.

* Uzavření Smlouvy o  zřízení věcného 
břemene–služebnosti č. IV-12-2022275/
VB/1 Krucemburk, Staré Ransko, PERUN, 
parcela st. 1, knn na Zařízení distribuční 
soustavy (kabelové vedení NN, pojistková 
skříň) umístěné na pozemku parc. č. st. 1 
v k. ú. Staré Ransko, se společností ČEZ 
Distribuce (Děčín IV–Podmokly). Rozsah 
věcného břemene je vymezen v  geome-
trickém plánu č. 275-96/2021. Za zřízení 
věcného břemene–služebnosti společ-
nost ČEZ Distribuce zaplatí jednorázovou 
náhradu ve výši 1.000 Kč bez DPH.

* Objednávku technické studie ZTV pod 
parkem od firmy DMC Havlíčkův Brod za 
cenu 131.890 Kč včetně DPH.

* Podání žádosti o dotaci z Fondu Vyso-
činy, z  programu „Cyklodoprava a  cyk-
loturistika 2022“, na realizaci projektu 
„Oprava cyklostezky Krucemburk – Voj-
nův Městec“.

* Podání žádosti o  dotaci z  Fondu Vy-
sočiny, z  programu „Odpady – oběhové 
hospodářství 2022“, na realizaci projektu 
„Zlepšení třídění odpadů v roce 2022“.

* Podání žádosti o  dotaci ze SZIF pro-
střednictvím MAS Havlíčkův kraj, o. p. s., 
z  „Programu rozvoje venkova“ na reali-
zace projektu „Modernizace kuchyně ZŠ 
Krucemburk“ (nákup konvektomatu pro 
školní kuchyň).

* Objednávku elektrické smažicí pánve 
pro kuchyň v ZŠ od firmy TeS (Chotěboř) 
za cenu 117.302 Kč včetně DPH.

* Podání žádosti o dotaci na auto pro SDH.
* V  případě opakujícího se nepořádku 

u  kontejnerového stání na Starém Ran-
sku odebrat 1.100l kontejnery na ko-
munální odpad.

* Objednávku modernizace rozvodů 
a bezdrátového internetu pro MŠ od fir-
my OK COMP (Praha 4–Michle) za cenu 
94.187 Kč včetně DPH. 

* Objednávku modernizace rozvodů 
a  bezdrátového internetu pro kino od 
firmy OK COMP (Praha 4–Michle) za cenu 
67.347 Kč včetně DPH. 

* Výzvu k podání nabídek a textové čás-
ti zadávací dokumentace na akci „Re-
konstrukce kmenových učeben a  jídelny 
v ZŠ Krucemburk“.

* Tisk komiksu v nákladu 200 ks.
* Uzavření smlouvy o nájmu části pozem-

ků terénní val parc. č. 1481/9  a 1481/37 
v k. ú. Krucemburk s R. a  J. P. (Krucem-
burk) za cenu 200 Kč/rok.

* Uzavření smlouvy o nájmu části pozem-
ků terénní val parc. č. 1481/9  a 1481/37 
v k. ú. Krucemburk s J. a L. M. (Krucem-
burk) za cenu 200 Kč/rok.

RM ukládá:
* Starostovi zajistit dovybavení jednotky 

SDH do výše 150.000 Kč.

RM bere na vědomí:
* Řešení vnějšího únikového schodiště 

a opravu budovy kina.
* Protokol o kontrole vykonané v ZŠ Čes-

kou školní inspekcí, Inspektorát v  Kraji 
Vysočina.

RM pověřuje:
* V  případě poskytnutí dotace ze SZIF na 

realizaci projektu „Modernizace kuchyně 
ZŠ Krucemburk“ (nákup konvektomatu 
pro školní kuchyň) starostu podpisem 
Dohody o  poskytnutí dotace s  MAS 
Havlíčkův kraj (Ždírec nad Doubravou).

RM nedoporučuje ZM:
* ZM prodej části pozemku parc. č. 230 

v k. ú. Krucemburk.

68. zasedání – 11. 4. 2022
RM schvaluje:
* Sazebník úkonů Pečovatelské služby 

platný od 1. 5. 2022.
* Proplacení faktury za projektové prá-

ce vnějšího únikového schodiště v  bu-
dově kina od firmy Ing. Lukáš Kopecký 
(Chotěboř) za celkovou částku 26.650 Kč. 

* Doporučené ošetření dřevěných kon-
strukcí v budově kina za cenu 114.888 Kč 
bez DPH od společnosti Krovy–Sanace 
(Jihlava). 

* Uzavření Smlouvy o  dílo na opravu 
místních komunikací se společností 
SWIETELSKY stavební (České Budějovi-
ce) za cenu 2.841.560,06 Kč včetně DPH.

* Rozdělit z  Paragrafu 3429 – Ostat-
ní zájmová činnost celkovou částku 
93.000 Kč z rozpočtu městyse.

* Rozdělit z  Paragrafu 5512 – Požární 
ochrana – dobrovolná část celkovou 
částku 30.000 Kč z rozpočtu městyse.

* Rozdělit z  Paragrafu 5219 – Ostatní 
ochrany obyvatelstva celkovou částku 
5.000 Kč z rozpočtu městyse.

 
RM pověřuje:
* Místostarostku podpisem Smlouvy 

o dílo na opravu místních komunikací se 
společností SWIETELSKY stavební (České 
Budějovice).

* Starostu podpisem dodatků na úpravu 
nájemného u  bytových domů čp. 193, 
345 a bytů v DPS.

RM doporučuje ZM:
* Ke schválení rozdělit z Paragrafu 3429 – 

Ostatní zájmová činnost celkovou část-
ku 65.000 Kč.

* Ke schválení rozdělit z Paragrafu 3419 – 
Ostatní tělovýchovná činnost celkovou 
částku 140.000 Kč.

* Schválit záměr směny pozemků se Ze-
mědělskou a. s. Krucemburk.

69. zasedání – 25. 4. 2022
RM schvaluje:
* Uzavření Smlouvy o  dílo na akci „Re-

konstrukce kmenových učeben a  jídelny 
ZŠ Krucemburk, st. 138, Krucemburk“ 
s  firmou Stavitelství Ladislav Adamec 
(Havlíčkův Brod) za cenu 3.825.689,19 Kč 
včetně DPH.

* Ukončení školního roku ke dni 17. 6. 
pro všechny žáky ZŠ: volno dané zřizo-
vatelem ve dnech 20.–23. 6., ředitelské 
volno ve dnech 24.–30. 6.

* Objednávku výroby nestandardního 
nerezového dřezu, který bude v  ha-
sičské zbrojnici sloužit pro mytí helem, 
dýchacích masek a  dalšího hasičského 
vybavení, od firmy Karel Švanda – Kovo-
výroba (Hlinsko).

70. zasedání – 18. 5. 2022
RM schvaluje:
* Rozpočtové opatření č. 5/2022.
* Záměr prodeje pozemku parc. č. 226/3 

o výměře 23 m2 v k. ú. Staré Ransko, od-
děleného geometrickým plánem č. 278-
103/2022 od pozemku parc. č. 226/1 v k. ú. 
Staré Ransko, a  koupi pozemku parc. č. 
234/2 o výměře 20 m² v k. ú. Staré Ransko.

* Předání k posouzení JUDr. Málkovi pře-
vod energií městyse Krucemburk ke spo-
lečnosti MND.

* Návrh jmenného seznamu osob pově-
řených k  výběru poplatků za užívání 
veřejného prostranství v Krucemburku při 
pořádání pouti v  ul. Na Liškově, Za  Par-
kem, Na Špici a silnici na Staré Ransko.

* Uzavření smlouvy o TDI na rekonstrukci 
učeben v ZŠ s firmou Ing. Lukáš Kopecký 
(Chotěboř) za celkovou cenu 66.000 Kč.

INFORMACE Z 67.–71. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE
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* Úpravu terénu školní zahrady pro úče-
ly budoucí výstavby letní učebny.

* Revokaci usnesení č. 7/2022/69 bod 
č. 4 ze dne 25. 4. 2022 a nové znění tohoto 
bodu: Rada městyse projednala a schvalu-
je objednávku mycího nerezového stolu do 
hasičské zbrojnice od firmy Karel Švanda 
(Hlinsko) za cenu 17.200 Kč bez DPH.

* Uzavření Smlouvy o  dílo na projekční 
práce s firmou Ing. Lukáš Kopecký (Cho-
těboř) za cenu 38.300 Kč včetně DPH.

* Ukončení nájemní smlouvy s  panem 
M. O. na byt č. 2 v Domě s pečovatelskou 
službou ke dni 31. 5. 2022 a záměr proná-
jmu tohoto bytu.

* Přerušení provozu v MŠ od 4. do 29. 7. 
MŠ bude opět otevřena od 1. 8. 2022.

* Uzavření Dodatku č. I. ke Smlouvě o po-
skytnutí dotace – příspěvku na vyrovnáva-
cí platbu za poskytování služeb obecného 
hospodářského zájmu s Krajem Vysočina. 
Předmětem dodatku je navýšení příspěv-
ku na vyrovnávací platbu o 388.000 Kč.

* Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 
v rámci Fondu Vysočiny z programu „Ak-
ceschopnost jednotek požární ochrany 
obcí 2022“ na realizaci projektu „Akce-
schopnost jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů Krucemburk v roce 2022“ s Krajem 
Vysočina. Výše poskytované dotace činí 
30.000 Kč.

* Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 
v rámci Fondu Vysočiny z programu „Cyk-
lodoprava a cykloturistika 2022“ na realiza-
ci projektu „Oprava cyklostezky Krucem-
burk – Vojnův Městec“ s Krajem Vysočina. 
Výše poskytované dotace činí 550.000 Kč.

* Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 
v rámci Fondu Vysočiny z programu „Turi-
stická informační centra 2022“ na realizaci 
projektu „Turistické informační centrum 
Krucemburk 2022“ s  Krajem Vysočina. 
Výše poskytované dotace činí 60.000 Kč.

* Uzavření Smlouvy o dílo na ošetření kro-
vů v budově kina se společností KS Sankro 
(Jihlava) za cenu 114.888 Kč bez DPH.

RM rozhoduje:
* O  tom, že smluvní pokuta za převod 

energií v MŠ a ZŠ bude zaplacena z roz-
počtu příspěvkové organizace na rok 2022.

RM ukládá:
* Starostovi zaslat doporučený dopis 

představenstvu společnosti Zemědělská 
a. s. Krucemburk ohledně probíhající pří-
pravy směny pozemků.

