
Třetí srpnový týden se v Krucemburku konaly oslavy 780 let 
obce, které vyvrcholily o víkendu ve dnech 20. až 22. srpna. 
Oslavy byly zahájeny již v úterý a ve středu, kdy v místním 
kině promítal Ladislav Polanský fi lmy pro děti i dospělé.

Hlavní program oslav se konal netradičně v areálu sporto-
višť u základní a mateřské školy. Hlavním zázemím byla nově 
opravená klubovna Sboru dobrovolných hasičů. Výběr toho-
to místa prověřil páteční hudební program, kde se na fotba-
lovém hřišti sešlo více než tisíc osob. Návštěvníky oslav ro-
zehřála kapela Zakopanej pes. Po nich vystoupila populární 
skupina Mňága a Žďorp, které se podařilo roztancovat široké 
masy (viz titulní fotografi e). Hudební produkci, která se pro-
táhla do pozdních hodin, ukončila místní kapela Svit Band.

oslavY výroČÍ 780 let kruceMBurku

ZPRAVODAJ MĚSTYSE KRUCEMBURK 3/2021

Svit band The Half

Zakopanej pes

Venkovská kapela

Krucemburské kvarteto
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Sobotní oslavy byly zahájeny v  10 hodin 
vystoupením Krucemburského kvarteta, 
na než navázala dechová hudba v  podá-
ní Venkovské kapely. Odpolední program 
zpříjemnila svým swingovým a  jazzovým 
repertoárem skupina mladých konzervato-
ristů The Half a v podvečer zahrála k posle-
chu Trampská osada Řeka. 

Během sobotního programu byly pro 
nejmenší připraveny soutěže a  aktivity, 
které připravil SHM KLUB společně s členy 
hasičského sboru. Děti si mohly v  rámci 
soutěží „projít obec“ a vyzkoušet, jaké to je 
být hospodským a válet sudy, procvičit si 
mozkové závity ve škole, zajistit roznášku 
pošty, zahrát na malého hasiče nebo za-
skákat na skákacích hradech. Na konci na 
všechny čekala sladká odměna a dárkové 
předměty od společnosti COOP HB – pro-
dejna potravin, ředitele festivalu Mimo-
řádný filmový festival krucemburský výtah 
pana Martina Ondráčka, společnosti Elas-
ta-Vestil, a.s., a  samozřejmě také městyse 
Krucemburk. Velkým lákadlem byla pro-
hlídka hasičské techniky, kterou využilo 
mnoho návštěvníků.

Jídlo a pití, které bylo podáváno v pátek 
a  v  sobotu, připravily paní kuchařky ze 
základní školy Krucemburk spolu se za-
městnanci městyse. Ve výdejních oknech 
a  stanech se vystřídali dobrovolníci z  řad 
spolků i jednotlivců. Návštěvníci si mohli 
vychutnat obědové menu s  moučníkem 
a  kávou, které se podávalo v  prostorách 
školní jídelny. Na zvěřinový guláš z divočá-
ka nám maso darovalo Myslivecké sdruže-
ní Krucemburk.

Do přípravy a samotné organizaci oslav 
se zapojili zaměstnanci obce, mnoho dob-
rovolníků z  řad zastupitelů, spolků, ale 
i  jednotlivců, bez kterých bychom tyto 
oslavy nemohli uskutečnit.

Chtěl bych touto cestou poděkovat za 
spolupráci při organizaci oslav všem za-
městnancům obce, členům Sboru dobro-
volných hasičů, TJ Spartak Staré Ransko, 

Spolku přátel Krucemburku, Salesiánské-
mu hnutí mládeže Krucemburk, Spolku za-
hrádkářů, Mysliveckému sdružení Krucem-
burk, členům Loutkového divadla Oblázek, 
zaměstnancům a  dětem základní školy, 
pracovníkům mateřské školy, zaměstnan-
cům knihovny a  kina Krucemburk, zdra-
votnicím a dobrovolníkům z řad občanů.

Dále bych chtěl poděkovat panu Tomáši 
Laulovi z  podniku Elasta-Vestil za výrobu 
a darování klíčenek s logem městyse, míst-
ním malířům za organizaci výstavy obrazů, 
paní Iloně Dostálové za pomoc při zajištění 
občerstvení, panu Josefu Strašilovi za zapůj-
čení gastronádob, Spolku Perun za zapůj-
čení ledniček, panu Romanu Kopeckému, 
Jiřímu Přiklopilovi a Miroslavu Zvolánkovi 
za pomoc při zajištění elektroinstalací, paní 
Věře Schmittové z pivovaru Chotěboř za za-

půjčení pivních setů a stanů a Janu Voňkovi 
za zapůjčení stolů, židlí a košů.

Zvláště bych chtěl jmenovitě poděkovat 
zastupitelům městyse, kteří se aktivně za-
pojili do příprav a organizace oslav. Děkuji 
Ing. Dagmar Břeňové, Ing. Jiřímu Kasalovi, 
Ing. Jiřímu Kohlovi, Romanovi Kopeckému, 
Patriku Otradovskému, Ing. Luboši Pleska-
čovi, Dagmar Sobotkové, Janu Valeckému 
a Miroslavu Zvolánkovi.

Věřím, že si občané a  návštěvníci naší 
obce důstojně připomněli významné výro-
čí městyse Krucemburk a každý si v nabi-
tém programu našel to své.

Přeji Vám krásný podzimní čas prožitý 
v plném zdraví.

Mgr. Otto Kohout

Další víkenDové akce, které se konaly na území obce:

•	 Den otevřených dveří základní a mateřské školy
•	 20. ročník trhu řemesel – Krucemburský jarmark
•	 Den otevřených dveří ve výrobním podniku Elasta–Vestil, a.s.
•	 Výstava loutek a hry pro malé čtenáře v nové knihovně
•	 Výstava květin a obrazů v budově Úřadu městyse
•	 Otevřené Informační centrum a Pamětní síň Jana Zrzavého
•	 Loutkové divadlo Oblázek – Červená karkulka

Pokračování – Oslavy 780 let Krucemburku

Trampská osada Řeka hraje v sobotu v podvečer SHM Klub – válení sudů

Výstava techniky, skákací hrady a další aktivity organizované SDH Krucemburk
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V prostorách Úřadu městyse se 21. a 22. srpna uskutečnila vý-
stava květin a  obrazů. O  tradiční výstavu květin se postaral 
místní spolek zahrádkářů, o obrazy místní umělci Zdenka Ho-
vorková, Eliška Matoušová a Ondřej Janda. 

Hned při vstupu do budovy byli návštěvníci přivítání opoj-
nou vůní květin a velkolepými plátny. Samotný výběr vysta-
vených obrazů dokonale doplňovala aranžmá květin. Obrazy 
s  květinovými motivy od paní Hovorkové příhodně ukázaly 
společně s  vystavenými živými květinami její cit pro krásu 
květin. Její malby rozkvetlých zahrad umocňovala vůně všu-
dypřítomných živých květů. Rozzářené malby hýřící barvami 
od paní Matoušové převzaly širokou paletu barev vystavených 
květin. A  nakonec voňavé květiny byly ve zvláštní symbióze 
s  temnýmy a  bouřlivými obrazy od pana Jandy – vykouzlily 
spojení, které umocňovalo zážitek pro návštěvníky.

Snad můžu mluvit za všechny zúčastněné, že sloučení vý-
stavy obrazů a květin byla odvážná, ale ve výsledku dobrá vol-
ba. A doufám, že si výstavu všichni návštěvníci, kterých bylo 
tradičně hodně, náležitě užili.

Ondřej Janda

V sobotu dne 21. srpna od 14 do 17 hodin proběhla v míst-
ní knihovně výstava dřevěných loutek. Na výstavu přišlo 
přes 150 návštěvníků, kteří si prohlédli nejenom překrás-
né loutky, ale i  spoustu profesionálně šitých maňásků, 
k nahlédnutí byl i postup, jak loutky vznikají. 

Všechny vystavené předměty byly zapůjčeny z Králov-
ství loutek, s.r.o., z Vojnova Městce, tímto moc děkujeme.

Jana Coufalová, Olga Kotenová

Budova úM – výstava oBrazů a květin

knihovna – výstava dřevěných loutek

Součástí oslav byl 21. srpna již 20. ročník trhu řemesel Krucemburský 
jarmark. Uskutečnil se tentokrát podél cesty ke škole, kde ve dvanácti 
stáncích prodávali trhovci své řemeslné a umělecké výrobky.

V pátek a sobotu si mohli zájemci prohlédnout závod Elasta-Vestil
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draČÍ lodě řeka 2021

PodouBravský vÍceBoJ

Ve středu 1. září začal i  v  naší mateřské 
škole nový školní rok. Zapsáno je 75 dětí 
z  Krucemburku a  blízkého okolí, což je 
plná kapacita školky. Čeká nás nové po-
znávání, objevování, zkoumání, pozorová-
ní, prožívání, sportování, dovádění a sko-
tačení, ale hlavně hraní. To vše se ponese 
v duchu Školního vzdělávací programu pro 
předškolní vzdělávání s  názvem „Strom 
poznání“.

Budeme se těšit na nové pohádky diva-
dla „Úsměv“, filmová představení v  míst-
ním kině, dny s barvičkou, výlety do příro-
dy, exkurze, tvořivé dílny a nové projekty. 
Se základní školou byl zahájen plavecký 
výcvik předškoláků v bazénu v Hlinsku. Ve 
spolupráci se zimním stadionem a HC Cho-
těboř se naše děti pod zkušenými instruk-
tory učí bruslit.

Důkazem toho, že se ani o  prázdninách 
v  mateřské škole nezahálelo, je zrekon-
struovaná a  zmodernizovaná vstupní hala 
se šatnami, byla provedena výměna rozva-
děčů – posílení elektřiny. Dokončeno bylo 
oplocení zahrady, domek na uskladnění ná-
řadí a hraček. Na zahradě nám přibyl nový 
herní prvek lanovka. Na říjen jsme připravi-

li projekt s názvem „Jedeme za zvířátky“ – 
navštívíme Záchrannou stanici zvířat v Pa-
síčkách. Další projekt bude „Advent 2021 
v MŠ Krucemburk“. Zahájen bude 25. listo-
padu programem kouzelníka Jiříčka, který 
s  dětmi bude  přivolávat kouzelný vánoční 
čas, pak bude následovat tvořivá vánoční 
dílna s  rodiči a dětmi zakončena společně 

rozsvícením stromu na naší zahra-
dě a zpíváním koled. 

Školku navštíví Barbora, Miku-
láš, čert s andělem a vyvrcholením 
projektu bude 9. prosince v 15.30 
hodin divadelní představení 
pro veřejnost, které zahrají naše 
děti pod názvem „Od Barbory 
po Štěpána“, zakončené spo-
lečným zpěvem koled v  místní 
sokolovně; organizováno bude 
ve spolupráci s Městysem Krucem-
burk a TJ Sokol Krucemburk. 

V  sobotu 4. září jsme v  areálu dračích 
sportů na rybníku Řeka v  jubilejním 
X. ročníku přivítali závodníky na dračích 
lodích. Přípravy na závod začaly v březnu 
a z důvodu covidu se protáhly až do září, 
stejně jako v roce 2020.

Závodů se účastnilo celkem 15 posádek. 
Letos závodilo 10 týmů v  kategorii mix, 
které musely mít minimálně čtyři pádlu-
jící ženy, a 5 čistě ženských posádek v zá-
vodech na 200 metrů a 888 metrů. Hlavní 
cenou v kategorii mix byla opět soška ry-
tíře Mikuláše Střely, pro vítězné ženy pak 
byla připravena soška rytířovy schovanky 
Doubravky. Obě nám věnovala firma Euro-
tech Třešť. Všechny zúčastněné posádky 
obdržely stejně jako každý rok krásné ceny 
z  keramické dílny paní Elišky Polanské. 

Zároveň jsme pro účastníky jubilejního 
ročníku připravili sady pohárů a medailí.

Odjel se i  Mezinárodní závod o  pohár 
Peruna, což je handicapový závod, kde po-
sádky soutěží proti času nejpomalejší lodi 
z prvních jízd. Hlavním cílem tohoto závodu 

je umožnit vítězství a ocenit úsilí i slabších 
posádek. Tentokrát bohužel bez mezinárod-
ní účasti. Před finálovými jízdami proběhl 
dětský závod, v němž mezi sebou soutěžily 
dětské posádky hasičů Sobíňov, dětí účast-
níků hlavního závodu a děti z řad diváků.

V  sobotu 4. září proběhl v  Libici nad 
Doubravou již XIV. ročník sportovně-zábav-
ného klání „PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ“.

Letos se konal společně s  oslavami 20. 
výročí založení Spolku obcí Podoubraví. 
Vše se odehrávalo v krásném prostředí Pil-
nova statku, který byl letos nově otevřen 
po rozsáhlé rekonstrukci. Starostové jed-
notlivých obcí se sešli na společném obědě 
a ve 13 hodin proběhlo slavností zahájení 
spolu s  křtem kalendáře Podoubraví pro 
rok 2022.