RM doporučuje ZM:
* Ke schválení návrh Smlouvy o  dalším 

členském vkladu do základního kapitá-
lu Lesního družstva obcí Přibyslav v cel-
kové výši 896.000 Kč. 

71. zasedání – 1. 6. 2022
RM schvaluje:
* Záměr uzavřít smlouvu o  výpůjčce 

části nemovité věci – pozemku parc. č.  
1408/12 v k. ú. Krucemburk – za účelem 
zřízení veřejného místa zpětného odběru 
odpadních pneumatik.

* Uzavření Dodatku č. 5  k smlouvě o  ze-
mědělském pachtu mezi podílnickými 
obcemi Lesního  družstva obcí a  Lesním 
družstvem obcí (Přibyslav). Předmětem 
dodatku je nový seznam propachtovaných 
nemovitostí se stavem k datu 31. 12. 2021.

* Uzavření nájemní smlouvy s  paní A. 
V. (Krucemburk) a schvaluje náhradníky 
v  případě neuzavření smlouvy v  tomto 
pořadí: 2. P. V. (Ždírec nad Doubravou), 3. 
M. L. (Krucemburk).

* Zadávací dokumentaci včetně všech 
příloh k projektu „Rekonstrukce a vyba-
vení učebny fyziky a chemie“ a k projektu 
„Stavební úpravy a  vybavení školní díl-
ny“ na veřejnou zakázku „Stavební práce 
na ZŠ Krucemburk“. 

* Uzavření Smlouvy o  dílo na úpra-
vu komunikace u  ZŠ s  firmou 
SP  Mont (Havlíčkova Borová) za cenu 
2.206.310,95 Kč včetně DPH.

* Navýšení rozpočtu MŠ pro rok 2022 
o částku 14.500 Kč na datové služby.

* Pronájem 1  ks statistického video-
-doppler boxu od společnosti DOSIP 
Servis (Okříšky) za cenu 21.320 Kč včetně 
DPH. Součástí pronájmu je zpracování 
podrobné dopravní statistiky (tj. počty, 
kategorie a  chování vozidel projíždějí-
cích městysem Krucemburk), která bude 
sloužit jako podklad pro další jednání 
s  dopravním inspektorátem Policie ČR 
Havlíčkův Brod.

* Proplacení faktury za ohýbání hliní-
kových plechů pro hasičskou zbrojnici 
od firmy Jan Kruntorád (Chotěboř) za 
21.780 Kč včetně DPH.

* Objednávku roční údržby živých vrbo-
vých staveb od firmy Miroslav Soukup 
(Pelhřimov) za cenu 18.000 Kč.

* Uzavření Smlouvy o spolupráci se spo-
lečností OK COMP (Praha 4).

RM souhlasí:
* S položením dlažby na chodník v ulici 

Za Parkem u čp. 457 a 465 s podmínkou 
použití dlažby v  šedé barvě, provedení 
parketa.

RM pověřuje:
* Místostarostku podpisem Smlouvy 

o dílo na úpravu komunikace u ZŠ s fir-
mou SP Mont (Havlíčkova Borová).

RM doporučuje ZM:
* Schválit záměr vybudování dětského 

hřiště na pozemku parc. č. 193/2 v k. ú. 
Staré Ransko.

* Schválit záměr prodeje části pozemku 
parc. č. 1443/1 v k. ú. Krucemburk o vý-
měře cca 60 m².

RM nedoporučuje ZM:
* Schválit prodej části pozemku parc. č. 

577/1  v  k. ú. Krucemburk o  výměře cca 
180 m².

INFORMACE Z 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE (20. 4. 2022)

ZM schvaluje:
* Na volební období 2022–26 počet 15 vo-

lených členů Zastupitelstva městyse Kru-
cemburk.

* Uzavření smlouvy o  poskytnutí dota-
ce na celoroční činnost č. 1/2022 ve výši 
70.000 Kč s TJ Spartak Staré Ransko.

* Uzavření smlouvy o  poskytnutí dota-
ce na celoroční činnost č. 2/2022 ve výši 
65.000 Kč s TJ Sokol Krucemburk.

* Uzavření smlouvy o  poskytnutí dota-
ce na celoroční činnost č. 3/2022 ve výši 
70.000 Kč s Perun Hluboká.

* Uzavření Kupní smlouvy na prodej po-

zemku v podílovém vlastnictví obcí LDO 
Přibyslav parc. č. 412/26 o výměře 105 m2, 
odděleného geometrickým plánem č. 276-
18/2022 od pozemku č. 412/1 a parc. č. 413 
v  k. ú. Staré Ransko, a  prodej pozemku 
parc. č. 21/9 o výměře 1.465 m², oddělené-
ho geometrickým plánem č. 276-18/2022 
od pozemku parc. č. 21/1  v  k. ú. Staré 
Ransko, s panem P. O. (Staré Ransko) za 
dohodnutou kupní cenu 16.330 Kč.

* Uzavření Kupní smlouvy na koupi po-
zemků do podílového vlastnictví obcí 
LDO Přibyslav parc. č. 819/4  o výmě-
ře 7  m², parc. č. 819/5  o výměře 362 m², 

parc.  č. 830 o  výměře 1.369 m², parc. 
č. 841/28 o  výměře 2.147 m² a  parc. č. 
938/24 o výměře 493 m² v k. ú. Ždírec nad 
Doubravou s panem P. O. (Staré Ransko) 
za dohodnutou kupní cenu 16.330 Kč.

* Vyvěšení záměru prodeje pozemků 
v  majetku obce dle zpracovaného GP 
č. 162-91/2022 a tabulky, která je přílohou 
tohoto bodu. Pozemky budou znalecky 
oceněny a na příštím zasedání bude pro-
jednána kupní smlouva. 

  
– viz tabulky na následující straně –
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* Zprávu o výsledku přezkoumání hospo-
daření městyse Krucemburk za rok 2021 
bez výhrad.

* Závěrečný účet městyse Krucemburk za 
rok 2021 bez výhrad.

* Účetní závěrku městyse Krucemburk za 
rok 2021 bez výhrad.

* Rozpočtové opatření č. 4/2022.
* Memorandum o  partnerství a  spolu-

práci spočívající v  hospodárném a  k  ži-
votnímu prostředí šetrném nakládání 
s odpady na území městyse Krucemburk, 
uzavřené mezi Městysem Krucemburk, 
Elektrárnou Opatovice nad Labem a AVE 
CZ odpadové hospodářství (Praha 10 –
Hostivař).

* Podání žádosti o  dotaci na MAS s  ná-
zvem projektu „Modernizace kuchyně 
základní školy Krucemburk“. V  případě 
přidělení dotace schvaluje ZM podepsání 
Dohody o  poskytnutí dotace se Státním 
zemědělským intervenčním fondem. Ná-
klady na pořízení činí cca 300.000 Kč. Bylo 
požádáno o dotaci ve výši 240.000 Kč.

ZM bere na vědomí:
* Poskytnuté dotace a  dary na celoroční 

činnost místních spolků na rok 2022 v cel-
kové výši 128.000 Kč, které schválila RM.

* Informaci o  rozpočtových opatřeních 
č. 2/2022 a 3/2022, která schválila RM.

ZM vydává:
* V  kompetenci podle §6  odst. 5  písm. c) 

změnu č. 3 územního plánu Krucemburk.

ZM neschvaluje:
* Prodej části pozemku parc. č. KN 230 

v k. ú. Krucemburk.

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

Vážení spoluobčané, dovoluji si vás sezná-
mit s  některými případy, které evidovali 
a šetřili policisté v průběhu měsíců března 
a dubna v Obvodním oddělení PČR Chotě-
boř. 

Případy krádeží, vloupání a porušování 
domovní svobody
Policisté pátrají po doposud neznámém 
pachateli, který v  době od 19.30 do 22.30 
hodin 5. 3. v  Horním Studenci dosud ne-
zjištěným způsobem vnikl do zaparkova-
ného vozidla zn. Citroën a  odcizil dám-
skou koženkovou peněženku s  finanční 
hotovostí 1.000 Kč, osobní doklady, pla-
tební karty, dále odcizil na podlaze před 
sedadlem spolujezdce položenou igelito-
vou tašku s  nákupem potravin v  hodnotě 
335  Kč. Celková škoda vzniklá jednáním 
pachatele je vyčíslena na částku 1.834 Kč. 

Policisté ve věci zahájili úkony trestního 
řízení pro podezření ze spáchání trestných 
činů „Krádež“ dle § 205 odst. 1  písm. b) 
a  „Neoprávněné opatření, padělání a  po-
změňování platebního prostředku“ dle 
§ 234 odst. 1 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zá-
koník. V případě vypátrání a pravomocné-
ho odsouzení je pachatel ohrožen trestem 
odnětí svobody až na dvě léta, zákazem 
činnosti nebo propadnutím věci.

Případ poškození cizí věci
Policisté pátrají po doposud neznámém 
pachateli, který v  době od půlnoci 1. 4. 
do půlnoci 10. 4. ve Ždírci nad Doubra-
vou způsobil škodu na cizím majetku tím, 
že posprejoval nebo pomaloval 5  kontej-
nerů na sběrné suroviny v  ulici U  Hřiště 
u domu čp. 172, v ulici Družstevní u domu 
čp. 404, v ulici K Borovině a v místní čás-

ti Kohoutov u domu čp. 35. Dále poškodil 
posprejováním 2  autobusové čekárny na 
ulicích Žďárská a Brodská, části zdí u bu-
dov, které slouží jako garáže pro samosprá-
vu města v ulici U Kina a v ulici Konečná, 
a  zadní vchod do základní školy v  ulici 
Chrudimská. Tím způsobil škodu poškoze-
ním věcí v zatím odhadnuté výši nejméně 
20.000 Kč. Policisté ve věci zahájili úkony 
trestního řízení pro podezření ze spáchání 
trestného činu „Poškození cizí věci“ dle 
§ 228 odst. 2 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zá-
koník. V případě vypátrání a pravomocné-
ho odsouzení je pachatel ohrožen trestem 
odnětí svobody až na jeden rok, zákazem 
činnosti nebo propadnutím věci.

npor. Bc. Ondřej Lauda, 
zástupce vedoucího oddělení

POLICIE ČR INFORMUjE

Parc. č. výměra katastr/GP

Hluboká

416/2 2 kat

100 593 kat pod budovou 

101 432 kat pod budovou 

412/12 13 GP

481/4 38 GP

422/14 675 GP

416/1 8516 GP

413/22 86 GP

415/2 50 GP

481/2 521 GP

422/13 31 GP

Výměra celkem 10957

PK/KN Parc. č. výměra 
(m2)

katastr/
GP

Vlastník Území

PK 1393/4 3757 kat ZEMAS Parcely pod parkem

PK 1393/5 1948 kat ZEMAS Parcely pod parkem

KN 1366/78 1977 kat Družstvo 
Křížová

Průmyslová zóna

PK 1394/4 1789 GP ZEMAS Průmyslová zóna

PK 1394/5 944 GP ZEMAS Průmyslová zóna

PK 1394/6 1060 GP ZEMAS Průmyslová zóna

PK 1394/8 698 GP ZEMAS Průmyslová zóna

Výměra celkem 12173

SMĚNA POZEMKŮ 
Krucemburk/Zemědělská a.s.

Pokračování – Zasedání ZM

Městys Krucemburk – k. ú. Hluboká – areál družstva

ZEMAS + Družstvo – k. ú. Krucemburk
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V  čísle 1/2022 zpravodaje Domov byl uve-
řejněn článek o  nejstarších krucembur-
ských učitelích. Pozorný čtenář si mohl 
povšimnout zajímavého faktu – žádný 
učitel od poloviny sedmnáctého století do 
poloviny století devatenáctého nepochá-
zel z Krucemburku (ostatně ani později to 
v zásadě nebylo jiné). Jako by doma nikdo 
nebyl prorokem. To ale neznamená, že se 
mezi absolventy zdejší školy nenašli nada-
ní jedinci, kteří v ní dostali dobré základy 
a po případném dalším studiu se jako uči-
telé později uplatnili jinde. 

Mezi nejstarší mně známé patří brat-
ři Melichar a  Karel Čeplové. Výhodu měli 
určitě v tom, že jejich otec Jakub na zdejší 
škole vyučoval.

Melichar se 19. 11. 1702 oženil s Magda-
lenou, dcerou Karla Helldorfa. Dcera Anna 
Kateřina se jim narodila počátkem srpna 
1703 ještě v Krucemburku, ale od začátku 
října 1704 se s ním setkáváme jako s kan-
torem v  sousedním Vojnově Městci. Zde 
se jim v červnu 1705 narodila dcera Anna 
a o dva roky později syn Jakub Ignác. Na-
posledy je Melichar jako městecký učitel 
zmíněn na konci února 1710. Syn Jan se na-
rodil v dubnu toho samého roku v Krucem-
burku, ale v březnu 1711 už opět Melichar 
vyučoval, tentokrát na škole v  Sopotech. 
Zde se rodina rozrostla o  dcery Alžbětu 
(1712) a Lidmilu (1715), potom ale, zdá se, 
na učitelské povolání zanevřel a  stal se 
z něho rolník v Benátkách.

Jeho starší (?) bratr Karel byl oddán 26. 1. 
1698 s  Kateřinou, dcerou Jana Sedláka, 
a prokazatelně od začátku února 1699 byl 
kantorem v  Šumfeldu (Schönfeld, dnešní 
Žižkovo Pole). Vyučoval zde až do své smr-
ti někdy na přelomu let 1736–37. Jeho po-
kračovatelem byl syn Matěj, který po svat-
bě s  Annou, dcerou Bartoloměje Zdražila 
z Chlumu, přijal asi od roku 1722 učitelské 
místo v České Bělé a po otcově úmrtí půso-
bil v Šumfeldu. Zemřel zde 4. 5. 1764 a na 
jeho místo nastoupil syn Tomáš, už čtvrtý 
kantor v přímé rodové linii! Ten si ovšem 
musel svou funkci „vyčekat“ coby kantor 
v České Bělé, podobně jako před ním jeho 
otec. Nepůsobil tam ostatně dlouho, snad 
nějaké dva roky, potom se věnoval punčo-
chářskému řemeslu a k učitelování se vrá-
til až po otcově smrti. Tomáš zemřel 17. 12. 
1803, takže učitelská „dynastie“ Čeplů pů-
sobila v Šumfeldě déle než jedno století!!  

Václav Sedláček se narodil v  Krucem-
burku rodičům Jiříkovi a  matce Alžbětě 
a 21. 9. 1750 byl ve Vojnově Městci oddán 
s  Johannou, dcerou Jana Rady a  matky 
Anny. Už o rok dříve se stal novým vojno-
městeckým učitelem a tuto profesi vykoná-
val až do své smrti 19. 7. 1790. 

14. 12. 1735 se Matěji Bělouškovi a  jeho 
manželce Dorotě, dceři Matěje Šimáčka, 
narodil syn Antonín, který se 10. 1. 1758 
oženil s  Klárou, dcerou Františka Ležáka. 
V  červnu 1758 se jim v  Krucemburku na-
rodil syn Jan, ale pak se s ním setkáváme 
až v  únoru 1768, kdy vyučoval v  Horním 
Studenci. 12. 11. 1770 ovšem zemřel coby 
kantor ve Velké Losenici.

Karel Špinar, syn krucemburského učite-
le Víta Špinara, se narodil 12. 5. 1752 a po 
otcově smrti (11. 8. 1771) zde několik let vy-
učoval. V lednu 1775 je ale už uváděn jako 
„bývalý“ kantor, přijal totiž učitelské místo 
v České Bělé. Zde se také 13. 10. 1778 oženil, 
nevěstu si ovšem přivedl z  Krucemburku, 
byla jí Magdalena, dcera Jana Březiny, mly-
náře z Diousa. Ani v Bělé ale Karel Špinar 
dlouho nevydržel, první dítě, dcera Marie, 
se jim narodilo v srpnu 1779 už opět v Kru-
cemburku. Jeho další osud mně není znám.

Martin Mach se narodil 11. 11. 1775 otci 
Matějovi, rolníku z čp. 55, a matce Rozalii, 
roz. Pátkové. Není známo, kde se mu po ab-
solvování krucemburské školy dostalo dal-
šího vzdělání, ani odkud pocházela jeho 
manželka Anna, dcera Jiřího Horkého. Jis-
té ale je, že nejpozději od roku 1801 působil 
jako učitel na triviální škole v Rajhradu na 
Moravě. Zde se jim narodilo 11 dětí a tady 
také Martin Mach 13. 4. 1841 zemřel.

25. 4. 1793 se v krucemburské škole čp. 18 
narodil učiteli Aloisi Schreiberovi a  jeho 
ženě Anně, roz. Skřivanové, syn Karel. 
Jako mladík byl odveden k slavnému c. k. 
regimentu Kučera, kde působil u vojenské 
hudby jako hráč na hoboj. Z vojny si odne-
sl jakési nespecifikované zranění s  trvalý-
mi následky, díky čemuž získal doživotní 
rentu jako tzv. patentální invalid. Po vzo-
ru otce se dal na učitelskou dráhu – mezi 
lety 1817–20 působil v Hřišti. 28. 2. 1822 se 
mu v Krucemburku v čp. 136 narodil s Ma-
rianou, dcerou Josefa Činčery, domkáře 
z Bukové, a Veroniky, roz. Chalupové, syn 
Josef (Mariana sloužila v  Krucemburku 
jako farská kuchařka). Malou vadou na 
kráse bylo, že se tak stalo před svatbou, 
k té ale došlo ještě téhož roku. To už ovšem 
byl Karel Schreiber kantorem v  Záborné. 
25. dubna totiž „po veřejné zkoušce za pří-
tomnosti veleváženého pana děkana polen-
ského a představených obce jako učitel obci 
a dítkám představen byl“. V Záborné se jim 
narodily další čtyři děti a  na zdejší škole 
působil až do své smrti 22. 2. 1861.  

1. 8. 1798 se do rodiny Liguriáše Zvolán-
ka, dlouholetého kostelníka z  čp. 5  (jeho 
pozoruhodné křestní jméno bylo do češti-
ny překládáno jako Liborius nebo Liberát) 
narodil syn Karel. Po matce Františce byl 
vnukem bývalého krucemburského kanto-
ra Víta Špinara, a snad proto se také vydal 

na učitelskou dráhu. Jako s  učitelským 
pomocníkem se s ním v květnu 1820 setká-
váme v  Chotěboři, poté mezi lety 1823–32 
vykonával tuto funkci v Přibyslavi. Zde se 
také 17. 11. 1829 oženil s  Antonií, dcerou 
Jana Rojky, mlynáře z Luckého mlýna, a Jo-
sefy, roz. Janáčkové ze Ždírce. V Přibyslavi 
se jim v  květnu 1831 narodil syn Emerich 
Engelbert. Další syn, pro změnu Engelbert 
Emerich, se jim už ale narodil v  březnu 
1833 v  Šumfeldě, kde byl Karel Zvolánek 
ustanoven řádným učitelem. Ani zde ale 
nepobyl dlouho, nejdelší část své profesní 
kariery strávil v  jednotřídce ve Velké Lo-
senici, kde po dvacet let vykonával také 
funkci varhaníka a  ředitele kůru. Zemřel 
koncem února 1877. 

26. 1. 1802 se Františku Zvolánkovi, 
krejčímu z  čp. 83, a  matce Johanně, roz. 
Zvolánkové, narodil syn František. Coby 
mladík vystudoval učitelský kurz v  Pra-
ze a  poté pomocníkoval na různých „šta-
cích“ – v  (Havlíčkově) Borové, kdesi na 
Moravě, v  Chotěboři, až byl v  roku 1822 
ustanoven řádným učitelem v  Modlíkově. 
Od roku 1826 působil v Malé Losenici, kde 
z  místních mladíků založil hudební sbor. 
Po sňatku s Kateřinou, dcerou Jakuba Pfei-
fera, sedláka z Počátek, se jim zde koncem 
března 1830 narodil syn František, ale za 
necelých 10 měsíců jeho otec předčasně 
umírá.

Výše uvedený výčet krucemburských 
rodáků, kteří se jako učitelé uplatnili na 
školách v  bližším či vzdálenějším okolí, 
s velkou pravděpodobností nebude úplný. 
Dá se předpokládat, že někteří další půso-
bili na školách mimo region, což už ovšem 
přesahuje rámec tohoto článku.