Letošní soutěže se zúčastnilo 20 obcí, 
což byla rekordní účast. Naši obec repre-
zentovali Dagmar Sobotková, Vojtěch 
Hudec a Aleš Sobotka. 

Tentokrát jsme v  tom nezůstali sami 
a  za  velké podpory manželů Štumrových 
a Halamových jsme se dokázali umístit na 
„bedně“ a obsadit krásné 3. místo.

V  areálu statku probíhal bohatý 
kulturní program, na své si tedy 
přišly všechny generace. Počasí 
bylo naprosto ideální, a  tak nic 
nebránilo tomu, abychom si od-
poledne užili.

Tímto bych chtěla poděkovat 
všem výše uvedeným za podporu 
a hlavně za perfektně zvládnutou 
disciplínu „slalom s  fotbalovým 
míčem“, kde kluci odvedli vynika-
jící výkon s nejlepším časem!

Příští klání se uskuteční v Nové Vsi u Cho-
těboře a já pevně doufám, že se zúčastníme 
ještě ve větším počtu než letos.

Dagmar Sobotková

z děnÍ v MŠ

str. 14

Nová podoba vstupní haly
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zPrÁvY z naŠÍ zŠ

A je tu opět nový školní rok. Pro některé žáky poslední a pro prv-
ňáčky přichází něco nového, nepoznaného. Žáci se určitě těšili 
na svoje spolužáky a učitele. Všichni doufáme, že tento školní rok 
2021–22 bude bez omezení a budeme moct v klidu chodit do školy. 

Školní rok zahájil svým projevem pan ředitel Mgr. Jiří Šikl 
a  pan starosta Mgr. Otto Kohout. Oba přivítali všechny žáky, 
zvláště prvňáčky, zaměstnance a  popřáli úspěchy ve školní 
práci. V letošním školním roce se na naší škole vyučují celkem 
173 žáci v devíti třídách. ZŠ Krucemburk vyučuje své žáky podle 
školního vzdělávacího programu „Řeka života“.

29. června proběhlo slavnostní vyřazení žáků 9. třídy 
v  letním kině. Po distanční výuce to bylo zpestření pro 
žáky i jejich rodiče. Za slunečního svitu se žáci sešli slav-
nostně oblečení, aby se naposledy všichni pohromadě 
rozloučili se základní školou. Po projevu pana staros-
ty a  pana ředitele obdrželi závěrečná vysvědčení. Sami 
svým projevem poděkovali učitelům a  po fotografování 
se rozešli. Určitě budou na základní školu vzpomínat.

Mgr. Monika Henychová 

Děkujeme všem, kteří se přišli podívat do naší školky 21. srpna, a máme radost, že se 
jim u nás moc líbilo, o čemž svědčí pochvalné zápisy v kronice. Přejeme krásné pod-
zimní dny a hodně zdraví.

kolektiv zaměstnanců MŠ

slavnostnÍ vYřazenÍ ŽÁků 9. třÍdY

Děti před plaveckým výcvikem

Den otevřených dveří
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Dne 28. srpna 2005 nás na-
vždy opustil ve věku pou-
hých 54 let náš milovaný 
manžel, otec, dědeček a bra-
tr Jaroslav Janovský. Stále 
vzpomínají manželka s rodi-
nou a sourozenci s rodinami.

vzPoMÍnka

V  polovině července jsme převzali od společnosti AUTOBOND 
GROUP, a.s. Praha, elektromobil pro Pečovatelskou službu 
v Krucemburku. Jedná se o značku NISSAN eNV200 Evalia. Au-
tomobil už v současné době slouží terénní pečovatelské službě. 
Přes počáteční obavy se zaměstnankyně DPS již s automobilem 
„skamarádily“ a  používají ho každodenně k  rozvozu obědů 
a k dalším službám dle potřeb našich klientů. Na tento projekt 
jsme žádali o dotaci ve výzvě MAS Havlíčkův kraj z  programu 
IROP z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Výše 
podpory je 95 %.

Dagmar Sobotková

Od středy 9. září budou žáci 4. a 5. roční-
ku navštěvovat plavecký výcvik v Hlinsku. 
Žáky čeká 10 lekcí, během kterých se naučí 
základním plaveckým stylům. 

V sobotu 21. srpna proběhl v rámci oslav 
780 let městyse Krucemburku a 70. výročí 
otevření základní školy Den otevřených 
dveří na naší škole. Akce se setkala s vel-
kým zájmem veřejnosti. Přišli zástupci 
všech věkových generací, ať už ti starší za-
vzpomínat na svá mladá školní léta, nebo 
naši současní žáci. Příjemnou atmosféru 
doplnil výborný oběd ve školní jídelně.   

V  7. ročníku budou žáci pracovat ve voli-
telném předmětu ruský jazyk a  německý 
jazyk. Výuku budou doplňovat kulturní 
a sportovní akce, řada soutěží a olympiád. 
Všichni se můžeme těšit na velikonoční 
výstavu. Nadále bude probíhat sběr papí-
ru, víček, pomerančové a  citronové kůry 
a v rámci Recyklohraní sběr baterií a drob-
ného elektromateriálu. 

Aktuální informace o dění ve škole jsou 
zveřejňovány na webových stránkách 
www.zskrucemburk.cz.

kolektiv zaměstnanců ZŠ

třídní učitelé v jednotlivých třídách:

I. tř. Mgr. Věra Štouračová 17 žáků

II. tř. Mgr. Hana Štědronská 16 žáků  

III. tř. Mgr. Eva Janáčková 16 žáků

IV. tř. Mgr. Jana Mäki 13 žáků  

V. tř. Mgr. Marion Polívková 23 žáci 

VI. tř. Mgr. Monika Henychová 18 žáků

VII. tř. Mgr. Alena Bencová 28 žáků

VIII. tř. Mgr. Jana Vašíčková 22 žáci

IX. tř. Mgr. Klára Raurová 20 žáků

•	 Provozní zaměstnanci: 
Miroslava Slanařová – hospodářka, Milan 
Novotný – školník, Marie Junová, Marie 
Vaníčková a Hana Němcová se starají o čis-
totu ve škole. Ve školní kuchyni nám vaří 
Bohuslava Pečenková – vedoucí školní jí-
delny, paní kuchařky Stanislava Adámková 
a Hana Mühlfaitová. 

•	 Ostatní pedagogičtí pracovníci: 
Mgr. Miloslava Baumgärtnerová – zástupkyně ředitele a koordinátor ICT, Ing. Ivana Tom-
ková pracuje jako výchovná poradkyně, Mgr. Alena Bencová zastává funkci metodika pre-
vence a paní učitelky Mgr. Andrea Novotná a Mgr. Petra Culková. Ve školní družině se stará 
o děti paní vychovatelka Daniela Balková. Lenka Jonášová, Veronika Strašilová a Romana 
Mikulecká jsou asistentkami pedagoga v 3. a 9. třídě.

PořÍzenÍ elektroMoBilu Pro dPs

stolnÍ kalendÁř kruceMBurk 2022

zPrÁvY z úřadu MěstYse

Nové stolní kalendáře pro rok 2022 s místními 
fotografi emi jsou v prodeji na Úřadě městyse.

sBěrný dvůr kruceMBurk

MĚSTYS 
KRUCEMBURK

2222
000
22
2

Pracovní doba 
po dobu letního času

•	 Pondělí  ..............  14–16 hodin
•	 Středa  ................  14–16 hodin
•	 Pátek  .................  14–16 hodin
•	 Sobota  ...............  9–11 hodin

•	 Sobota  .............  9–11 hodinpo dobu zimního času:

Pokračování – Zprávy ZŠ



7

Policie Čr inForMuJe

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás seznámit s některými přípa-
dy trestné činnosti, které evidovali a šetřili 
policisté v průběhu měsíců červen až srpen 
2021 v Obvodním oddělení PČR Chotěboř. 

Případy krádeží 
a porušování domovní svobody
Policisté šetří případ, kdy 15. 6. v  odpo-
ledních hodinách protiprávně vnikli dva 
neznámí pachatelé přes uzavřenou a neu-
zamčenou branku na pozemek u domu ve 
Ždírci nad Doubravou, dále neuzamčený-
mi a otevřenými dveřmi do chodby domu, 
kde prošli do kuchyně. V kuchyni došlo ke 
kontaktu pachatelů s obyvateli domu. Pa-
chatelé pod smyšlenou legendou vyplace-
ní přeplatku elektrické energie požadovali 
od poškozeného jeho občanský průkaz. 
Ten jim požadovaný doklad předložil. 
Následně však pojal podezření na možné 
protiprávní jednání ze strany přítomného 
neznámého muže a sám od něj žádal pro-
kázání totožnosti. Na toto pachatelé reago-
vali útěkem z místa. 

*
Policisté pátrají po doposud neznámém 
pachateli, který v  době od 7. do 12. 7. ve 
Ždírci nad Doubravou vnikl na pozemek 
a  u domu rozbil nezjištěným předmětem 
skleněnou výplň balkonových dveří. Poté 
vnikl do obývacího pokoje a  prostor pro-
hledal. Neznámý pachatel způsobil svým 
jednáním škodu v odhadnuté výši 3.500 Kč.

*
Pětici pachatelů slovenské národnosti 
a  jednomu pachateli české národnosti, 
kteří tvořili organizovanou skupinu, bylo 
kriminalisty Služby kriminální policie 
a  vyšetřování Územního odboru Náchod 
a Krajského ředitelství policie Královehra-
deckého kraje sděleno obvinění ze spá-
chání sérií krádeží, krádeží vloupáním, 
neoprávněného opatření platebního pro-
středku a  porušování domovní svobody, 
kterých se dopustili na různých místech 

České republiky. Konkrétně ve služebním 
obvodě Obvodního oddělení policie Chotě-
boř se této skupině pachatelů podařilo pro-
kázat níže popsané protiprávní jednání. 18. 
7. v době od půlnoci do 06.30 hodin v auto-
kempu u rybníka Řeka vnikli do stanu, ve 
kterém spal poškozený s  rodinou. Z  nale-
zené peněženky odcizili finanční hotovost 
100 Kč, dále odcizili klíč od vozidla, které 
bylo zaparkované před stanem, odemkli 
je a  prohledali. Z  peněženky nalezené ve 
vozidle odcizili finanční hotovost 2.900 Kč. 
Dále ve stejnou dobu vnikli do stanu další-
ho poškozeného, který měl během spánku 
položenou peněženku vedle hlavy. Z peně-
ženky mu odcizili finanční hotovost ve výši 
nejméně 1.000 Kč. Dále v  uvedené době 
vnikli do karavanu dalšího poškozeného, 
kterému z peněženky odcizili finanční ho-
tovost ve výši 4.100 Kč a klíče od vozidla, 
které bylo zaparkované před karavanem. 
Tyto klíče zanechali pachatelé na střeše 
vozidla. Dále ve stejnou dobu opodál vnikli 
do zaparkovaného vozidla, ve kterém spal 
poškozený, z vozidla mu odcizili peněžen-
ku, v níž měl poškozený doklady, platební 
kartu a finanční hotovost ve výši 1.400 Kč, 
přičemž peněženku následně odhodili 
do vzdálenosti cca 100  m  od zaparkova-
ného vozidla. Peněženku později nalezl 
návštěvník kempu, který ji předal majiteli 
s celým obsahem, mimo finanční hotovost. 
Dále v  době od půlnoci do 9  hodin 12. 8. 
v  rekreačním středisku u  rybníka Dlouhý 
vnikli pachatelé do celkem čtyř chat a jed-
noho stanu, zatímco jejich obyvatelé spali. 
Většímu množství poškozených odcizili fi-
nanční hotovost a drobné předměty.  

*
Doposud neznámý pachatel v  době od 
27. do 30. 8. v  katastru obce Krucemburk 
v  blízkosti rybníků Zadní a  Macurův při 
komunikaci I/37 po vypáčení víčka nádrže 
u pásového bagru odcizil 188 litrů motoro-
vé nafty. Svým jednáním způsobil škodu 
na odcizení 5.443 Kč a na poškozeném víč-
ku nádrže 4.295 Kč.

Případy řízení vozidla pod vlivem alko-
holu nebo jiných návykových látek
Policisté 19. 6. v nočních hodinách provádě-
li dohled nad bezpečností a  plynulostí sil-
ničního provozu ve Ždírci nad Doubravou. 
Na  ulici Brodská zastavili a  kontrolovali 
osobní motorové vozidlo tovární značky Ško-
da, které řídil třiapadesátiletý muž. Během 
prováděné silniční kontroly byl řidič mimo 
jiných úkonů vyzván k  provedení dechové 
zkoušky na přítomnost alkoholu v  dechu, 
které vyhověl. Provedená dechová zkouška 
vykázala pozitivní hodnotu 0,23 promile al-
koholu v dechu. Opakovaná dechová zkouš-
ka vykázala pozitivní výsledek 0,23 promile 
alkoholu v dechu. Řidič se k požití alkoholu 
před jízdou policistům doznal. Následně po-
licisté řidiči zakázali další jízdu. Případ poli-
cisté zadokumentovali jako přestupek proti 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 
a  postoupili jej k  projednání příslušnému 
správnímu orgánu.   

Pátrání po pohřešované osobě
27. 8. ve večerních hodinách oznámila na 
tísňovou linku 158 čtyřiašedesátiletá žena, 
že pohřešuje svou dceru, která se nevrátila 
ze sběru hub. Z  místa bydliště odešla ko-
lem 16 hodin do lesa poblíž obce Slavíkov, 
místní části Dlouhý. Operační důstojník 
vyslal na místo síly a prostředky k zahájení 
pátrací akce. Zároveň byla vyžádána sou-
činnost od kolegů z  Krajského ředitelství 
policie Pardubického kraje. Dosahový dů-
stojník Územního odboru Havlíčkův Brod 
požádal o vyslání vrtulníku Letecké služby 
PČR. Pohřešovaná žena byla  hodinu po 
přijetí oznámení nalezena v  lese, zapadlá 
v bahně poblíž rybníka Dlouhý. Ženu nale-
zl soused, který se v místě nemohl rovněž 
zorientovat. Dvojice byla následně vypát-
rána příslušníky obvodního oddělení Cho-
těboř. Policisté přivolali na místo posádku 
Zdravotnické záchranné služby. Unavenou 
a  podchlazenou ženu předali do péče zá-
chranářů. Posádka Zdravotnické záchran-
né služby převezla ženu na urgentní příjem 
Nemocnice Havlíčkův Brod.

Městys Krucemburk nabízí k pro-
nájmu byt v Domě s pečovatel-
skou službou na adrese Hluboc-
ká 262, 582 66 Krucemburk. Jedná 
se o  byt v  prvním podlaží, pokoj 
s kuchyňským koutem. 
Více na tel: 569 697 275.

 Zubní ordinace  v Krucemburku bude otevřena v druhé polovině měsíce října. 
O způsobu přihlašování nových pacientů vás budeme v předstihu informovat 
pomocí letáku do každé domácnosti.

Městys Krucemburk nabízí mož-
nost prodeje palivového dříví 
– smrk z odvozního místa za cenu 
345 Kč/1 plm včetně DPH. 
Bližší informace na tel: 
608 322 287 (Jaromír Mifka).

uPozorněnÍ

Letošní sezóna v  letním kině začala 
již 5. června a skončila 28. srpna. Bě-
hem této doby se promítalo 29 filmů 
s celkovým počtem 739 diváků. 

Nejúspěšnějšími filmy byly Matky, 
Gump – pes který naučil lidi žít 
a Prvok, Šampon, Tečka a Karel.

Během letních měsíců byl také obno-
ven nátěr lavic a odchozí brány.

letnÍ kino kruceMBurk

pprap. Ondřej Lauda, vrchní asistent

i
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inForMace z 53.–56. zasedÁnÍ radY MěstYse

53. zasedání – 16. 6. 2021
RM schvaluje:
* Záměr prodeje ideální ½ pozemku 

parc. č. 535/23 o výměře 24 m² v k. ú. Kru-
cemburk.

* Záměr prodeje pozemku parc. č. 577/2 
o výměře 397 m² v k. ú. Krucemburk.

* Ředitelské volno pro žáky 9. ročníku 
ZŠ 30. 6. z důvodu slavnostního ukončení 
školní docházky 29. 6.

* Uzavření Smlouvy o  dílo na veřejnou 
zakázku „Rekonstrukce učeben Základ-
ní školy Krucemburk, st. 318, Krucem-
burk“ mezi Městysem Krucemburk a spo-
lečností Stavitelství–Háněl (Proseč). 
Cena díla je 9.302.031,57 Kč bez DPH. SOD 
je podepisována s  odloženou účinností. 
RM schvaluje vyloučení společnosti CAD-
MIAprint ze zadávacího řízení z  důvodu 
nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 
odst. 2  písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek.

* Uzavření Smlouvy o dodávce softwaro-
vých produktů a poskytování servisních 
služeb pro váhu na SD od firmy INISOFT 
(Liberec I–Staré Město) za cenu 26.990 Kč 
bez DPH.

* Výměnu bytu č. 4  za uvolněný byt 
č. 5 a uzavření nájemní smlouvy od 1. 7. 
2021 dle nových platných podmínek na 
byt č. 5 s paní V. T. (Krucemburk).

* Prodloužení doby umístění technolo-
gie malé vodní elektrárny na pozemku 
parc. č. 141/2 a 1482/3 v k. ú. Krucemburk 
do 31. 12. 2022.

* Poskytnutí příspěvku na činnost MAS 
Havlíčkův Kraj na rok 2021 ve výši 
10 Kč/1 obyvatele (dle evidence obyvatel 
k 1. 1. 2021).

* Poskytnutí finančního daru na činnost 
organizace ZO ČSOP ve výši 5.000 Kč na 
období roku 2021.

* Položení chráničky společností OK 
COMP (Ždírec nad Doubravou) podél ve-
řejného osvětlení u  cyklostezky Krucem-
burk – Vojnův Městec pro budoucí využití.

* Objednávku plachty na zastřešení pó-
dia od firmy TRIGI (Hlinsko) za cenu 
15.750 Kč bez DPH.

* Uzavření Darovací smlouvy s  PhDr. 
Kateřinou Zavadilovou, provozovatelkou 
kempu Moře u rybníka Řeka, na poskyt-
nutí finanční částky ve výši 20.000 Kč na 
financování akce „Hudební festival HRO-
ŠENÍ 2021“.

* Uzavření Smlouvy o  zřízení věcného 
břemene–služebnosti č. IV-12-2019589/
VB/1 Krucemburk, Pod Včelínem, KNN na 
Zařízení distribuční soustavy umístěné na 
pozemku parc. č. 341/3, parc. č. 352/30, 
parc. č. 384/2 a parc. č. PK 1706 v k. ú. Kru-
cemburk, se společností ČEZ Distribuce 
(Děčín IV–Podmokly). Za zřízení věcného 
břemene–služebnosti společnost zaplatí 
jednorázovou náhradu 9.740 Kč.

* Uzavření Smlouvy o dílo na rekonstruk-
ci, obnovu a  restaurování památníku 
obětem 1. a  2. světové války na náměstí 
Jana Zrzavého s  firmou Otakar Marcin 
(Jihlava) za celkovou cenu 280.379 Kč.

RM doporučuje:
* ZM schválit zaplacení přeložky STL 

plynovodu na pozemku parc. č. 341/18 
v k. ú. Krucemburk.

RM rozhoduje:
* Vybrat jako nejvhodnější nabídku veřej-

né zakázky „Rekonstrukce učeben Základ-
ní školy Krucemburk, st. 318, Krucemburk“ 
nabídku společnosti Stavitelství–Háněl 
(Proseč) z důvodu, že nabídka tohoto účast-
níka byla hodnotící komisí vyhodnocena 
jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

RM bere na vědomí:
* Žádost o odkup pozemku parc. č. 1627/2, 

část pozemku parc. č. 19/3 a část pozem-
ku parc. č. 14 v k. ú. Krucemburk. Na zá-
kladě místního šetření došla k závěru, že 
k  oddělení pozemků je nutné zpracovat 
geometrický plán. Geometrický plán si 
zajistí žadatel na své náklady.

* Budou zahájeny pozemkové úpravy 
v k. ú. Staré Ransko. 

* Informaci o  neposkytnutých dotacích 
z  MMR na opravy komunikací v  ulici 
Českobratrská a Zahradní a rekonstrukci 
Úřadu městyse.

RM pověřuje:
* Místostarostku podpisem smlouvy 

o  dodávce softwarových produktů 
a poskytování servisních služeb pro váhu 
na SD od firmy INISOFT (Liberec) za cenu 
26.990 Kč bez DPH.

* Místostarostku podpisem smlouvy 
o dílo na rekonstrukci, obnovu a restau-
rování památníku obětem 1. a 2. světové 
války na náměstí Jana Zrzavého s firmou 
Otakar Marcin (Jihlava) za celkovou cenu 
280.379 Kč.

RM ukládá:
* Starostovi, aby se pokusil do jednání 

ZM dne 30. 6. zajistit cenovou nabídku 
projekčních prací a odhad ceny přelož-
ky STL plynovodu na pozemku parc. č. 
341/18 v k. ú. Krucemburk.

54. zasedání – 22. 6. 2021
RM schvaluje:
* Uzavření Smlouvy o  poskytnutí dota-

ce v  rámci  Fondu Vysočiny z  programu 
„Podpora zajištění stomatologické péče 
2021“ na realizaci projektu „Vybavení sto-
matologické ordinace v  Krucemburku“ 
s Krajem Vysočina. Výše poskytované do-
tace činí 300.000 Kč.

* Uzavření Smlouvy o  poskytnutí dotace 
v rámci Fondu Vysočiny z programu „Infor-
mační a komunikační technologie 2021“ na 
realizaci projektu „Zabezpečení pro Úřad 
městyse Krucemburk“ s Krajem Vysočina. 
Výše poskytované dotace činí 93.665 Kč.

* Uzavření Dodatku č. I ke smlouvě o po-
skytnutí dotace (příspěvku na vyrovná-
vací platbu za poskytování služeb obec-
ného hospodářského zájmu) s  Krajem 
Vysočina. Předmětem dodatku je navý-
šení příspěvku na vyrovnávací platbu na 
celkovou výši 883.000 Kč.

* Uzavření Smlouvy o  dílo na opravu 
místní komunikace ve Starém Ransku 
se společností COLAS CZ (Praha 9–Vyso-
čany) za cenu 530.391,40 Kč včetně DPH.

RM pověřuje:
* Starostu městyse podpisem zrušení 

zadávacího řízení stavby „Rekonstruk-
ce učeben Základní školy Krucemburk, 
st.  318, Krucemburk“ SOD s  firmou Sta-
vitelství–Háněl. Zadavatel přistoupil ke 
zrušení výše uvedeného zadávacího ří-
zení, jelikož se v  jeho průběhu vyskytly 
důvody hodné zvláštního zřetele – eko-
nomické důvody (nepřidělení dotace).

* Místostarostku podpisem Smlouvy 
o  dílo se společností COLAS CZ (Praha 
9–Vysočany).

RM se usnesla:
* Oslavy výročí obce se budou konat v are-

álu sportovišť u ZŠ.

55. zasedání – 21. 7. 2021
RM schvaluje:
* Návrh kontroly vnitřního auditu na 

Pečovatelské službě Krucemburk. Jedná 
se o  kontrolu systému kritických bodů 
v provozovně Pečovatelské služby.

* Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o ze-
mědělském pachtu ze dne 17. 5. 2018 
mezi Podílnickými obcemi Lesního druž-
stva a Lesním družstvem obcí (Přibyslav). 
Předmětem dodatku je úprava výše pach-
tovného.

* Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 
v rámci Fondu Vysočiny, z programu „Pro-
jektová příprava ve vodním hospodářství 
2021“, na realizaci projektu „PD Staré Ran-
sko – splašková kanalizace s čištěním od-
padních vod na ČOV Krucemburk“ s Kra-
jem Vysočina. Výše poskytnuté dotace činí 
269.750 Kč.

* Uzavření Smlouvy o  komplexním po-
jištění vozidla na osobní vozidlo Nissan 
pro Pečovatelskou službu se společností 
ČSOB Pojišťovna (Pardubice). Roční po-
jistné činí 19.028 Kč.

* Uzavření Smlouvy o  budoucí smlouvě 
o  zřízení věcného břemene a  dohodu 
o umístění stavby č. IV-12-2020902/VB/001 
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Krucemburk, Hluboká, par. 219/2, KNN na 
Zařízení distribuční soustavy, které bude 
umístěno na pozemcích parc. č. 481, parc. 
č. 69/3, parc. č. 72/2, parc. č. 442/1, parc. 
č. 442/2, parc. č. 473 v  k. ú. Hluboká, se 
společností ČEZ Distribuce (Děčín IV–Pod-
mokly). Za zřízení věcného břemene spo-
lečnost ČEZ Distribuce zaplatí jednorázo-
vou náhradu 49.400 Kč bez DPH.

* Uzavření Smlouvy o  budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě a do-
hodu o umístění stavby č. IV-12-2020902/
SIS/001 Krucemburk, Hluboká, par. 
219/2, KNN na vybudování inženýrské 
sítě na pozemku parc. č. 442/2 v k. ú. Hlu-
boká s manželi F. a M. J. (Hluboká) a spo-
lečností ČEZ Distribuce (Děčín–Podmok-
ly). Za zřízení služebnosti společnost ČEZ 
Distribuce zaplatí jednorázovou náhradu 
1.000 Kč bez DPH.