Jiří Pospíchal 

UČITELÉ-RODÁCI Z KRUCEMBURKU

Letošní, již patnáctý ročník turnaje 
Krucemburský flek byl naplánován 
na sobotu 9. dubna. Prezentace turnaje 
proběhla mezi 8. a 9. hodinou. Během 
prezentace se podávala na posilněnou 
polévka. Losování k jednotlivým stolům 
bylo provedeno před zahájením turna-
je počítačovým programem. K  hracím 
stolům zasedlo celkem 40 hráčů. V  le-
tošním ročníku byl poprvé zaveden 
nový, spravedlivější systém hodnocení 
o celkové umístění. Není to jako dříve, 
že kdo nahrál nejvíce peněz, byl nejlep-
ší, ale celkové umístění bylo hodnoceno 
podle umístění v  jednotlivých kolech, 
kde byly přiděleny každému hráči body 
za dosažené umístění.

TURNAj V KŘÍŽOVÉM MARIÁŠI

14
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Moře u  rybníka Řeka opět otevírá dveře 
a  zahajuje další sezónu. Co nejsrdečněji 
Vás všechny zveme k  návštěvě letní re-
staurace, kempu či přilehlé pláže – zkrát-
ka kamkoli do blízkosti krásného rybníka 
Řeka. Budeme se snažit, abyste u nás strá-
vili příjemné chvilky a užili si letního poča-
sí a prázdninových radovánek. 

Letos rekreační areál na Řece otevíráme 
již patnáctým rokem a největší radost nám 
dělá, že se Řeka v létě opět stává centrem 
společenského, kulturního a  sportovního 
života jak místních, tak i přespolních oby-
vatel. Máme radost, že tato unikátní histo-
rická plovárna, která je neodmyslitelnou 
součástí zdejšího kraje, znovu rozkvétá. 
Vždyť takových staveb „jako z  Rozmarné-
ho léta“ již není v  naší republice mnoho 
– snad jen plovárna v Babylonu u Domaž-
lic a pak „chlouba“ města Hořic – vzorně 
opravená dřevěná plovárna Dachova.  

K létu a horku patří tekutiny, takže stej-
ně jako v loňském roce si u nás pochutná-
te na pivu z  hlineckého a  humpoleckého 
pivovaru, čepovat budeme ale i další piva 
– nechte se překvapit. Samozřejmostí jsou 
i nealkoholické nápoje – od nealkoholické-
ho piva přes limonády až po džusy a mošty. 
Nabídku budeme během června postupně 
rozšiřovat, stejně jako výběr jídel, suvený-
rů, pamlsků a  dalších nezbytností, které 
k létu a vodě patří.

K létu patří také zábava, a tak se i  letos 
můžete těšit na živou muziku, divadélka 
či přednášky. Program se v  tuto chvíli ješ-
tě ladí, nicméně jeho pomyslným vrcho-
lem bude pátý ročník hudebního festivalu 
Hrošení 2022, který proběhne ve dnech 
22.–23.  července. Pro potěšení milovníků 
dechové hudby a  dobrého jídla proběhne 
16. července Letní roadshow Českého roz-
hlasu Vysočina, na které zpěvák a moderá-

2. 7. 20:00 .... Skupina Anonym – písně od táboráků
10. 7. 14:00 .... Vodní a další hrátky v kouli :-) – aquazorbing, bodyzorbing
10. 7. 16:00 .... Pojízdné planetárium – objevte krásu hvězd a poznejte trochu blíže vesmír
13. 7. 18:00 .... Kašpárkovo putování – loutkové divadlo pro děti 
16. 7. 17:00 .... Letní grilování – vaří a zpívá moderátor a zpěvák Jarda Hypochondr,
   ochutnáváte Vy :-)
16. 7. 20:00 .... Máca a parťák – pecky všeho druhu
20. 7. 18:00 .... Jak se Honza rytířem stal – poutavé divadélko s poučením
22. 7. 17:00 .... Hrošení na Řece: Troníček, Flastr, Devítka, Stranďa, Tučný revival
23. 7. 13:00 .... Hrošení na Řece: Careta, Kourek, D.N.A, Přístav, Černohorský, Jauvais,
   Bokomara, Hřích, Cop
27. 7. 18:00 .... Divadýlko pro děti – Jak zvířátka našla nový domov
29. 7. 20:00 .... Upsometujská country – banjo, basa, kytara a další nástroje
30. 7. 20:00 .... Upsometujská country – pokračování předchozího večera
10. 8. 18:00 .... Kašpárkovo putování II – loutkové divadlo pro děti 
13. 8. 17:00 .... Jak Jeníček do města zabloudil
13. 8. 20:00 .... skupina Epyzoda – příjemný večer s hudbou
19. 8. 14:00 .... Vodní a další hrátky v kouli :-) – aquazorbing, bodyzorbing
19. 8. 16:00 .... Pojízdné planetárium II – objevte krásu hvězd a poznejte trochu blíže vesmír
20. 8. 20:00 .... Ďábel Máca to opět rozjede! – bouřlivá zábava za tónů známých hitů
27. 8. 20:00 .... Konec prázdnin se skupinou Anonym

MOŘE U RYBNÍKA ŘEKA LÉTO NA MOŘI – 2022 

www.morerybnikreka.cz; tel. 775 233 201

Program se ještě stále upravuje a aktualizuje, řada akcí v jednání. 
Sledujte naše stránky www.morerybnikreka.cz nebo facebook.

tor Jarda Hypochondr vaří a zpívá – během 
této akce budete moci osobně ochutnat vý-
sledky jeho snažení. 

Akce zdejších obyvatel mají vždy naši 
podporu a  fandíme jim, takže nebudou 
chybět ani tradiční běhy a  závody kolem 
rybníka Řeky, které pořádá Dámský klub 
Chotěboř, či triatlon v rámci Poháru Běžec 
Vysočiny.

Jak jste si všimli, na Řece se opět po de-
setiletích staví: Perun Hluboká buduje na 
místě, kde kdysi stával mlýn, novou lodě-
nici pro dračí lodě. 

Moc rádi bychom při této příležitosti podě-
kovali vedení městyse Krucemburk, vedení 
města Ždírec nad Doubravou a všem zdej-
ším firmám, které dle svých možností pod-
porují náš hudební festival. Jen díky tomu 
můžeme pozvat řadu špičkových umělců 
či dát šanci začínajícím muzikantům. Dě-
kujeme všem, kteří nás podpořili, velmi si 
toho vážíme. 

Přejeme Vám příjemné, pohodové, v po-
klidu strávené léto a těšíme se na shleda-
nou v „Moři u rybníka Řeka“!

Kateřina a Pavel Zavadilovi

Hrála se čtyři kola po 60 minutách. Krátkou 
přestávku mezi jednotlivými koly si každý 
vyplnil po svém. Na každém takovém tur-
naji se potkává spousta známých, a tak je 
pořád o  čem mluvit. Hodnotí se hra, jak 
se komu daří, nebo kdo co nezahrál dob-
ře. Vysvětlují se herní situace a  v  nemalé 
míře někdy vzplanou i  emoce nad někte-
rou zbytečně prohranou hrou. To už k této 
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 nadhle-
dem všech zúčastněných. 

Oběd byl naplánován po třetím kole, ale 
v zápalu boje byl přesunut až na konec tur-
naje. Tato varianta ušetřila spoustu času, 
protože zatímco hráči jedli, byly zpracová-

ny výsledky a turnaj se zbytečně neprota-
hoval. Do poslední chvíle nebylo rozhod-
nuto o vítězi turnaje, protože se o celkové 
prvenství celý turnaj přetahovali Jaroslav 
Zelený, Jarmila Jarolímková a Jan Kopecký. 
V konečném účtování byl nejlepší Jaroslav 
Zelený z  Přelouče, druhá skončila jediná 
žena na turnaji Jarmila Jarolímková z Trut-
nova a  třetí místo obsadil Jan Kopecký 
ze Srní. Po celkovém vyhlášení výsledků 
a  předání cen byl turnaj zdárně ukončen 
ke spokojenosti všech zúčastněných. 

Samozřejmě že po každé takové nároč-
né akci dochází k debatám, jaké to vlastně 
bylo. Doufáme, že všichni hráči byli spo-
kojeni jak s  organizací turnaje, cenami, 
jídlem, ale i prostředím, ve kterém se hrálo. 
Na turnaji byli hráči z různých koutů repub-

liky, například z Přelouče, Hradce Králové, 
Trutnova, Pardubic, Vrchlabí, Chrudimi, 
Bystřice nad Pernštejnem, Zbožňova, Led-
če nad Sázavou, Havlíčkova Brodu, Světlé 
nad Sázavou a okolí. Myslím si, že i toto je 
cesta, která zviditelní náš městys Krucem-
burk a celkově rozšíří jeho kulturní dění.  

Ještě bych chtěl touto cestou poděkovat 
všem sponzorům, kteří tento turnaj pod-
pořili a pomohli tak částečně zajistit věcné 
ceny. Dále děkuji vedení Sokola za vstřícně 
vytvořené podmínky a všem členům, kteří 
zajišťovali občerstvení po celou dobu tur-
naje, bez kterých by úroveň turnaje nebyla 
od zúčastněných hráčů tak kladně hodno-
cena.

za pořadatele turnaje Jan Hülle, 
člen Českého svazu mariáše

Pokračování – Turnaj v mariáši
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Týden od 23. do 27. května 2022 se v  ZUŠ 
Chotěboř dal přirovnat k  jízdě na velkém 
řetízkovém kolotoči. Učitelé a  žáci se pře-
stěhovali do propůjčených prostor chotě-
bořské Sokolovny, aby připravili jedny z po-
sledních akcí pořádaných k 70. výročí školy.

Literárně dramatický obor připravil fan-
tazijní hru Petr Pan. Příběh, který je založen 
na hře s fantazií diváka, režijně zpracovala 
a nastudovala s žáky paní učitelka Bára Po-
lívková. Na přípravě představení se podíleli 
nejen sami žáci LDO, ale také výtvarného 
oboru a  představení obohatily vstupy živé 
hudby v  podání Žákovského komorního 
orchestru. Herci se s úspěchem vypořádali 
s  častou změnou scén a  s  velkým prosto-
rem. Scénu tvořily zajímavé kulisy. Podařilo 
se také sjednotit zvuk živé hudby s promí-
tanou animací. Hra Petr Pan měla celkem 
4  představení pro školy a  jedno veřejné 
představení. I s generálkou se tak předsta-
vení hrálo šestkrát a není tedy divu, že ně-
kteří mladší žáci v orchestru byli na konci 
čtvrtečního představení velmi unaveni.