* Uzavření Smlouvy č. NM-001040017558/ 
004-ELPR/10 o  smlouvě budoucí o  zří-
zení věcného břemene na pozemku 
parc. č. 1193, prac. č. 1354/3, parc. č. 
1422/4 v k. ú. Obyčtov pro stavbu „Suky, 
úprava DS NN sm. Hájenka“ – umístění 
kabelového vedení NN se společností 
EG. D (Brno–Černá Pole). Za zřízení věc-
ného břemene společnost EG.  D  zaplatí 
jednorázovou náhradu 800 Kč bez DPH.

RM pověřuje:
* Radku Rudolfovou a Dagmar Sobotkovou 

provedením vnitřního auditu v  DPS 
Krucemburk. Kontrola bude provedena 
do 30. 8. 2021.

* Radku Rudolfovou a Dagmar Sobotkovou 
kontrolou příspěvkové organizace MŠ 
Krucemburk k  provedení ve smyslu zá-
kona 250/2000 Sb., o  rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole a záko-
na č. 255/2012 Sb., o  kontrole (kontrolní 
řád) za období 1–6/21 do 30. 9. 2021.

* Radku Rudolfovou a  Otto Kohouta kon-
trolou příspěvkové organizace ZŠ Kru-
cemburk k  provedení ve smyslu zákona 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, zákona č. 320/2001 
Sb., o  finanční kontrole a  zákona č. 
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) za 
období 1–6/21 do 30. 9. 2021.

RM bere na vědomí:
* Oznámení ZŠ o podání žádosti do pro-

jektu „Šablony 3 ZŠ Krucemburk“.
* Žádost na odkup pozemku parc. č. 577/1 

v  k. ú. Krucemburk. RM provede místní 
šetření a žádost bude předmětem dalšího 
jednání.

56. zasedání – 16. 8. 2021
RM schvaluje:
* Rozpočtové opatření č. 9/2021.
* Proplacení cen v hodnotě 2.000 Kč na 

pořádání 11. ročníku turnaje v  křížovém 
mariáši o putovní pohár.

* Proplacení cen v hodnotě 3.000 Kč na 
tenisový turnaj Zlatá klika.

* Nákup cen v hodnotě 2.000 Kč na tur-
naj v tenisové čtyřhře „Finále ligy“.

* Nákup cen v hodnotě 2.500 Kč na akci 
„Rozloučení s prázdninami 2021“.

* Proplacení faktury ve výši 143.614 Kč 
včetně DPH za realizaci projektu „Zabez-
pečení pro Úřad městyse Krucemburk“ 
od firmy OK COMP (Praha 4).

* Proplacení faktury v  celkové výši 
110.055 Kč za opravu povrchů vozovek od 
firmy Tresil (Třebíč).

* Proplacení faktury v  celkové výši 
75.000  Kč za zhotovení podia od firmy 
Karel Losenický.

* Místní šetření ohledně žádosti o směnu 
pozemku parc. č. 234/2 v k. ú. St. Ransko.

* Uzavření Dohody o  poskytnutí dotace 
z  Programu rozvoje venkova ČR na rea-
lizaci projektu „Rozvoj spolkové činnosti 
SDH Krucemburk“ se Státním zeměděl-
ským intervenčním fondem (Praha–Nové 
Město). Výše poskytované dotace činí 
227.867 Kč.

inForMace ze 17. zasedÁnÍ zastuPitelstva MěstYse 30. 6. 2021

ZM schvaluje:
* Poskytnutí pomoci obcím Břeclav-

ska a Hodonínska, které byly postiženy 
ničivým tornádem, formou finančního 
daru ve výši 100.000 Kč poskytnutého na 
transparentní účet veřejné sbírky Svazku 
obcí Podoubraví.

* Provedení opravy studny na katolic-
kém hřbitově a vyřešení problému s vy-
tékající vodou ze skruže po komunikaci 
do ulice Ke Třem křížům (finance ve výši 
cca 220.000 Kč).

* Rozpočtové opatření č. 8/2021.
* Zahájení projekčních prací a provede-

ní přeložky STL plynu na pozemku parc. 
č. 341/18 v k. ú. Krucemburk na náklady 
obce.

* Prodej pozemku parc. č. 413/21 v  k.  ú. 
Hluboká o  výměře 167 m² za cenu 
80  Kč/m², odděleného geometrickým 
plánem č. 157-63/2021 od pozemku parc. 
č. 413/1 v k. ú. Hluboká, paní B. C. (Hlu-
boká). Veškeré náklady spojené s  koupí 
pozemku hradí kupující.

* Uzavření Dodatku ke kupní smlouvě 
s paní Mgr. M. Z. (Chotěboř) a J. Z. (Příko-
py) ke kupní smlouvě na pozemek 1364/11 
o výměře 15.964 m2. Předmětem Dodatku 
je oprava čísla účtu prodávajících.

* Prodej pozemku parc. č. 1373/54 o  vý-
měře 185 m² v k. ú. Krucemburk za cenu 
80 Kč/m² panu M. B. (Horní Studenec). 
Veškeré náklady spojené s  koupí po-
zemku hradí kupující. Spolu s podpisem 
kupní smlouvy bude uzavřena smlouva 
o věcném břemenu na vedení dešťové ka-
nalizace na pozemku žadatele. Smlouva 
o  věcném břemenu bude schválena na 
zasedání RM.

* Uzavření kupní smlouvy na  pozemek 
parc. č. 1364/9 v k. ú. Krucemburk o cel-
kové výměře 4.862 m2, dle GP č. 857-
297/2019, za cenu 80 Kč/m2 s vlastníkem 
pozemku paní M. K. (Krucemburk). Veš-
keré náklady spojené s  koupí pozemku 
hradí kupující.

* Uzavření Dohody o  provedení práce 
spočívající v  obsluze Sběrného dvora 
Krucemburk se zastupitelem Ing. Jiřím 
Kohlem od 1. 7. 2021.

* Na základě předložených čestných prohlá-
šení živnostníků prominutí poplatků za 
odpady v období 3/2020–5/2021, kdy ne-
mohli z důvodu pandemie podnikat. 

ZM ukládá:
* RM připravit zadávací dokumenta-

ci pro výběrové řízení na zhotovitele 
a  starostovi zajištění poptávky úvěru na 

financování splaškové gravitační kanali-
zace a komunikace v průmyslové zóně ve 
výši 30.000.000 Kč.

ZM bere na vědomí:
* Informaci o  rozpočtovém opatření č. 

7/2021, které schválila RM.
* Předloženou situaci technicko-ekono-

mické studie obchvatu městyse Kru-
cemburk.

ZM neschvaluje:
* Záměr prodeje pozemku parc. č. 

1393/15 o  výměře 26 m² v  k. ú. Krucem-
burk, pozemku parc. č. 1393/16 o výměře 
26 m² v k. ú. Krucemburk, pozemku parc. 
č. 1393/17 o výměře 26 m² v k. ú. Krucem-
burk a pozemku parc. č. 1393/18 o výměře 
26 m² 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.
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Starosta městyse Krucemburk podle zákona č.247/1995 Sb., 
o  volbách do Parlamentu České republiky a  o změně doplnění 
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a  vy-
hlášky č.233/2000Sb., k  provedení některých ustanovení zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změ-
ně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

Doba konání voleb 
Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční:
•	 v pátek 8. října 2021 v době od 14.00 do 22.00 hodin
•	 v sobotu 9. října 2021 v době od 8.00 do 14.00 hodin.

Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1  – Krucemburk je volební místnost: Nám. 

Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk (místnost Informačního 
centra). Pro voliče podle místa, kde je přihlášen k trvalému po-
bytu: KRUCEMBURK.

ve volebním okrsku č. 2 – Krucemburk, Staré Ransko
je volební místnost: Staré Ransko 88, 582 66 Krucemburk (místní 
knihovna). Pro voliče podle místa, kde je přihlášen k trvalému 
pobytu: STARÉ RANSKO.

ve volebním okrsku č. 3 – Krucemburk, Hluboká
je volební místnost: Hluboká 13, 582 66 Krucemburk (penzion 
U Strašilů). Pro voliče podle místa, kde je přihlášen k trvalému 
pobytu: HLUBOKÁ.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, 
státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, 
cestovním pasem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými 

doklady, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který je zapsán 
v dodatku stálého seznamu voličů, prokáže svou totožnost, že ale-
spoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a  je přihlášen 
k trvalému pobytu v obci (za předpokladu, že u voliče nenastala 
překážka ve výkonu volebního práva). 

Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru 
určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. Volič může 
požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Úřad městyse 
Krucemburk a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o umožnění 
hlasování do přenosné volební schránky (tel. 569 697 320).

Hlasovací lístky
Každému voliči budou doručeny tři dny přede dnem voleb hlasova-
cí lístky spolu s informačním letákem, v němž budou voliči sezná-
meni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva. Ve dnech 
voleb volič může obdržet lístky i ve volební místnosti.

Voličské průkazy pro volby do Parlamentu České republiky
Voličské průkazy vydává podatelna Úřadu městyse Krucemburk, 
žádost je umístěna rovněž na www.krucemburk.cz. Žádost o volič-
ské průkazy pro voliče z městyse Krucemburk přijímá podatelna 
Úřadu městyse, konec lhůty pro doručení žádosti o vydání volič-
ského průkazu v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem vo-
liče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové 
schránky je 1. 10. 2021, konec lhůty pro osobní podání žádosti je 
6. 10. 2021. Počátek lhůty, kdy může obecní úřad nejdříve předat 
voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského 
průkazu, nebo jej voliči zaslat, je 23. 9. 2021.

volBY do Poslanecké sněMovnY ParlaMentu Čr

V  říjnu letošního roku by se dožil sta let 
P.  Bohuslav Kranda, římskokatolický 
kněz, který působil v letech 1959–1987 jako 
farář zdejší krucemburské farnosti, tehdy 
vlastně farnosti Křížová. Připomeňme jej 
na několika následujících řádcích.

P. Kranda se narodil dne 2. října 1921 v Ko-
žlí nedaleko Ledče nad Sázavou. Své mládí 
prožil v Dobrnicích (u Světlé nad Sázavou). 
Gymnázium studoval v  Čáslavi. Na du-
chovní dráhu se připravoval od roku 1941 
v  královéhradeckém kněžském semináři. 

V Hradci Králové byl také vysvěcen na kně-
ze, a to 29. června 1946. V duchovní správě 
působil na těchto místech: Hronov (neda-
leko Náchoda), Náchod, Jaroměř, Třebovi-
ce u Lanškrouna, Horní Studenec, Sopoty. 
Duchovním správcem v  tehdejší Křížové 
byl jmenován v  roce 1959, 22. května mu 
byla předána fara. V  Křížové působil až 
do konce života, zemřel při výkonu svého 
kněžského povolání – na hřbitově při po-
hřbu – 9. října 1987. Pohřeb P. Krandy se 
konal o týden později – 16. října, celebro-
ván byl P. Karlem Jonášem, administráto-
rem královehradecké diecéze. Zádušní mše 
svaté se zúčastnilo mnoho kněží i farníků. 

Růžena Daňková, Martin Janda
Foto: archiv Růženy Daňkové

vzPoMÍnka na P. Bohuslava krandu (1921–1987)

P. Kranda u dveří kostela sv. Mikuláše Pohřeb P. Krandy
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stalo se Před dvěMa stY letY

Před dvěma sty lety – 31. října 1821 – se 
v nedaleké Borové narodil Karel Havlíček, 
syn místního kupce Matěje Havlíčka (1792–
1844) a  jeho ženy Josefiny (1791–1884). 
Jeho život byl s  rodnou obcí úzce spojen: 
už za studií v Praze začal budoucí novinář 
a  spisovatel užívat přídomek Borovský, 
obec začala rozšířený název Havlíčkova 
Borová užívat po osvobození (úředně byl 
schválen roku 1949). I když převážnou část 
života prožil jinde (zejména v  Německém 
Brodě a Praze), do svého rodiště se pravi-
delně vracel.

Není nikde prokazatelně doloženo, že 
K. Havlíček navštívil Krucemburk. Není 
o  tom zmínka v  jeho Aforistických zápis-
cích, vzpomínkách na mládí, které sepsal 
v Lvově roku 1842 a z pozůstalosti je otiskl 
časopis Rodinná kronika (1864, číslo 7–9, 
s. 80–82, 93–94 a  103–104). Návštěvu ne-
zmiňuje ani rozsáhlá práce Františka Draš-
nera Karel Havlíček Borovský na Vysočině 
(2002), kde čtenář najde podrobný životo-
pis s obrazovou přílohou. Ústní tradicí se 
dochovala informace, že městys navštívil 
jako malý chlapec několikrát se svým ot-
cem, který sem jezdil nakupovat do kože-
lužny usně, a dostával od paní Skřivanové 
pamlsky. Zde se zřejmě setkal i s Augusti-
nem Skřivanem (1805–1869), který od roku 
1828 pracoval v rodinné firmě. V době, kdy 
K. Havlíček vedl Národní noviny, do nich 
A. Skřivan přispíval. 