Děti dobíjejí tzv. „baterky“ velmi rychle, 
a tak ve čtvrtek v poledne již sálem Soko-
lovny zněly tóny jiných skladeb, které měly 
být představeny na Slavnostním pátečním 
koncertu. Plán pátečního koncertu chtěl 
představit divákům všechny naše soubory 
a aktivity. To se nám samozřejmě do třího-
dinového programu všechno nevešlo. Ale 
i tak byl program bohatý a měl spád. V úvo-
du popřál k 70. narozeninám školy starosta 
města Chotěboř pan Tomáš Škaryd. A pak 
už jsme jeli. Začali jsme zlehka tancem 
a  následně souborem akustických kytar. 
Na pódiu se střídaly i  všechny pěvecké 
sbory: krucemburský sbor Giocoso vedený 
Martou Rejškovou, chotěbořský Motýlek 
vedený Libuší Zbornikovou a  nově vznik-
lý pěvecký sbor Fones Melody, který vede 
Alena Fuxová. Žáci z  klavírního oddělení 
ze třídy Radima Ledvinky se vyrovnali vel-
mi dobře s elektrickým pianem a zahrané 
skladby sklidily velký úspěch. Z tanečního 
oboru viděli diváci choreografie s  názvy 
Květinový tanec, Koštětový, Lidovky a Malé 
kotě. Žáky připravila Sylva Tonarová. 

Na slavnostním večeru jsme využívali 
nejen prostor pódia, ale velké orchestry 
hrály pod pódiem. Tam vystoupil i Žákov-
ský komorní orchestr pod vedením Ivy 
Mackeové a  Dechový orchestr mladých, 
který střídavě dirigovali Alois Štěrba a Mi-
lan Moc. Oba orchestry se pak spojily v jed-
no velké těleso a Sokolovnou zazněla píseň 
Škoda lásky od Jaromír Vejvody. Ale ani 
teď po velké „děkovačce“ jsme nekončili. 
Závěr koncertu patřil nejdřív žákovské po-
pové kapele, kterou připravil Pavel Kovač-
ka, a  úplně na závěr jsme si nechali pře-
kvapení na dobrou noc: pan učitel Luboš 
Pavlík připravil bicí soubor. Přijeli i žáci ze 
ZUŠ J. V. Stamice. Desetiminutové variační 

představení bicích znělo Sokolovnou a ne-
nechalo nikoho usnout. Hráči byli oceněni 
dlouhotrvajícím potleskem.

Večer moderovali Jarmila Nedbalová, 
současná ředitelka školy, Milan Moc, bý-
valý ředitel školy, a dva mladí moderátoři, 
žáci literárně dramatického oboru, Andrea 
Landsmanová a Milan Sliž.

Všechna představení v Sokolovně by se 
neobešla bez pana Jana Pavlase, který řešil 
složité úkoly z  oblasti zvukové techniky. 
Není lehké v  prostorách, které nejsou ur-
čeny k provozování hudby, zajistit kvalitní 
zvuk. Zvlášť když se zvukařovi účinkující 
přemísťují z místa na místo, jak mávnutím 
proutkem. Přemísťovací manévry se dařily 
bez menších zdržení, a tak divák měl stále 
na co koukat.

Tyto květnové akce naše škola zařadila 
do celostátního projektu ZUŠ OPEN, který 

založila a je jeho patronem paní Magdalena 
Kožená. Cílem této akce je zviditelnění uni-
kátního českého systému základních umě-
leckých škol. Tak snad se nám tu naši školu 
podařilo v rámci této akce dobře zviditelnit.

Na závěr bych chtěla poděkovat celému 
týmu učitelů, kteří naše žáky vedou cestou 
k  umění. Všem rodičům, kteří podporují 
své děti a pomáhají škole. Děkujeme TJ So-
kol za pronájem Sokolovny a vstřícné jed-
nání při přípravě všech vystoupení v měsíci 
dubnu a  květnu, zvláště panu Marku Ho-
loubkovi. Také Pivovaru Chotěboř a Městu 
Ždírec nad Doubravou za sponzorské dary 
a našemu zřizovateli Městu Chotěboř v čele 
se starostou města Ing.  Tomášem Škary-
dem.

Jarmila Nedbalová, ředitelka ZUŠ Chotěboř

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UF! TO BYLA jÍZDA
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Zdravím všechny příznivce sportu a ranec-
kého fotbalu.

Když jsem zde na jaře hodnotil podzimní 
část sezóny a  zimní přípravu hráčů, přál 
jsem si, abychom na konci sezóny viděli 
Ransko na trochu vyšších příčkách, než 
v  tu chvíli bylo. Nyní je sezóna za námi 
a  naše mužstvo je na stejné pozici, jako 
bylo po podzimu, tedy na 10. místě. 

Vzhledem k  průběhu sezóny to ale bo-
hužel musíme hodnotit jako malý úspěch, 
protože jarní snaha o  vylepšení umístění 

se spíš změnila v boj o udržení v okresním 
přeboru. Zranění v závěru zimní přípravy, 
zdravotní problémy a  pracovní povinnos-
ti vyřadily na úvod sezóny hned několik 
stálých hráčů, takže většinu zápasů jsme 
odehráli jen díky ochotě a  pomoci býva-
lých hráčů, kteří svoji aktivní činnost už 
ukončili. Za celé jaro jsme snad neodehráli 
dva zápasy po sobě ve stejné sestavě. Ně-
kolik zápasů jsme dokonce odehráli bez 
možnosti střídání.

Je třeba tedy poděkovat všem, kteří se ja-
kýmkoliv způsobem zapojili a  pomohli 
nám vůbec některé těžké zápasy odehrát. 
Jejich pomoc byla důležitá a  na hřišti se 
rozhodně neztratili.

V  jarní části jsme nakonec odehráli 
12 zápasů a získali jsme 13 bodů: 4× jsme 
zvítězili, 1× remizovali a 7× prohráli.

za mužstvo Pavel Novosad

30. dubna se na 1. stupni žáci i  paní uči-
telky převlékli do čarodějnických kostý-
mů a  probíhalo Čarodějnické vyučování. 
V  rámci lidových tradic si tak žáci připo-
mněli, proč se vlastně slaví svátek pálení 
čarodějnic. Děti si tento netradiční školní 
den užily. Pro žáky 2.–5. třídy se konalo 
v  malé tělocvičně Divadlo Honzy Hrubce, 
který si pro děti připravil pohádku Princez-
na na hrášku. Zkrátka nepřišli ani prvňáci, 
kteří spolu s dětmi z MŠ zhlédli pohádku 
Zvířátka a Petrovští. Divadlo se dětem líbi-
lo. Žáci 1. a 2. třídy v místním kině zhlédli 
pohádku Mikeš hrdina. 

Děti ve školní družině s  přicházejícím 
jarem s  nadšením přivítaly možnost opět 
pobývat na školních hřištích. Ať už prohá-
něly míče a švihadla na víceúčelovém hři-
šti, nebo s velkou oblibou stavěly domečky 
pro skřítky v  lesíku nad školou. Pobyt na 
čerstvém vzduchu využíváme, jak jen to 
podmínky dovolí. Po delší odmlce jsme 
mohli také v družině přivítat dalšího hosta 
v  rámci projektu „Celé Česko čte dětem“. 
Stala se jím studentka Bára ze SPgŠ v Lito-
myšli, která u  nás vykonávala pedagogic-
kou praxi. Četli jsme z knihy Harry Pottera, 
modelovali a hráli různé pohybové hry.

Při přijímacích zkouškách na střední 
školy prokázali žáci 9. třídy dobré znalosti. 
9  žákům se podařilo postoupit na SŠ za-
končené maturitou, 7 žákům na SŠ zakon-
čenou výučním listem, na čtyřletá gymná-
zia byli přijati 2 žáci a na lycea také 2 žáci, 

na osmileté gymnázium jedna žákyně 
z 5. třídy a na dvouletou školu 1 žák. Jsme 
rádi, že se žákům podařilo uspět a dostat 
se na vybrané školy. 

Celý školní rok jednou za měsíc probí-
haly hodiny anglického jazyka netradičně, 
s rodilou mluvčí Beatrice Na Champassek. 
Žáci společně diskutovali o zajímavých té-
matech – vánoční zvyky, rodina, povolání, 
životní prostředí, cestování, jídlo, obleče-
ní, způsob bydlení, volný čas a  povolání. 
Konverzace na daná témata byla zajímavá 
a pro žáky vždy přínosná. Postupně se vy-
trácel ostych a všichni se snažili zapojit do 
diskuse.

Žáci 8. třídy navštívili ke konci školního 
roku Úřad práce v  Havlíčkově Brodě, kde 
si vyzkoušeli test profesní orientace a  se-
známili se se situací na trhu práce. Všech-
ny třídy vyjely v první polovině června na 
školní výlety. Žáci 1. stupně se vypravili na 
zámek Častolovice, kde si prohlédli zámek 
a oboru a bylo pro ně připraveno divadel-
ní představení. Žáci 6. a 7. třídy navštívili 
Brno, zde prošli muzeum Anthropos, hrad 
Špilberk a jeho podzemí a nakonec zavítali 
do ZOO. Žáci 8. a 9. třídy odjeli do pražské 
ZOO, poté prošli historické centrum. Všich-
ni si výlety moc užili. 1.–3. června se usku-
tečnila sportovní Olympiáda základních 
škol ve Ždírci nad Doubravou v atletických 
disciplínách, hrách a  netradičních spor-
tech. Ti žáci, kteří nesoutěžili, fandili svým 
spolužákům. 

Od 13. do 17. června proběhl tradiční Letní 
sportovní kurz v Daňkovicích, kde vybraní 
žáci 2. stupně upevnili svoji fyzickou kon-
dici. V  posledním týdnu školního roku, 
který z důvodu rozsáhlé přestavby kmeno-
vých učeben, odborných učeben a  školní 
jídelny byl ukončen 17. června, naši žáci 
prošli projektovým dnem Dopravní výcho-
va a Ochrana člověka za mimořádných udá-
lostí. Společně s  paními učitelkami a  asi-
stentkami si zopakovali dopravní značky, 
chování cyklistů na komunikacích, ošetře-
ní drobných úrazů a zopakovali si všechna 
čísla IZS. Před rozdáním vysvědčení jsme 
všichni navštívili místní kino a  rozloučili 
se s  letošním školním rokem pohádkou 
Tajemství staré bambitky 2. Žáci školy si 
převzali od paní učitelek vysvědčení v pá-
tek 17. června, ale slavnostní vyřazení žáků 
9. ročníku proběhlo 20. června. 

Všichni žáci se již těšili na prázdniny, 
během hodin slohu v mluvním cvičení vy-
právěli o  svých plánech na nadcházející 
prázdniny. Někteří se těšili na tábor, jiní na 
dovolenou s rodiči u moře nebo na horách, 
dokonce i na spánek v dopoledních hodi-
nách. 

Přejeme všem čtenářům k  načerpání 
energie hodně sluníčka, pohody na za-
hrádkách v  podvečerním zpěvu ptáků 
a záři zacházejícího slunce. 

kolektiv zaměstnanců ZŠ

Ledeč n/S – Staré Ransko  .........  6:1 (1:1)  V. Hudec
Staré Ransko – Přibyslav B  .......  0:2 
Habry – Staré Ransko  ................  5:1 (2:0)  V. Hudec
Staré Ransko – Šmolovy .............  2:2 (1:1)  F. Dymáček; Z. Zvolánek
Nová Ves u Sv. – Staré Ransko  ...  3:0 (2:0)  
Staré Ransko – Dolní Město ......  6:1 (4:0)  3× F. Dymáček; V. Hudec; Z. Zvolánek; 
  M. Ročárek
Herálec – Staré Ransko  .............  8:3 (3:1)  2× J. Dymáček; M. Ročárek
Staré Ransko – Kožlí  .................  4:0 (1:0)  V. Hudec; 3× Z. Zvolánek
Okrouhlice – Staré Ransko  .......  2:5 (0:1)  P. Novosad; R. Brychnáč; M. Ročárek; 
  M. Janáček; Z. Zvolánek
Staré Ransko – Věžnice  ............  3:2 (1:0)  J. Pátek; M. Ročárek; Z. Zvolánek
Staré Ransko – Dlouhá Ves  .......  2:3 (0:0)  Z. Zvolánek; F. Holcman
Česká Bělá – Staré Ransko  ........  3:0

Tj SPARTAK STARÉ RANSKO jARNÍ ČÁST SEZÓNY 2021–22 – MUŽI

Odkoupím po sběrateli
pivní etikety, tácky, likérové 
etikety, fezové nálepky,
známky razítkované i slepené 
a bankovky.

Vše nepoškozené!
Prosím nabídněte.

Kontakt: Tel.: 737 449 263
E-mail: stehno.kcb@seznam.cz
Stehno

INZERCEVýsledky

Pokračování – Zprávy ZŠ
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V roce 2022 Spolek přátel Krucemburku pořádá dva 
výlety, které jsou svým způsobem spojeny se jmé-
nem MUDr. Františka Hamzy.

Humpolecko, konkrétně vesnička Kletečná s Ham-
zovým mlýnem, je rodištěm budoucího věhlasného 
lékaře. V kraji zvaném Zálesí se v roce 1868 narodil, 
strávil zde dětství a jinošství a později se sem vracel 
ve vzpomínkách, které vtělil do knížek Šimon kouzel-
ník a Želivské romance.

Chrudimsko, konkrétně Luži, F. Hamza proslavil 
tím, že zde v roce 1901 založil plicní sanatorium pro 
skrofulózní a tuberkulózní děti. Metody, které zde za-
vedl, jsou dodnes ceněné lékařskou obcí (ergoterapie 
– léčba prací, pobyt v přírodě, dostupnost péče bo-
hatým i chudým dětem – ty léčil zdarma). Dnes má „Hamzova odborná léčebna pro děti 
a dospělé“ 10 pavilonů, 500 lůžek, více než 500 zaměstnanců, a je tak nejrozsáhlejším 
zdravotnickým zařízením tohoto typu v České republice. Ledaskdo z nás už se tam také 
podíval nebo tam pobýval.

Použitý strohý nadpis Kdo byl Hamza? odkazuje na strhující biografickou knihu 
o tomto lékaři, spisovateli a lidumilovi z pera spisovatelky Ilony Borské; vyšla v roce 
1991. V knihovně ve Ždírci nad Doubravou si můžeme vypůjčit 2. vydání této knihy 
z roku 2006 – má název Kdo zachránil jeden život, zachránil celý svět.

za SPK Olga Málková

Členové Spolku přátel Krucemburku 
uspořádali ve dnech 8.–22. dubna veliko-
noční výstavku ve výloze bývalého TEPu. 
Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
paní Ivetě Soukupové za ochotu a vstříc-
nost zapůjčit daný prostor a paní Lence 
Kolářové Knobové z  Vojnova Městce za 
vytvoření velikonočního zajíčka. Dále 
bychom chtěli poděkovat paní vychova-
telce Daniele Balkové, dětem ZŠ a MŠ za 
zapůjčené výrobky, paní učitelce Daně 
Myškové a Libuši Beránkové za aranžo-
vání výstavky a  všem členům spolku, 
kteří se na zdaru celé akce podíleli.

za SPK Míla Daňková a Libuše Potůčková

Bohužel již dva roky nemohla tato tradiční 
akce být uskutečněna z  důvodu vládních 
nařízení… Ale letos na začátku dubna již 
konečně svitla naděje: když tedy „onen 
covid“ opouštěl média i lidi, začaly se ře-
šit jiné záležitosti a také se začalo rozvol-
ňovat. A to byl pro nás impulz začít s pří-
pravami a se stavbou hranice. I přes to, 
že  jsme dřevo měli objednané již od pod-
zimu loňského roku, dodali nám ho s po-
měrně vysokým navýšením ceny, a tak se 
letos postavila o něco menší hranice, která 
ale i tak měla 2,7 m na výšku a její základ 
byl něco přes 2×2 m.

Jak tomu již bývalo v  předchozích le-
tech, čarodějnici, která byla umístěna na 
špici hranice, vyrobily naše děti z  mateř-
ské školy a donesly nám ji až na sokolovnu 
už ve čtvrtek dopoledne. U hranice se děti 

vyfotografovaly a jako poděkování od nás 
dostaly něco sladkého k  zakousnutí. Ve-
lice mile mě překvapilo, že když jsem se 
dětí zeptal, zda vědí, proč se vlastně ča-
rodějnice musí upálit, téměř jednohlasně 
odpověděly, že se tím rozloučíme se zimou 
a také s  tím starým, nefunkčním a zlým. 
Ještě jednou jim a paním učitelkám děku-
jeme za krásnou, teple oděnou čarodějnici 
s veselým úsměvem, ale i za to, že nás vždy 
potěší svou návštěvou u nás na sokolovně. 

Akce vypukla v  17 hodin, kdy jsme si 
s  dětmi v  maskách čarodějnice i s  dětmi 
bez masek zatančili a zařádili kolem hrani-
ce, poté jsme ještě udělali památeční foteč-
ku a všem dětem jsme za odměnu rozdali 
cca 80 dárkových balíčků.

Vždy je u nás hodně diskutabilní, kdy 
zapálit hranici, aby to byl pro všechny ten 

správný zážitek… Vždy je kolem toho velká 
debata, jelikož chceme přihlédnout také 
k tomu, že se akce účastní i maminky s ma-
lými dětmi, které by do pozdních hodin asi 
nevydržely. Nakonec jsme se shodli a  za-
pálili ji, když se mírně smráklo a sluníč-
ko již zalezlo za obzor: v 19.40 hodin tedy 
byla slavnostně hranice zapálena a  hřála 
všechny zúčastněné až do pozdních noč-
ních hodin. Zde bych rád poděkoval našim 
dobrovolným hasičům, kteří řádně zajistili 
bezpečnost při této akci, i za to, že dobře 
hranici usměrňovali a skládali tak, aby ho-
řela co nejdéle.

Za mírné technické výpadky ve výčepu 
se omlouváme, ale po dvouleté odstávce 
akcí něco drobného může nastat. Vše bylo 
poté napraveno a běželo jak po drátkách.

Rád bych tímto poděkoval všem dě-
tem za jejich  krásné masky čaroděj-
nic, všem, co se této akce zúčastnili, 
dále MŠ za přípravu čarodějnice, SDH 
Krucemburk za dozor a hlavně všem 
pořadatelům z  TJ Sokol Krucemburk 
a kamarádům „Chábři z kiosku“, kteří 
tuto akci zorganizovali.

Těšíme se na další akci na viděnou 
a příště se můžete těšit i na něco no-
vého…

za TJ Sokol Krucemburk 
Tomáš Trávníček, starosta

SPOLEK PŘÁTEL KRUCEMBURKU

KDO BYL FRANTIŠEK HAMZA?
PODĚKOVÁNÍ

Tj SOKOL KRUCEMBURK TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚjNIC
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Některé obrázky mají v sobě kouzlo zdejší krajiny, kterou všichni 
místní znají a mají ji rádi. (Tereza Matulová, 9. tř., ZŠ Krucemburk)

Jiní pojali svůj obrázek jako ucelený pohled na krajinu, v němž kámen 
a voda dominují. (Viktorie Šidáková, 4. B, ZŠ Ždírec nad Doubravou)

Někteří se zaměřili přímo na kámen a vodu a přisoudili jim téměř 
pohádkový, tajuplný ráz. (Matyáš Kos, 1. tř., ZŠ Lipnice nad Sázavou)

Jedním ze zadaných témat letošního – již 17. ročníku výtvarné 
soutěže Po stopách Jana Zrzavého bylo téma KÁMEN A VODA. 
Jan Zrzavý totiž právě kámen a vodu pokládal za ideál krajiny. 
Svědčí o tom např. jeho známé obrazy z Bretaně nebo zobrazení 
krucemburského Diousu. Do tohoto specifického pojetí krajino-
malby vkládal malíř své hloubavé myšlenky – kámen vnímal 
jako ustrnulou věčnost a vodu jako věčný živel. A k těmto dvě-
ma věčným veličinám přidával ještě třetí – lásku, která o tuto 
věčnost neustále usiluje. Namalovat lásku je sice obtížné, ale 
Janu Zrzavému se to dařilo. Z jeho obrazů láska vyzařuje. 

Účastníci soutěže byli současně se zadaným tématem také 
seznámeni s těmito myšlenkami Jana Zrzavého. Nechávali se 
inspirovat malířovým pojetím krajiny, i když na to každý rea-
goval svým způsobem.   

Letos se nám ve výtvarné soutěži Po stopách Jana Zrzavého se-
šlo 165 dětských obrázků z 8 škol. Soutěžící ve svých pracích 
projevili velkou dávku fantazie a  tvůrčí invence. Jan Zrzavý, 
přestože už není mezi námi, působí svým uměleckým i  my-
šlenkovým odkazem na další a  další generace a  inspiruje je 
k tvůrčí aktivitě a k pozornému, přemýšlivému vnímání světa. 