Vzpomínka na K. Havlíčka však byla 
v Krucemburku živá. Byl symbolem proti-
rakouského odporu a  pravdy („Přislibujte 
si mně, poroučejte si mně, vyhrožujte si mně, 
přece zrádcem nebudu!“), jak dokumentuje 
např. poznámka v úvodu kroniky místního 
hasičského sboru (vždy jen pravdu zanáše-
ti na papír, po vzoru našeho nesmrtelného 
krajana K. Havlíčka Borovského). Projevo-
vala se mj. účastí spolků i  jednotlivců na 
tzv. havlíčkovských slavnostech v Borové, 
na přípravě některých z  nich se podíleli 
krucemburští občané.

První z  nich se uskutečnila 19. srpna 
1862 a byla při ní odhalena pamětní deska 
na rodném domě. Podnět k  akci dal Hav-
líčkův spolužák Jan Říčan, který organizo-
val zejména přípravné práce. Zapojil se do 
nich mj. Karel Adámek z Hlinska, politik, 
vlastivědný pracovník, kulturní historik 
a  poslanec, který přípravu a  průběh slav-
nosti popsal v práci Z dějin okresu hlinec-
kého (1909, s. 88–95). 

Roku 1861 byl v Borové ustaven příprav-
ný výbor pro označení Havlíčkova rodného 
domu pamětní deskou. Bylo to v době, kdy 
se v Čechách počínala po bachovském ab-
solutismu a po zavedení ústavních poměrů 
rozvíjet nová občanská iniciativa. Do pří-
prav byla postupně zapojena i  širší česká 
veřejnost zejména prostřednictvím praž-

ského tisku – Národních 
novin a  Hlasu; v  jejich 
redakcích se také sou-
středily peněžní sbírky 
na pamětní desku. Pří-
pravný výbor sestávající 
z  příznivců K. Havlíčka 
v Borové a v okolních ob-
cích se sešel 17. září 1861 
v  hostinci u  sv. Anny ne-
daleko Pohledu. Předse-
dou jednání byl Augustin Skřivan, v letech 
1850–67 krucemburský starosta. Na setkání 
bylo dohodnuto, že bude opatřena pamět-
ní litinová deska na rodném domě v Boro-
vé a  zároveň byla založena školní nadace. 
V  každém zastoupeném městě byl zřízen 
výbor k  provedení sbírek ve městě a  oko-
lí. Vedle Humpolce, Brodu, Polné, Žďáru, 
Hlinska, Přibyslavi, Chotěboře a Borové byl 
zřízen také v Krucemburku – jeho členy byli 
Augustin Skřivan, evangelický farář Daniel 
Bohumil Molnár a řídící učitel evangelické 
školy František Pospíšil. Záznamy ukazují, 
že se všichni tři účastnili i dalších příprav-
ných schůzí (např. 17. října 1861 v Borové). 

Odhalení desky bylo plánováno na 
31. října 1861, ale průtahy, které vznikly při 
výrobě desky kovolijcem Josefem Bronisla-
vem Menclem na Smíchově, a  také obavy 
z chladného počasí způsobily, že slavnost 
byla odložena. Zasedání slavnostního vý-
boru v Přibyslavi 12. června 1862 určilo ter-
mín slavnosti na 19. srpen. Cílem akce bylo 
vedle oslav Karla Havlíčka také povzbudit 
národní vědomí lidu.

Začaly přípravy akce – její program, zvaní 
hostů, zabezpečení stravování apod. Z do-
pisu krucemburského starosty A. Skřivana 
K. Adámkovi 7. srpna vyplývá, že se náhodě 
neponechával ani výběr hudby: „Turecký 
buben, maličké pronikavé píšťalky a cinkání 
na triangl neb tak zvaná turecká muzika, zdá 
se mi našemu účelu neslušná býti; hudba po 
česku sestavená… bude solidnější.“ Do červ-
na 1862 se vybralo celkem 157 zlatých.

Již dva dny před slavností se Borová 
a  okolí zaplňovaly účastníky a  stovkami 
vozů. Část účastníků z  Prahy přespala 
v Německém Brodě. Zde v předvečer slav-
nosti (18. srpna) byl mohutný průvod, kte-
rý skončil před Havlíčkovým domem: velké 
nadšení vzbudilo, když se za oknem obje-
vily Havlíčkova matka s vnučkou Zdeňkou. 
Podle K. Adámka přespalo v  Hlinsku asi 
2.000 osob a 19. srpna odtud vyjelo asi 200 
povozů, k nimž se přidaly další ve Ždírci od 
Pardubic a Chrudimi.

Vlastní slavnost 19. srpna 1862 začala 
ráno koncertem kapel a  o desáté hodině 
průvodem do kostela: za hudbou kráčeli 
sokolové, pěvecké sbory, zástupci obecních 
a okresních zastupitelstev a početní hosté 
z Čech i Moravy. V kostele zaznělo requiem 

za K.  Havlíčka. Poté se 
průvod vrátil na náměstí: 
zde – po přednesu slav-
nostní básně a  svatovác-
lavském chorálu v podání 
pěveckých sborů – před-
nesl pod starobylou lípou 
slavnostní řeč Karel Slad-
kovský a  byla odhalena 
deska. Vzhledem k poča-
sí – silnému dešti – od-

padly společná hostina a slavnostní bese-
da pod širým nebem. Pozdě odpoledne se 
účastníci vraceli do svých domovů.

Slavnosti se zúčastnilo asi 20.000 lidí 
(některé prameny uvádějí i  vyšší počet). 
Byly mezi nimi osobnosti politického 
a  kulturního života hlásící se k  Havlíčko-
vu politickému a kulturnímu odkazu. Pří-
tomna byla také Havlíčkova dcera Zdeňka 
(bylo jí tehdy necelých 14 let – narodila 
se 23. prosince 1848); navštívila Borovou 
a otcův rodný dům poprvé a naposledy ve 
svém životě (zemřela 20. září 1872). 

Mezi účastníky byl rovněž Bedřich Sme-
tana: v  letech 1836–39 studoval na brod-
ském gymnáziu a  s  Havlíčkem ho pojilo 
studentské přátelství. V jeho zápisníku se 
zachoval popis cesty. Z Pardubic, kam do-
jel vlakem, pokračoval s dalšími účastníky 
kočárem do Chrudimi, pak na žebřinovém 
voze do Nasavrk, kde se společnost občer-
stvila pivem, a  do Trhové Kamenice, kde 
všichni povečeřeli. Kočárem přijeli v pozd-
ních večerních hodinách do Borové a s dal-
šími sedmi hosty přespal ve vinopalně na 
zemi. Poznamenal si, že téměř nespal, 
„neb pan dr. Vávra chrupal až strach“.

Také další havlíčkovské slavnosti, zejmé-
na ty na přelomu 19. a 20. století, přesáhly 
krajový význam. Zastoupení Krucemburku 
na nich organizoval hlavně hasičský sbor 
(Sokol v té době zde nebyl ustaven). Zápis 
v kronice uvádí, že se hasiči v krojích zú-
častnili 30. srpna 1896 Havlíčkovy národní 
slavnosti v Borové.

25. srpna 1901 došlo na borovském ná-
městí k odhalení Havlíčkovy sochy. Iniciá-
torem akce byl borovský učitel Jan Hruška. 
Na modelu podle návrhu sochaře Josefa 
Strachovského se pracovalo již od roku 
1896. V roce 1899 byl zřízen přípravný vý-
bor akce a  začaly se organizovat sbírky. 
V květnu 1901 byl postaven podstavec so-
chy a  zábradlí kolem pomníku. Slavnosti 
se za pěkného počasí zúčastnilo asi 15.000 
hostů: hojně byly zastoupeny hasičské sbo-
ry s hudbou a spolkovými prapory – mezi 
nimi také krucemburští hasiči v  slavnost-
ních krojích, dále sokolové a  příslušníci 
dalších spolků, zástupci Prahy a okresních 
a obecních výborů. 
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o ČeM Psali v novinÁch Pravda z 15. 9. 1894

Z Krucemburku. – (Původní dopis Pravdy). 
Dne 2. září t. r. pořádána byla v Krucem-

burku slavnost, která pro nynější poměry 
dalekosáhlého má významu. Při slavnosti 
této projevilo tovaryšstvo továrny koželuž-
ské svou oddanost pánům chefům firmy 
„Augustina Skřivana dědicové“ tovární-
kům Eduardovi a Ladislavovi Binkovi. Jest 
tomu právě 25 let, co uvedení pánové ujali 
ve svou správu továrnu tuto, kterouž byli 
během 25letí znamenitě rozšířili a  zvele-
bili tak, že nyní zaměstnává velikou silou 
dělnictvo, ano i svou vlastní nemocenskou 
pokladnu vydržuje. 

V předvečer slavnosti této byl uspořádán 
průvod tovaryšstvem a dělnictvem k továr-
ní budově s  hudbou, kde pánům tovární-
kům vysloveno srdečné blahopřání. Dne 
2. září t. r. dopoledne odebrala se čtyrčlená 
deputace k zmíněným pánům a odevzdala 
jim krásně provedenou adresu oddanos-
ti následujícího znění: „Dvacet pět roků, 
celé dlouhé čtvrtstoletí uplynulo od toho 
času, co v čele velectěného závodu našeho 
stanuli v síle mladické pokroku milovní mu-
žové, jimiž dnes staletý závod náš na výši 
moderního pokroku jest uveden. Pětkráte 
patero let drží slovutní chefové otěže těžké 
povinnosti a  taktem i  věhlasem, otcovskou 
péčí a lidumilností spravují závod ten a pe-
čují o oddané dělnictvo celého závodu. Cit 
vděčnosti a oddanosti pudí podepsané, by 
adresu své hluboké lásky v den tento slavný 
podali slovutným pánům Eduardu a  Ladi-
slavu Binkovi, majitelům závodu „Augus-
tina Skřivana dědicové“. Duch Všehomíra 

popřejž Jim, aby aspoň dvakráte takovou 
řadu lét co laskaví otcové a  příznivci naši 
ve zdraví a  spokojenosti žili: duch štěstí 
a zdaru provázejž Je a myšlénka lidumilnos-
ti a péče otcovské staniž nad oddaným Jeho 
dělnictvem! Na zdar podniku Jejich, volá 
v  nejhlubší úctě podepsané tovaryšstvo: 
(následují podpisy:) – V Krucemburku léta 
Páně MDCCCXCIV.“ 

Večer pak téhož dne byl uspořádán 
v  krásně vyzdobeném sále p. Havlíka 
v  Krucemburku tovaryšstvem slavnostní 
večer při produkci hudební, solových vý-
stupech a ku konci tancem. Přátelský tento 
večer zahájen byl řečí pana Frant. Bratha, 
účetního továrny a zároveň pořadatele této 
slavnosti. Týž oslovil přítomné pány osla-
vence a  celou jejich rodinu následovně: 
„Dnešní den, kdy oslavujeme 25leté jubile-
um činnosti našich pp. Eduarda a Ladislava 
Binkových, budiž nám nezapomenutelným! 
– Tovaryšstvo využilo této příležitosti, by 
s ochotou svou oddanost k svým chlebodár-
cům nějakou ovaci najevo dalo. V roku 1728, 
tedy před 160 léty byla nepatrná koželužna 
od dovedných rukou založená a  udržovala 
se v jedné rodině. Po mnohém boji a konku-
renci převzali slovutní naši páni chefové r. 
1869 vedení továrny a jim se zdařilo znalostí 
a dovedností závod ten na nynější výši mo-
derního průmyslu povznésti tak, že podnik 
náš mezi nejprvnějšími závody toho druhu 
čítáme. Žijeme právě v  kritickém čase spo-
lečenských poměrů, kde továrník a  dělník 
zapomínají, že jsou na sebe odkázáni zaují-
majíce rozdílné stanovisko. U nás tak není! – 

Dělník náš uznávaje péči našich pánů chle-
bodárců, kteří i v zlých časech o jeho výživu 
se starali, zajisté veškerou svoji sílu vynalo-
ží, aby nejenom spokojenosť, ale i  schvále-
ní svého otcovského přítele si dobyl. Nejen 
dělnictvo, nýbrž i  celá obec béře podílu na 
této zvláštní slavnosti, čehož důkazem jest 
hojná přítomnost velectěného obecenstva. 
Našim slovutným pánům chefům hřímavé 
‚Na zdar‘ .“ – Pozdrav ten byl bouřlivě akla-
mován. 