Dr. Jitka Měřinská, Společnost Jana Zrzavého, z. s.

jAN ZRZAVÝ INSPIRUjÍCÍ

Loutkové divadlo Oblázek si na neděli 1. května připra-
vilo pohádku O Budulínkovi. Někteří z nás se obávali, že 
v  tomto termínu již nebude o představení velký zájem, 
a tak jsme s napětím očekávali, zda se naše domněnka 
vyplní. To byste však nebyli vy, naši věrní diváci, abyste 
nás nechali hrát před prázdným sálem. Na pohádku se 
dostavilo neočekávaně hodně malých i  velkých diváků 
a pohádka se líbila všem. Podíl na tom jistě měla i naše 
krásná paní Liška.

 Touto pohádkou jsme ukončili sezónu a  budeme se 
na Vás znovu těšit na podzim. Tímto děkujeme všem, 
kteří nám i po delší pauze zachovali přízeň a dokáží oce-
nit naši snahu o zachování tradic loutkářského umění. 
Krásné prožití letních prázdnin, hodně sluníčka a odpo-
činku přejí

Vaši loutkáři

LOUTKOVÉ DIVADLO OBLÁZEK
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Dovolte nám tímto způsobem podě-
kovat jednotkám hasičských sborů, 
které zasahovaly u požáru v Krucem-
burku při vyhlášení třetího stupně 
požárního poplachu v objektu bývalé 
lakovny. Poděkování patří jak dob-
rovolným hasičům z okolních vesnic 
a  městysů, tak i  profesionálním jed-
notkám hasičů. Zásah byl prováděn 
v rozsáhlém areálu, kde místy nebylo 
možné použít těžkou techniku, a pro-
to museli hasiči na mnoha místech 
použít pouze lidské zdroje. 

Zvláštní poděkování patří Sboru 
dobrovolných hasičů z Krucemburku. 
Ti svým včasným a  profesionálním 
zásahem zabránili rozšíření požáru 
na okolní nemovitosti. Bylo obdivu-
hodné, s  jakou odvahou se pouštěli 
do nebezpečných situací i za cenu na-
sazení vlastního života. 

Děkujeme i  všem jednotlivcům, 
kteří přispěchali na pomoc. Nesmíme 
zapomenout ani na poděkování rodi-
nám hasičů za jejich trpělivost, když 
hasiči v rámci svého volného času vy-
chovávají své nástupce.

rodina Šešulkova

PODĚKOVÁNÍ

Ve druhém čtvrtletí letošního roku naše 
jednotka vyjížděla celkem k  šesti událos-
tem. Jednalo se 1× o odstranění nebezpeč-
ných stavů a 5× o požár. 

Z  toho největší událostí se stal požár 
lakovny dřevozpracujícího podniku Inter-
mont. 7. dubna v  9.56 se městysem roze-
zněly požární sirény. Naše jednotka vyjela 
k  ohlášenému požáru průmyslového ob-
jektu. Prvotní zásah probíhal pomocí ně-
kolika „C“ proudů a vysokotlaku. Požár se 
rozšiřoval a přecházel z druhého do třetí-
ho stupně požárního poplachu, postupně 
byly přivolávány další jednotky a hasičská 
technika. Požár se dále šířil a následně se 
i  přes veškerou snahu přesunul na další 
budovu. Z  důvodu hoření mezi několika 
vrstvami střech skončila i  tato budova 
v  plamenech a  musela být následně str-
žena pomocí rypadla. Po dohašení všech 
ohnisek a  odjezdu veškeré techniky zů-
stala naše jednotka na dohlídce. Asi i díky 
silnému větru a skrytému ložisku hoření se 
po druhé hodině ranní svolávají jednotky 
zpět do druhého a následně třetího stupně 
požárního poplachu. Během dne se požár 
podařilo lokalizovat a  uchránit administ-
rativní budovu. Celkem zasahovalo 17 jed-
notek hasičů a  Policie ČR. Na místo bylo 
postupně přivoláno 50 kusů hasičské tech-
niky. Zásah nakonec trval 45 hodin a z naší 
jednotky se u něj vystřídalo 12 členů. Jed-
nalo se o největší požár na Havlíčkobrod-
sku za posledních 10 let.

Necelý týden na to byla naše jednotka 
povolána k  již probíhajícím hasícím pra-
cím na požáru lesa v  blízkosti obce Stud-
nice. Vzhledem k  nepřístupnému terénu 
byla povolána Letecká hasičská služba 
s vrtulníkem BELL 412HP a zřízeno stano-
viště pro plnění „bambivaku“. Pozemní 
hašení probíhalo z  několika míst najed-
nou. Požár pravděpodobně vznikl po pále-
ní klestu z  předešlých dnů. Tady bychom 
chtěli znovu připomenout zhodnocení po-
větrnostních podmínek před plánovaným 
pálením klestu a povinnost nahlášení pá-

lení prostřednictvím webového formuláře, 
který najdete v  odkazu na www.hzscr.cz/
hzs-kraje-vysocina.

S  přicházejícími teplými dny uvádíme 
kontakty pro likvidaci bodavého hmyzu, 
v případě ohrožení můžete volat: 722 563 638 
(Dostál O.), 728 209 074 (Kasal M.).

Proběhly pravidelné kondiční jízdy, kon-
trola techniky a výcvik v dýchací technice. 
Tentokrát se jednalo o námětové cvičení, při 
kterém byla zraněná osoba uvězněna v ho-
řícím krytu pod budovou školy. Dále pak 
proběhlo školení údržby a obsluhy dýchací 
techniky na požární stanici v Chotěboři.

Po dvouleté pauze jsme byli požádáni 
TJ Sokol Krucemburk o požární dohled při 
tradičním pálení čarodějnic. Akce se vyda-
řila, počasí nám přálo. Náš zásah v  tento 
den nebyl potřeba.

7. května jsme se zúčastnili okrskové 
soutěže, kterou pořádal SDH Sobíňov. 
V naší kategorii jsme obsadili 1. místo. Den 
poté se naši mladí hasiči zúčastnili jarní-
ho kola Plamen v Dlouhé Vsi. V kategorii 
starších se umístili na krásném 9. místě. 
V současné době se mládež připravuje na 
hasičskou soutěž ve Ždírci nad Doubravou. 

Během letních prázdnin se schůzky mla-
dých hasičů nekonají. Začínat se bude opět 
v září.

kolektiv SDH

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Požár IntermontuZásah u vyvráceného stromu

Okrsková soutěž dospělých Soutěž mladých hasičů
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Areál dračích sportů na rybníku Řeka letos 
už po jedenácté hostil závodníky na dra-
čích lodích. 

Za doslova tropického počasí se v  so-
botu 18. června na start závodu postavilo 
celkem 21 posádek. Z toho 11 týmů závodilo 
v kategorii mix, které musely mít minimál-
ně čtyři pádlující ženy, a 6 čistě ženských 
posádek. V nové kategorii sport mix jsme 
mohli vidět 4 týmy.

Hlavní cenou v kategorii mix byla stejně 
jako předchozí roky soška rytíře Mikuláše 
Střely, pro vítězné ženy pak soška rytířovy 
schovanky Doubravky. Obě nám věnovala 
firma Eurotech Třešť. Všechny zúčastněné 
posádky obdržely opět krásné ceny z kera-
mické dílny paní Elišky Polanské, ale při-
pravili jsme si pro ně i sady pohárů a me-
dailí.

Odjel se i  tentokrát Mezinárodní závod 
o pohár Peruna, kde posádky soutěží pro-
ti času nejpomalejší lodi z  prvních jízd. 
Hlavním cílem tohoto závodu je umožnit 
vítězství a ocenit úsilí i slabších posádek. 
Příjemným zpestřením v polovině dne byly 
závody dětských posádek.

Před samotnými závody se členové do-
mácího Perunu věnovali vybudování záze-
mí pro závodníky. Postavili nástupní mola, 
zaměřili závodní trať, pohlídali ozvučení 
startu a vyzkoušeli startovní zařízení s cí-
lovou kamerou. Upravili jsme i  seřadiště 
posádek před nástupními moly. 

Jako již tradičně se ještě v pátek před sa-
motnými závody rozjely tréninky posádek 
a  páteční večer nám zpříjemnil svou pro-
dukcí DJ Karel. Sobotní klání začalo nejdří-
ve poradou kapitánů. Pak už následovalo 
slavnostní zahájení s rituálem probouzení 
draka a na počest všech zúčastněných za-
zněla česká a slovenská státní hymna. Celý 
den se na Řece střídaly čtyři lodě, místa za 
kormidlem se ujali naši dlouholetí kormi-
delníci. Večer jsme po vyhlášení výsledků 
pokračovali zábavou za hudebního do-
provodu Radostínských kanců a na úplný 
závěr nebe nad Řekou rozsvítil velký ohňo-
stroj odpálený z hladiny rybníka.

A jak to vlastně celé dopadlo?

DRAČÍ LODĚ ŘEKA 2022

Kategorie FUN mix na 200 metrů: 
1. Ranečáci
2. Veverky z Bitýšky
3. Ponorka z Pumberka

V kategorie ženy na 200 metrů: 
1. Jedovaté Rumělky z Chotěboře
2. Partička z vokolí z Havlíčkobrodska
3. Dragonboard ladies z Havlíčkova Brodu

Kategorie SPORT mix na 200 metrů: 
1. Dračí Lokomotiva Pardubice
2. Draci v akci Jedovnice
3. Dafe plast LEGENDY Jihlava

O pohár Peruna: 
1. Rychlý pípy z Jeníkova
2. Pivopiči a čučuriedky Slovensko
3. Horalki Červený Kostelec

Závod na 888 metrů ženy: 
1. Jedovaté Rumělky
2. Partička z vokolí z Havlíčkobrodska
3. Půlnoční lišky Horní Cerekev

Závod na 888 metrů FUN mix: 
1. Veverky z Bitýšky
2. Plovoucí kohouti a Ranečáci
3. Rychlý pípy z Jeníkova

Kategorie SPORT mix na 888 metrů: 
1. Draci v akci
2. Dračí Lokomotiva Pardubice
3. Perun Hluboká  

Kompletní výsledkovou listinu a  další in-
formace najdete na webu Dračí lodě Řeka 
a na Facebooku. 
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Po delší pauze se na rybníku Řeka opět díky 
týmům Perun Hluboká a  Jedovaté Ruměl-
ky konal DRACUP – závod dračích lodí pro 
školy. Jednalo se již o čtvrtý ročník tohoto 
závodu, jehož se zúčastnilo dvanáct posá-
dek z  Vysočiny. Největší zastoupení měla 
Chotěboř, z níž přijelo soutěžit pět posádek 
z obou základních škol, a to ZŠ Buttulova 
a ZŠ Smetanova. Dále se zúčastnila Velká 
Bíteš, Velké Meziříčí, Světlá nad Sázavou, 
Havlíčkův Brod, Havlíčkova Borová a  vý-
herci letošního Dracupu – základní škola 
ze Ždírce nad Doubravou. Za výborné vý-
kony, které žáci předvedli, vyhráli krásné 
ceny. Za ty vděčíme sponzorům Dracupu: 

Město Ždírec nad Doubravou, Lesní druž-
stvo obcí Přibyslav, Stora Enso, a.s., 
Hartmann Rico, a.s., Aco Industries, k.s., 
Rybářství Vysočina, DAFE-PLAST Jihlava, 
s.r.o., Peklo Čertovina, Czech Lana, s.r.o., 
pan Josef Strašil, Hiesbok, s.r.o., Aluniall, 
s.r.o., SDH Krucemburk, pan Mikulecký, 
Restaurace Moře u  rybníka Řeka, Wester-
nové městečko Šiklův mlýn.

Velké díky patří také všem fanouškům, 
kterých bylo nemalé množství, učitelům 
a  učitelkám, rodičům a  zejména dračím 
závodníkům. Vidět vaši radost, úsměvy, 
tance a hlavně výkony na lodi byla pro nás 
organizátory největší odměna. 

za Jedovaté Rumělky Míša

Na konec patří obrovský dík všem zú-
častněným posádkám, členkám a čle-
nům Perunu, kamarádkám a kamará-
dům, kteří se po tři dny obětavě starali 
o  závodníky a  diváky pod taktovkou 
prezidenta klubu Luďka Strašila. Ce-
lou akci znovu skvěle moderoval dlou-
holetý komentátor Českého rozhlasu 
Tibor Kubát.

Rádi bychom poděkovali i  všem 
sponzorům a partnerům: Město Ždírec 
nad Doubravou, pivovar Rychtář Hlin-
sko, Lesní družstvo obcí Přibyslav, 
Stora Enso, a.s., Eurotech Třešť, ke-
ramika Eliška Polanská, Zemědělská 
a.s. Krucemburk, Hartmann Rico, a.s., 
Aco Industries, k.s., pracovníci tech-
nických služeb městyse Krucemburk, 
Česká asociace dračích lodí, Rybář-
ství Vysočina, Moreau Agri Vysočina, 
DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., Peklo Čer-
tovina, Czech Lana, s.r.o., pan Josef 
Strašil, DIPP trans, s.r.o., Hiesbok, 
s.r.o., Aluniall, s.r.o., SDH Krucem-
burk, pan Mikulecký, Restaurace Moře 
u rybníka Řeka, Westernové městečko 
Šiklův mlýn.

za Perun Hluboká Jiří Přiklopil

Pokračování – Dračí lodě DRACUP 2022 

Po třech letech se v neděli 29. května uskutečnila pod parkem 
tradiční pouť a  v  areálu sokolovny Krucemburský jarmark, 
kterého se zúčastnilo – i přes nepřízeň počasí – 37 stánkařů.

Foto – Hana Kabrdová

POUŤ A jARMARK
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V červnu vychází netradiční a ojedinělá komiksová publikace s průvodcem 
Janem Zrzavým. Cílem tohoto komiksu je seznámit nejen mladší generaci 
zábavnou formou s kulturními památkami, významnými osobnostmi, pří-
rodními a dalšími zajímavostmi naší obce. K dostání bude v Informačním 
centru Krucemburk.

Děkuji tímto za krásné kresby, grafické provedení a  fotodokumentaci 
panu Ondřeji Jandovi, za jazykovou a faktografickou korekturu panu Jiřímu 
Zemanovi, za administraci přípravy paní Ludmile Soukupové. Dále děkuji 
za poskytnutí fotografií Daniele Soukupové a Janě Taimrové.

Mgr. Otto Kohout 

V  létě budou v  Krucemburku, 
Starém Ransku, Hluboké a  u rybníka Řeka nainstalovány Informační panely, které 
jsme připravili ve spolupráci s grafikem panem Ondřejem Jandou. Panely zachycují 
místní kulturní památky, významné stavby, památné stromy, přírodní rezervace, vod-
ní plochy, významná data a další přehledné zajímavosti o naší obci. Infopanel bude 
k dispozici také ve zmenšené podobě v Infocentru městyse Krucemburk. 

Panely jsou hrazeny z dotace „Turistická informační centra 2022“ – program na pod-
poru informačních center v Kraji Vysočina. Děkuji tímto za spolupráci panu Ondřeji 
Jandovi, paní Ludmile Soukupové a panu Jiřímu Zemanovi.  

Mgr. Otto Kohout

Půlka roku 2022 je už téměř za námi a my 
pro Vás máme krátkou zprávu o tom, co se 
událo a co se bude dít v SHM Klubu Kru-
cemburku. 

V sobotu 9. dubna jsme se setkali na faře 
na Kreativní klubovně. Tentokrát jsme ma-
lovali různé vzory a obrázky na květináče, 
do kterých jsme si následně přesadili svoji 
rostlinku. Kreativní klubovny se stávají 
velmi oblíbenými, a proto se chystají i dal-
ší. Ta nejbližší proběhne 18. června a  na-
ším úkolem bude si nabatikovat nějaký 
hezký kousek z naší skříně.

Začátkem roku proběhly víkendovky pro 
děti. Mladší děti se vydaly na neočekáva-
nou cestu časem až do dob samotných fa-
raonů a pyramid. Starší děti se ocitly v Mic-
keyho Klubíku, kde zažily spoustu zábavy, 
ale došlo i na vědomostní test. 

Na začátku května jsme proto uspořá-
dali víkendovou akci pro vedoucí, aby si 
odpočinuli, ale zároveň se lépe poznali 
a stmelili svůj kolektiv. 

A  protože se blíží léto a  s  ním i  konec 
školního roku a  prázdniny, tak bychom 
Vás rádi informovali o  letních chaloup-
kách. A  co to vlastně je? Chaloupky jsou 
přibližně týdenní pobyty většinou na faře. 
Tým vedoucích si pro děti vymyslí zábavný 
program, při kterém se něco nového naučí 
a  něco neobvyklého prožijí. Cílem vedou-
cích je také navodit kamarádskou atmosfé-
ru a poskytnout dětem příjemné prostředí. 

Neváhejte navštívit naše klubové stránky 
www.krucemburk.shm.cz, kde se dozvíte 
více.

SHM KLUB INFOPANEL IC

STOLNÍ KALENDÁŘ 2023

Vaše fotografie na stolním ka-
lendáři městyse Krucemburk 
pro rok 2023

Již několikátý rok vydává městys 
Krucemburk vlastní stolní kalen-
dář. Chtěli bychom v tom pokračo-
vat i nadále. Zapojte se s námi do 
přípravy kalendáře pro rok 2023. 
Zašlete nám do konce července 
svoje fotografie Krucemburku, 
Starého Ranska nebo Hluboké na 
adresu mestys@krucemburk.cz. 
Vybrané fotografie budou se jmé-
nem autora otištěny v kalendáři.

Mladší holky
29. 7. – 5. 8.

Číhošť

Starší holky
11. – 21. 7. 

Tehov 
(okr. Benešov)

Kluci 
(dohromady)

10. – 20. 8.
Knířov 

u Vys. Mýta

STARÝM RANSKEM 

A HLUBOKOU





Odpoledne 20. června proběhlo slavnostní 
vyřazení žáků 9. třídy v kině Krucemburk. 
Všichni žáci – ve svátečním oblečení, v do-
provodu svých rodičů a prarodičů – se roz-
loučili se základní školou. Uvědomovali si, 
že je to naposled, kdy se sešli všichni po-
hromadě, proto ukápla i nějaká ta slzička. 
Slavnostní atmosféru doplnila paní učitel-
ka Jana Vašíčková svou hrou na housle. 
Po projevu pana starosty a  pana ředitele 
obdrželi žáci poslední vysvědčení, stužku, 
růži, pamětní list a další drobná ocenění za 

účast v soutěžích a olympiádách. Za všech-
ny žáky deváté třídy se rozloučila svým 
dojemným projevem Nikola Dostálová. 
Následovalo ještě poslední společné foto-
grafování a pak se všichni rozešli s vysvěd-
čením do svých domovů. Přestože nakonec 
počasí nevyšlo, jak bychom si přáli, dou-
fám, že všem našim „deváťákům“ napršelo 
štěstí do dalších let. 

Za celý učitelský sbor přeji mnoho stu-
dijních a životních úspěchů.

Mgr. Klára Raurová

SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍDY
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Domov

Absolventi ZŠ Krucemburk 2022: Brabec Lukáš, Cimburek Marek, Coufal Jakub, Coufalová Laura, 
Dobrovolný Natan, Dostálová Nikol, Janeček David, Kamarádová Tereza, Malivánek Štěpán, 
Matulová Terezie, Moucha Matěj, Peňáz Jan, Podroužková Simona, Škodová Kristýna, Šulc Jan, 
Virglová Barbora, Wagner Ondřej, Zelená Eliška, Zrzavý Michal, Zvolánková Karolína

OHLÉDNUTÍ ZA VELIKONOČNÍM KONCERTEM
V neděli 17. dubna se konal v kostele sv. Mikuláše charitativní koncert pro Ukrajinu. Výtěžek předčil 
očekávání: vybralo se 14.000 Kč a celý obnos byl poslán do Koločavy, kde pomohl lidem, kteří utíkají 
před válkou. Děkuji všem zapojeným do akce – zpěvákům, muzikantům i štědrým dárcům, též vyřizuji 
poděkování z Koločavy, za finance nakoupili základní potraviny pro běžence.                       Marta Rejšková

NOVý POMNÍK V HLUBOKÉ
Pomník vybudovala rodina Janáčkova na pa-
mátku svých předků, kteří pracovali v  minu-
losti na zdejší zemědělské půdě v Hluboké.

FOTOOHLÉDNUTÍ