Slavnosti této zúčastnilo se u  velkém 
počtu obecenstvo městečka Krucembur-
ku, které nyní již poznenáhla se zotavuje 
z  oné hrozné rány, kterou bylo loňského 
roku krutým požárem stíženo. Celé pak 
toto shromáždění blahopřálo pánům osla-
vencům, by ještě dlouhá léta solidní závod 
svůj vedli a spravovali. – Jest to řídký v ny-
nější době úkaz, kdy dělnictvo s upřimnou 
a  vřelou láskou přichází k  svým pánům 
s  blahopřáním šťastných a  spokojených 
dnů dalších, kdy dokazuje, jaká příchyl-
nost dělného lidu jeví se k chlebodárcům. 
Zasloužilý závod pp. Binků také nepoznal, 
co jest stávka, on choval vždy řady dělnic-
tva, jež nikdy podobnými choutkami se ne-
zabývalo, jelikož těšilo se všem výhodám, 
jaké uznalý pán poskytnouti jen může. 
Laskavosť, dobrosrdečnosť a  uznalosť 
pánů továrníků odměňována jest opět pra-
cí poctivou i vděčností lidu dělného. 

Kéž ještě dlouhá léta pp. oslavenci v čele 
vzorného závodu setrvají ku prospěchu 
dělnictva i celého městečka Krucemburku!

k tisku připravil František Jan Coufal

Po recitaci příležitostné básně a písni Mi-
lená má vlasti v  podání brodského sboru 
Jasoň přednesl slavnostní řeč Karel Tůma, 
novinář a poslanec českého sněmu. Příto-
men byl Havlíčkův mladší bratr František 
(1823–1912) s  dcerami. Odpoledne pokra-
čovala slavnost společnou hostinou a kon-
certem hudeb.

Záznamy uvádějí, že zde účastnící za-
zpívali také píseň Spi, Havlíčku, v tvém hro-
bečku. Vznikla zřejmě na počátku 60. let 
19. století a jejím autorem byl pražský pís-
ničkář František Hais. Tato vlastenecká pí-
seň se zpívala také při slavnostních akcích 
v  Krucemburku, např. koncem října 1918 
po vyhlášení Československé republiky.

Hojně zmiňovaná je slavnost k 50. výročí 
úmrtí Karla Havlíčka Borovského 29.  čer-
vence 1906: jako hlavní řečník na ní pro-
mluvil T. G. Masaryk, který na pozvání Ja-
roslava Janáčka pobýval při té příležitosti 
v Krucemburku. Slavnost je popsána v pu-
blikaci TGM na Vysočině (1996), zejména 
v  části Masarykovi v  Krucemburku. Účast 
krucemburských občanů na slavnosti však 

byla malá: v  předvečer oslav vypukl před 
půlnocí požár v  kůlně čp. 113 a  záhy za-
chvátil domy čp. 184 a 114 (vedle dnešního 
Družstevního domu). Hašení se zúčastnila 
také nejmladší Masarykova dcera Olga, kte-
rá byla v té době v Krucemburku s rodiči.

Akce týkající se života K. Havlíčka pro-
běhly také v Krucemburku. Např. u příleži-
tosti oslav narozenin Tomáše G. Masaryka 
uvedl hasičský divadelní soubor 8. března 
1936 večer divadelní představení ze života 
Karla Havlíčka Borovského Mučedník bri-
xenský od Josefa Františka Karase. Hlavní 
roli vytvořili Karel Dymáček a  paní Hro-
mádková z  prodejny Baťa. Hra byla sice 
úspěšná (vyzdvihován byl herecký výkon 
představitele hlavní role), finančně však 
zklamala (vybralo se 521 korun, čistý zisk 
byl jen 166 korun), neboť sál Družstevního 
domu byl zaplněn jen z  čtvrtiny. V  hasič-
ské kronice je povzdechnutí, že „z  majet-
nějších vrstev nenabyli jsme uznání a  po-
chopení pro naše osvětové snahy“.

Na závěr připomeňme, že od 1. února 
1883 do konce školního roku 1890 působil 

na krucemburské škole Arnošt Chleborád 
(1859–1941). Rodák z  Habrů vystudoval 
vyšší gymnázium v Jihlavě a c.k. učitelský 
ústav v Kutné Hoře. Zprvu učil jako mlad-
ší učitel v  Habrech, po vykonání zkoušky 
učitelské způsobilosti přešel do Krucem-
burku. Po odchodu Josefa M. Tocháčka ze 
zdejší školy (1887) byl jmenován zatímním 
řídícím učitelem; přihlásil se do konkurzu 
na řádného řídícího učitele, byl však vy-
brán František Síbrt. A. Chleborád praco-
val po založení Krejcarového spolku (1888) 
v  jeho výboru, ve škole se zasloužil o  za-
ložení botanické zahrádky se zkušebním 
polem („květnice a  zelnice“). Od okresní 
školní rady dostal pochvalné uznání za 
„opatřování učebních pomůcek“ (1889). Po 
odchodu z Krucemburku se stal ředitelem 
škol v  Bechyni. Záznamy uvádějí, že se 
roku 1886 v Krucemburku oženil s Pavlou 
Pujmanovou (1863–1942). Pavla byla Ha-
vlíčkovou neteří, dcerou jeho nejmladší 
sestry Johanny Nepomuceny (1832–1913).

Karel Havlíček Borovský zemřel 29. čer-
vence 1856.

Pokračování – Stalo se před 200 lety

Jiří Zeman
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Před 70 lety – 1. září 1951 – byla v Křížové–
Krucemburku otevřena mateřská škola. 
S  jejím zřízením se počítalo již po válce, 
dokonce byla plánována výstavba budovy 
ve školním areálu, avšak z finančních dů-
vodů z akce sešlo. Školka sídlila nejprve ve 
zdravotním středisku, po adaptaci budovy 
bývalé evangelické školy se sem přestě-
hovala v březnu 1952. Informace k historii 
školky zájemci najdou v  knize Krucem-
burk, Staré Ransko a Hluboká v proměnách 
času (2018) nebo v  samostatném článku 
v Domově 4/2011; zde jsou i fotografie, mj. 
nejstarší snímek dětí z roku 1951.

V polovině 50. let byly do školky zakou-
peny nové hračky: pro holčičky kočárky, 
obývací pokojíčky, panenky a  oblékací 
soupravy na ně  1 , pro kluky auta a staveb-
nice  2 . Děti se stále častěji zapojovaly do 
vystoupení na kulturních akcích – Meziná-
rodní den žen, školní besídky apod. Vystu-
povaly s různými tanečky, se zpěvem písní, 
přednesem básniček či dramatizacemi po-
hádek. V roce 1957 se líbila vystoupení Za-
hradnice a Broučci  3 . Děti se pravidelně fo-
tografovaly: na snímku z roku 1957  4  jsou 
v  pozadí pěstounka Miluše Poledníková, 
tehdejší ředitelka Zdena Ostatnická a Věra 
Karasová. Poznají se na fotografií některé 
z tehdejších dětí?

nad starýMi FotoGraFieMi

hroŠenÍ na řece

Vážení čtenáři, jistě jste zaregistrovali, že se 
již po několik let v kempu Moře u rybníka 
Řeka konají dvoudenní hudební festivaly 
HROŠENÍ NA ŘECE. Rádi bychom Vám festi-
valy a dění kolem nich trochu přiblížili. 

Začínali jsme představou, že páteční 
program by byl zaměřený na rock, punk, 
rap, blues či reagge, sobotní program po-
tom jemněji – folk, country, bluegrass 
a  trampská či irská muzika. Proč? Aby 
si opravdu téměř každý přišel na své. Po 
dvou uskutečněných ročnících jsme však 
došli k  názoru, že vzhledem k  odlišnosti 
charakterů publika bude výhodnější dě-
lat festivaly se zaměřením na ty jemnější 

žánry – a  u toho už zůstaneme. Věříme, 
že naše volba byla správná, o čemž jste se 
mohli přesvědčit i  letos, kdy jsme uspo-
řádali dva dvoudenní festivaly po sobě 
– z  čehož jeden byl pro posluchače jako 
náhrada za loňský ročník, který se kvůli 
protiepidemiologickým opatřením konat 
nemohl. Pokud jste se byli podívat, věříme, 
že se vám podmínky, prostředí, organizace 
i  vystupující umělci líbili. Chtěli bychom 
touto cestou poděkovat p. Karlu Toupalo-
vi a  jeho týmu za kvalitní ozvučení kapel 
a úžasné osvětlení celého pódia – velmi si 
jejich práce vážíme.

Velký dík za pomoc festivalu patří např. 
Martinu Kasalovi a  jeho týmu z  SDH Kru-
cemburk či Ladislavu Polanskému za pod-
poru při uskladnění vybavení v krucembur-
ském kině. Ve spolupráci s PhDr. Kateřinou 
Zavadilovou (provozovatelkou kempu 
Moře u  rybníka Řeka) se snažíme každý 
rok dělat festival hezčí, aby ho navštívilo 
co nejvíce lidí z  blízka i  ze vzdálenějších 
krajů, a tím region zatraktivnit. Věřte nám 
však, že to není vůbec jednoduché – oprav-
du dobří muzikanti nejsou levní – a tak se 
snažíme ušetřit, kde se dá. 
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tJ sPartak staré ransko

Před samotnými závody se členové Peru-
nu věnovali vybudování zázemí pro zá-
vodníky. Postavili závodní mola, zaměřili 
závodní trať, pohlídali ozvučení startu 
a  vyzkoušeli nové startovní zařízení s  cí-
lovou kamerou. Upravili jsme i  seřadiště 
posádek před nástupními moly. 

Na vodě jsme viděli lodě našeho klu-
bu – PERUNA a  DOUBRAVKU. Místa za 
kormidlem se ujali naši zdatní kormidelníci. 

V  pátek odpoledne se rozjely tréninky 
posádek a o víkendovou hudební zábavu se 
postaral náš kamarád DJ Petr. V sobotu za 
krásného slunečného počasí začal samotný 
závod poradou kapitánů. Pak už následova-
lo skromné, ale srdečné slavnostní zahájení 
s  rituálem probouzení draka a  na počest 
všem zúčastněným zazněla státní hymna. 
V 9.03 odstartoval závod prvními rozjížďka-
mi a všechno běželo podle programu. 

 A jak to vlastně dopadlo? 
•	 Kategorie mix na 200 m:  

1. Draci v akci z Jedovnice  
2. Marná snaha z Horní Cerekve  
3. jACO draci z Přibyslavi

•	 Kategorie ženy na 200 m:  
1. Jedovaté Rumělky z Chotěboře  
2. Dragonboard ladies z Havl. Brodu  
3. Horalki z Červeného Kostelce

•	 O pohár Peruna:  
1. Půlnoční lišky z Horní Cerekve  
2. Plovoucí kohouti ze Sobíňova  
3. Perun Hluboká

•	 Závod na 888 m ženy:  
1. Jedovaté Rumělky  
2. Horalki  
3. Dragonboard ladies

•	 Závod na 888 metrů mix: 
1. Draci v akci 
2. Marná snaha  
3. Perun Hluboká

Kompletní výsledkovou listinu a  další in-
formace najdete na webu Dračí lodě Řeka 
a na facebooku. Závodní den zakončil slav-
nostní ohňostroj.

A  co říci závěrem? Že do knihy dračích 
lodí, která se začala psát před více než 
2.000 lety, byla napsaná další krásná ka-
pitola, za což patří obrovský dík všem 
zúčastněným. Stejné poděkování patří 
i členkám a členům Perunu, členům SDH 
Krucemburk, technickým zaměstnancům 
Městyse Krucemburk, všem kamarádkám 
a kamarádům, kteří se po tři dny obětavě 
starali o závodníky i diváky pod taktovkou 
prezidenta klubu Luďka Strašila. Celou 
akci znovu skvěle moderoval dlouholetý 
komentátor Českého rozhlasu Tibor Kubát.

A my už se těšíme na příští XI. ročník, 
který se uskuteční 18. června 2022.

Rádi bychom poděkovali všem spon-
zorům a  partnerům: Městys Krucemburk, 
pivovar Rychtář Hlinsko, Lesní družstvo 
obcí Přibyslav, Stora Enso, a.s., Eurotech 
Třešť, Zemědělská a.s. Krucemburk, Česká 
asociace dračích lodí, Hartmann Rico, a.s., 
Keramika Eliška Polanská, pan Josef Stra-
šil, DIPP trans, s.r.o., Hiesbok, s.r.o, Ždírec 
nad Doubravou, Aluniall, s.r.o., SDH Kru-
cemburk, pan Mikulecký, Restaurace Moře 
u rybníku Řeka. 

za Perun Hluboká Jiří Přiklopil, ředitel závodu

Po celkovém rozvolnění provedených opat-
ření se dostala řada i na zahájení kolektiv-
ních sportů, jako je fotbal. Aby měla muž-
stva dostatečný prostor pro vlastní přípravu, 
OFS naplánoval zahájení soutěžního roční-
ku okresního přeboru v kopané na 8. srpna. 
Současně nabídl všem fotbalovým muž-
stvům, která hrají okresní soutěže, přihlásit 
se do poháru, který mohla mužstva využít 
jako přípravu na nadcházející soutěžní roč-

ník. Ze všech okresních soutěží se do poháru 
přihlásilo pouze 10 mužstev, která byla roz-
dělena do dvou skupin. Spartak měl ve své 
skupině TJ Sobíňov, SK Věžnice, TJ Keřkov 
a  TJ Herálec. Dále jsme měli naplánována 
další tři přípravná utkání, z  nichž bylo se-
hráno pouze jedno, a to s mužstvem TJ Ho-
letín, které vyhrál domácí Spartak 6:5. Ostat-
ní byla zrušena ze zdravotních důvodů. 

za TJ Spartak Staré Ransko Jan Hülle

 Pohárové výsledky 
Sobíňov – Staré Ransko
Sestava: P. Losenický, J. Janáček, F. Dymáček, 
A. Havlíček, J. Dymáček, A. Lemberk, F. Holc-
man, D. Holcman, M. Říha, V. Hudec, R. Kafka. 
Náhradníci: J. Pátek, V. Tamok
Výsledek: 5:7. Branky: Holcman David,  
Kafka Roman, Zvolánek Zdeněk (3×),  
Dymáček Filip (2×)

Staré Ransko – Věžnice
Sestava: P. Losenický, J. Janáček, F. Dymáček, 
A. Havlíček, J. Dymáček, A. Lemberk, F. Holc-
man, D. Holcman, M. Říha, V. Hudec, R. Kafka. 
Náhradníci: J. Pátek, V. Tamok
Výsledek: 3:3. Branky: Zvolánek Zdeněk, 
Dymáček Filip, Havlíček Adam 

Staré Ransko – Keřkov
Sestava: P. Losenický, J. Janáček, F. Dymáček, 
A. Havlíček, J. Dymáček, A. Lemberk, F. Holc-
man, D. Holcman, M. Říha, V. Hudec, R. Kafka. 
Náhradníci: J. Pátek, V. Tamok
Výsledek: 2:4. Branky: Zvolánek Zdeněk (2×)

 Mistrovské zápasy 
Staré Ransko – Ledeč nad Sázavou „B“
Sestava: P. Losenický, J. Janáček, F. Dymáček, 
A. Havlíček, J. Dymáček, P. Novosad(C), V. Hu-
dec, D. Holcman (78. J. Žák), M. Říha, A. Lem-
berk (53. V. Tamok), R. Kafka. 
Náhradníci: J. Žák, V. Tamok
Výsledek: 3:9. Branky: F. Dymáček (2×),  
A. Havlíček

Přibyslav „B“ – Staré Ransko
Sestava: J. Žák, Z. Zvolánek (86. J. Rous), F. Dy-
máček, A. Havlíček, J. Dymáček, P. Novosad, 
F. Holcman, D. Holcman, M. Říha, J. Pátek, 
R. Kafka. 
Náhradníci: J. Rous, P. Losenický
Výsledek: 1:3. Branky: Z. Zvolánek (3×)

Staré Ransko – Habry „B“
Sestava: J. Žák, J. Janáček, F. Dymáček, A. Ha-
vlíček, J. Dymáček, P. Novosad, F. Holcman 
(46. M. Říha), D. Holcman, M. Ročárek, J. Pátek, 
R. Kafka. 
Náhradníci: P. Losenický, M. Říha
Výsledek: 3:1. Branky: F. Dymáček,  
P. Novosad, M. Ročárek

Šmolovy – Staré Ransko
Sestava: P. Losenický, J. Janáček, F. Dymáček, 
A. Havlíček, J. Dymáček, P. Novosad, F. Holc-
man, D. Holcman, M. Říha, V. Hudec, R. Kafka. 
Náhradníci: V. Tamok, T. Lemberk, J. Pátek
Výsledek: 4:1. Branky: J. Janáček

shM kluB

Čas letí jako šíp a za námi jsou další velmi 
vydařené prázdniny. Zažili jsme spoustu 
zábavy, dobrodružství a máme mnoho dal-
ších zážitků, na které můžeme vzpomínat. 

Jako každý rok proběhlo několik chalou-
pek, většinou na farách v okolí, ale někdy 
i dál. Na každé byla originální etapová hra, 
která děti provázela po celou dobu pobytu. 
Mladší kluci porazili Pána temnot a odhalili 
zrádce Merlina. Mladší holky se ocitly v hla-

vě Olívie a pomohly jí nalézt ztracené vzpo-
mínky. Starší kluci stavěli továrnu a  bojo-
vali proti mafii. Starší holky procestovaly 
mnoho světů a napravily zlého Olivera.

Spolu jsme zakončili prázdniny příměst-
ským táborem na faře. Potkali jsme Fran-
cise Cricka, který objevil strukturu DNA. 
Jeli jsme se podívat do Žďáru nad Sázavou 
na zámek a  na Zelenou horu. Také jsme 
navštívili VIDA centrum v Brně, kde jsme 
mohli vyzkoušet mnoho experimentů. 

Dozvěděli jsme se něco nového a  užili si 
u toho spoustu legrace.

I v novém školním roce pro Vás připra-
vujeme akce. Pravidelně ve farní klubovně 
bude Spolčo B+B. Pro starší to bude každý 
pátek od 17 do 18 hodin, pro mladší každý 
čtvrtek od 17 do 18 hodin. Budeme se na 
Vás těšit. Více informací naleznete průběž-
ně na našich internetových stránkách či na 
facebooku.

Markéta Němcová

Pokračování – Dračí lodě Řeka
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Příkladem je například kvalitní pódium: 
zprvu jsme si půjčení pódia platili (a  na 
víkend šlo o  nemalou částku). S  panem 
starostou jsme se dohodli na spolupráci 
při výrobě pódia. Byli jsme opravdu vel-
mi mile překvapeni vstřícností ždíreckých 
firem LANA a STORA ENSO, které nám na 
pódium poskytly většinu materiálu. Sta-
rosta Krucemburku Mgr. Otto Kohout poté 
zajistil ve spolupráci s panem Karlem Lo-
senickým výrobu i montáž pódia a výrobu 
plachty na zastřešení pódia. S představiteli 
Krucemburku jsme se dohodli, že pódium 
zůstane natrvalo obci a nám bude pro ko-
nání festivalů a jiných kulturně-hudebních 
akcí vždy zapůjčeno. Městys ho tak bude 
moci využívat i  na jím pořádané akce – 
prvním příkladem byly nedávno proběh-
nuvší oslavy výročí 780 let Krucemburku.

Příští rok čeká náš festival půlkulaté 
výročí trvání a bude se konat 22.–23. 7. 
2022. Jako pokaždé vybereme nějakou 
z  institucí starající se o  potřebné a  té 
věnujeme část volných vstupenek.

Některé interprety jste u nás již moh-
li slyšet, jiní zde budou hrát poprvé. Již 
teď však můžeme prozradit, že se mů-
žete těšit například na skupiny Michal 
Tučný Revival z Plzně, Luboše Javůrka 
a jeho BOKOMARA TRIO, dále Devítku, 
Hřích, Víťu Troníčka TRIO, či legendár-
ní bluegrassovou kapelu COP. Nejedno 
oko také potěší vystoupení irských ta-
nečnic. Věříme, že se vám festival bude 
líbit a přijdete se podívat.

Srdečně vás zve PhDr. Kateřina Zavadilová, 
provozovatelka kempu Moře u rybníku Řeka

a Honza „Hroch“ Voňka s týmem pořadatelů

sPolek zahrÁdkÁřů

Náš spolek má v současné době 46 čle-
nů, z  větší části v  důchodovém věku. 
Činnost se s příchodem covidu praktic-
ky zastavila. Po výroční schůzi v úno-
ru 2020 jsme ještě stačili zaregistrovat 
spolek do obchodního rejstříku. Zajisti-
li jsme objednané hnojivo kristalon pro 
členy spolku a jeho rozvoz. Potom jsme 
řešili pouze nezbytné věci ve výboru 
elektronicky. Doufáme, že se nám zá-
jezdy naplánované na rok 2020 podaří 
uskutečnit v roce 2022. 

Výstavy květin pořádáme každý lichý 
rok v druhé polovině srpna. Když jsme byli 
osloveni Úřadem městyse, termín oslav 
780 let Krucemburku na 20. až 22.  srpna 
nám vyhovoval. Je to čas, kdy kvetou ji-
řiny, v  letošním roce i  opožděné gladioly, 
naopak už bylo méně lilií, které měly vege-
tační dobu většinou za sebou. Pro poslední 
výstavy jsou využity pouze květiny členů 
spolku z  Krucemburku a  okolí, doplněné 
o  růže ze školky pana Petruželky, které 
bylo možné si objednat.

Pro výstavu je třeba velké množství květin 
pro aranžování, proto většina zahrádkářů 
doslova vyplení své zahrádky. S dodáním 
květin pomáhají i starší členové, kteří se již 
nemohou zúčastnit přípravy výstavy. Pro 
zájemce zajišťujeme i svoz květin.

Vzhledem ke kombinaci výstavy s  vý-
stavou obrazů byla provedena po dohodě 
s malíři i úprava uspořádání, aby se květi-
ny i  obrazy vzájemně doplňovaly. Nejprve 
je potřeba připravit prostory, rozmístit sto-
ly, nastěhovat materiál na stupínky, které 

slouží pro lepší uspořádání květin, 
a připravit vázy a lahve. Současně je za-
hájeno aranžování do váz. V  letošním 
roce bylo i  příznivé počasí, takže veš-
keré aranžování mohlo být provedeno 
před budovou ÚM. Jako obvykle se se-
šlo na přípravu asi 20 členů. Všichni už 
vědí, co mají dělat, takže je vše připra-
veno včetně úklidu za necelé čtyři ho-
diny. O tom, že se výstava líbila, svědčí 
i zápisy v knize návštěv.

Je třeba poděkovat všem zahrádká-
řům, kteří se podíleli na zdařilém průběhu 
ať už dodáním květin, na přípravě či při 
aranžování výstavy i  službách. Věřím, že 
jsme přispěli k důstojnému průběhu oslav.

Pavel Novák

loutkové divadlo 
oBlÁzek

Po dlouhé „covidí“ odmlce jsme se opět 
mohli představit veřejnosti. Náš loutkový 
spolek nabídl kulturní program během 
krucemburských oslav založení obce: 
v  neděli 22.  srpna byla představena nej-
menším divákům a příznivcům loutek po-
hádka Červená karkulka. Premiéra na naší 
scéně se těšila velké návštěvnosti. 

Pokud bychom se ohlédli na začátek 
novodobé historie loutkového divadla 
Oblázek, pak bychom uvedli rok 1992: 
v květnu, v rámci stejných oslav jako dnes, 
byl založen kroužek nadšenců pro hraní 
loutkového divadla a  první představení 
bylo odehráno v červenci téhož roku v sále 
kina. Sál kina se stal prostředníkem lout-
kových představení až do dnešních dní. 

Znamená to, že Loutkové divadlo Oblá-
zek ani dnes nemá stálou scénu. Věříme, že 
jednoho dne se před námi otevřou nové na-
bídky a možnosti vytvořit stálou loutkovou 
scénu, která zajistí flexibilitu celého diva-
délka a častější kulturní vyžití našich dětí.

Těšíme se na další setkání, které plánu-
jeme na říjen, a přejeme Vám všem klidný 
podzim zpestřený kulturními zážitky.

za loutkové divadlo Bc. Lucie Pejchlová, DiS.

Více o nás najdete na stránkách: 
https://divadlo-oblazek.webnode.cz

Pokračování – Hrošení na Řece
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Letošní Original Gladiator Race v Josefově 
se zúčastnil z našich řad vůbec největší po-
čet členů našeho týmu. Z důvodu posouvá-
ní termínů kvůli pandemii se tradiční pod-
zimní závod konal již 19. června, v  době 
vrcholících veder. Deset odhodlaných zá-
vodníků se postavilo na start, připraveni 
porvat se s překážkami všeho druhu a s ne-
skutečným a  doslova úmorným vedrem. 
Trať byla unikátní, protkaná podzemními 
chodbami pevnostního města, rozpálený-
mi ulicemi a  jako velkou odměnou bylo 
několikeré brodění řeky Metuje.

Někdo se vydal ve dvojicích, někdo se 
pral se svými limity o samotě. Za velkého 
povzbuzování fanoušků z  řad rodinných 
příslušníků, přátel a  koneckonců i  sami 
mezi sebou, neboť se trať na mnoha mís-
tech prolínala, nakonec všichni protnuli 
cílovou pásku a  mohli si pověsit na hruď 
pravou gladiátorskou medaili. 

Peruni nakonec přivezli dvě cenná zlata 
navíc, a to díky výhrám hned ve dvou kate-
goriích. Vojta Dohnal se postavil na nejvyš-
ší příčku v kategorii Junior a Martin Strašil 
zazářil na bedně jakožto vítěz kategorie 
Muži 50+. Všem patří velká gratulace!!!

13. dne v srpnu jsme stejně jako minu-
lý rok byli osloveni vedoucí dětského 
tábora Luckou, zda bychom dětem 
uspořádali projížďky na dračí lodi. 
A  tak jsme v  odpoledních hodinách 
přistavili loď, ozdobili pro autentič-
nost dračí hlavou a  ocasem jako při 
velkých závodech a  vyrazili na vodu. 
Dětí se sešlo bezmála třicet. Byly roz-
děleny do dvou skupin, dostaly plova-
cí vesty, pádla a hurá na vodu.

Starší děti si již pamatovaly tech-
niku pádlování z  minulého roku, 
a  dokonce proběhl i  kvíz, kdo si za-
pamatoval technické parametry a  za-
jímavosti ohledně dračí lodě. Menším 
dětem svítila očka nadšením, že doká-
ží samy rozpohybovat loď, která má 
takřka 13 metrů na délku. Na břehu se 
porcoval velký meloun a rozdávaly se 
bonbony za statečnost. 

Každý může druhému udělat radost a kdo 
ví, jednou tyto děti mohou být našimi ná-
stupci a rozdávat tu radost dál. Nic nás to 
totiž nestojí a ten čas, který je investován, 
se nám mnohonásobně vrací v těch rozzá-
řených dětských očích.

Gladiator race v JoseFově dětský tÁBor v draČÍ lodi na řece

V  červenci se naplno rozeběhly soutěže 
v  rámci Ligy Vysočiny na dračích lodích. 
Prvním závodem seriálu bylo 31. července 
klání na Štěpnickém rybníce v Telči. Perun 
vyjel se svou stálou posádkou obhajovat 
loňské vítězství. Vzhledem k  dlouhotr-
vající pandemii a  zvýšeným bezpeč-
nostním opatřením se účastnilo méně 
posádek, a  tak se stalo, že byly slou-
čeny kategorie SPORT a FUN, ve které 
jezdíme my, Peruni. Dračí lokomotivě, 
která jezdí vyšší soutěže v  kategorii 
SPORT, jsme ale nedali vítězství za-
darmo a pořádně jim přiložili pod ko-
tel. Součet dvou časů z velice vyrovna-
ných jízd nás postavil na hezké druhé 
místo, a to s minimálním rozestupem. 
Opět můžeme potvrdit, že nezáleží to-
lik na tom, jaké je rozložení mužů, žen 
a dětí v týmu, ale především na souhře 
a týmovém duchu.

Druhým závodem Ligy byly 21. srpna jízdy 
na Pilské nádrži nedaleko Žďáru nad Sá-
zavou. Tyto závody jsou o  poznání větší, 
s bohatým kulturním doprovodem. Peruni 
se pravidelně účastní a  opět si brousili 
zuby na příčky nejvyšší. V  obou rozjížď-

kách jsme opakovaně narazili na posádku 
pardubické lokomotivy, která pokračova-
la v kategorii FUN jako my. Bylo jasné, že 
musíme jít, jak se říká, „na krev“. Po dvou 
dvousetmetrových tratích bylo jasné, že 
Perun bere opět druhé místo. Ve vloženém 

závodě na 1 kilometr jsme se umístili 
na 4. místě, bez ohledu na kategorie. 

I přes závodní rivalitu na vodě jsme 
všechny týmy kamarády na souši, na-
vzájem si vypomáháme a fandíme. Být 
členem týmu, kde na lodi sedí dvacet 
lidí, dvacet různých povah, není nic 
pro sólo hráče, ale naopak pro lidi, 
kteří drží pohromadě, navzájem se re-
spektují a pomáhají si. 

A  o tom jsou vlastně dračí lodě… 
o přátelství… a hře fair play. 

Oba tyto závody Perun spolupořádá 
a  mimo jiné poskytuje vlastní dračí 
lodě a zkušené kormidelníky. 

Perun hluBokÁ zÁvodY draČÍch lodÍ v telČi a na PilÁku



17

V naší sokolovně se kvůli neustále se opa-
kujícím vládním nařízením ohledně covi-
du již přes rok nemohla uskutečnit téměř 
žádná veřejná kulturní akce... Byly zrušeny 
všechny plesy, zábavy, turnaje, také tradič-
ní akce Pálení čarodějnic a bohužel nepro-
běhla ani tradiční pouťová zábava, včetně 
řemeslného jarmarku, jelikož se v Krucem-
burku letošní pouť z nějakých, nám nezná-
mých důvodů vůbec neuskutečnila. 

A tak jsme byli velice potěšeni, že se nám 
opět po roce přiblížila ona již tradiční skvě-
lá akce pro děti – Rozloučení s prázdnina-
mi. S velkým nadšením a pílí jsme se vrhli 
do příprav na tuto akci. Ono se to někomu 
může zdát, že stačí jen vytáhnout soutěže 
a začít, ale opak je pravdou. Vždy je dopře-
du potřeba zajistit sponzory akce, abychom 
i v této, pro nás nelehké době měli finance 
na nákup dárečků pro všechny děti a  také 
na zaplacení pronájmu skákacího hradu, 
což se nám díky přízni našich sponzorů i le-
tos podařilo. Dále pak samozřejmě udělat 
nemalé nákupy dárečků, zmrzlinek a  dal-
ších věcí potřebných pro tuto akci, připravit 
a  opravit soutěže a  hlavně kompletně při-
pravit a  poklidit celý areál sokolovny. Vše 
jsme zdárně připravili a v sobotu 28. srpna 
ve 14 hodin mohla být celá akce zahájena. 
Jen dopolední počasí nám zprvu nebylo na-

kloněno, a to jediné můžeme vždy ovlivnit 
jen a  pouze svým přáním, které nakonec 
bylo vyslyšeno, a po začátku akce se uděla-
lo opravdu krásné a slunečné podnebí.

Hned po začátku se začal areál plnit ve-
selými dětmi s rodiči i prarodiči, a i přes to, 
že počasí bylo dopoledne opravdu spíše 
podzimní, se u nás nakonec sešlo bezmá-
la 90 soutěžících dětí. U  vstupu dostaly 
děti kartičku na zápis jednotlivých soutěží 
a hned také obdržely první dáreček – pitíč-
ko a dvě lízátka. Pak už se s velkou vervou 
vrhly na plnění jednotlivých soutěží a také 
si hojně užívaly skákacího hradu, který 
jsme letos objednali ve tvaru uzavřeného 
fotbalového míče.

Ani letos zde samozřejmě nemohli chybět 
naši hasiči z SDH Krucemburk, kteří dětem 
opět po roce přijeli ukázat svou zásahovou 
techniku, a děti se také mohly podívat pří-
mo do zásahového vozidla MAN CAS 15, což 
pro ně byl opravdu skvělý zážitek. Dále si 
hasiči pro děti připravili i soutěž, při které 
děti stříkaly ze džberovky na cíl, a za to pak 
dostaly krásný balonek a  také něco slad-
kého. Moc děkujeme našim hasičům, že si 
udělali čas a přijeli nás podpořit.

Před tím, než si děti mohly vyzvednout 
své zasloužené dárečky a  smlsnout si na 
sladkém nanuku, vystoupil zde také pan 

Václav Augustýn, sokolník a  myslivec, 
s  přednáškou a  ukázkou svých dravců. 
Pro mě i pro všechny zúčastněné diváky to 
bylo opět velice zajímavé a dozvěděli jsme 
se i  spoustu nových poznatků o  těchto 
krásných ptácích. Na konec přednášky se 
nám i krásně ukázal se svým rozpětím kří-
del výr velký (je vidět na fotografii), který 
se snažil zastrašit psa jedné z návštěvnic.

Na závěr mého příspěvku mi dovolte 
opravdu ze srdce poděkovat všem, kteří 
tuto akci pro děti perfektně připravili, byli 
ve službě, dále všem, kteří celé odpoled-
ne pomáhali dětem u soutěží, a náš velký 
dík také patří našim sponzorům, bez kte-
rých bychom tuto akci nemohli uskuteč-
nit: ∙  ELASTA-VESTIL, a.s. Krucemburk, 
∙  MINIGAL s.r.o. Ždírec n. D., ∙  Městys 
Krucemburk, ∙  ELKO-Elektro s.r.o. Kru-
cemburk, ∙  Autoservis Valecký Lukáš 
Krucemburk, ∙ BeHo spol. s r.o. Staré Ran-
sko, ∙ STROJÍRNA BENC s.r.o. Ždírec n. D., 
∙ Řezbářství Winca von Samotzin Krucem-
burk a ∙ Zemědělská a.s. Krucemburk.

Moc se na vás všechny opět těšíme snad 
na nějaké další kulturní akci u nás v areá-
lu sokolovny a přejeme příjemné a krásné 
podzimní dny.

za TJ Sokol Krucemburk 
Tomáš Trávníček, starosta TJ

tJ sokol kruceMBurk rozlouČenÍ s PrÁzdninaMi

V  sobotu 14. srpna se na tenisových 
kurtech v Krucemburku konal 9. ročnik 
tradiční Krucemburské kliky. Za  slu-
nečného počasí závodilo deset přátel-
ských párů – soutěžilo se nejprve ve 
dvou skupinách a pak pavoukem až na 
vrchol. Nejvíce sil měli a nejhezčí tenis 
předváděli D. Bonaventura s  kolegou 
R.  Škarvadou, kteří po závěrečném 
finále s  J. Nevolem a  L. Viškem (6:2) 
zvedli nekompromisně nad hlavu obří 
Kliku. Všichni závodníci byli na konci 
tohoto úspěšného turnaje odměněni 
drobnými pohárky a cenami. 

Tenis Krucemburk

devÁtý roČnÍk kruceMBurské klikY
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FBc salaMandra slavila

Poslední prázdninovou sobotu se usku-
tečnil florbalový turnaj k desátému vý-
ročí založení florbalového oddílu FBC 
Salamandra. 

Čas letí a  Salamandra je mezi námi již 
úctyhodných deset let. Toto výročí jsme se 
rozhodli oslavit – jak jinak než florbalem.  
Na poslední prázdninový víkend jsme na-
plánovali venkovní florbalový turnaj. Cí-
lem bylo přilákat hlavně místní hráče, kteří 
tuto hru mají rádi stejně jako my. Dále sou-
časné a bývalé hráče Salamandry, kterých 
je za deset let fungování také pěkná řádka.

Bohužel již pár dní před turnajem před-
pověď počasí avizovala špatné vyhlídky na 
pořádání venku. To se bohužel potvrdilo, 
i  přes veškerou snahu nebylo možné při-
pravit venkovní hřiště za ZŠ Krucemburk ke 
hře. Především plastový povrch hřiště při-
pomínal spíše kluziště než hřiště na florbal. 

V podstatě pět minut po dvanácté pad-
lo rozhodnutí na přesun celého turnaje do 
sportovní haly Gymnázia Chotěboř, včet-
ně již připravených mantinelů na hřišti 
v  Krucemburku. To se přes velkou snahu 
pořadatelů povedlo a turnaj začal v suchu 
a teple.

Turnaje se zúčastnilo devět týmů, jak míst-
ních, tak i  přespolních ze Slatiňan, Ha-
vlíčkova Brodu a  třeba Trhové Kamenice. 
Právě tým ze Slatiňan pod příznačným ná-
zvem „Hřebečci“ celý turnaj ovládl. V na-
pínavém finále, rozdílem jedné branky, 
zvítězil nad družstvem pod názvem „Jakse-
todrží“. Toto družstvo bylo složeno z hráčů 
z Přibyslavi a Havlíčkova Brodu.

Nutno říct, že vítězný tým si odnesl po-
hár zaslouženě. Předváděl nejlepší hru 
a z jeho řad byl i nejlepší střelec turnaje se 
17 brankami. Na turnaji byla k vidění řada 
krásných zápasů, akcí a branek. Pro hráče 
a diváky bylo připraveno občerstvení.

Za pořádající FBC Salamandra i na základě 
zpětné vazby od zúčastněných hodnotíme 
turnaj jako povedený. Byť byl turnaj původ-
ně zamýšlen jako oslava 10. výročí založení 
klubu, je možné, že se pořádání podobné 
akce stane každoroční záležitostí. 

Závěrem bychom rádi poděkovali obci 
Krucemburk, panu řediteli základní školy 
Krucemburk a všem sponzorům a podpo-
rovatelům za podporu a  pomoc s  organi-
zací turnaje. Také všem hráčům za účast 
a hladký průběh turnaje. 

za FBC Salamandra Jakub Cisárik a Jiří Čermák

turnaJ v křÍŽovéM MariÁŠi

Protože se vůbec nevědělo, co nám daná 
koronavirová situace dovolí, všichni or-
ganizátoři mariášových turnajů čekali 
a  dopředu se toho moc plánovat nedalo. 
Až začátkem července se začalo s  rozvol-
ňováním, a  tak se narychlo začaly orga-
nizovat turnaje, což byl i  náš případ. Le-
tošní ročník turnaje o  mariášového krále 
Kraje Vysočina byl naplánován na sobotu 
24. července. Prezentace turnaje proběhla 
mezi 8. a  9. hodinou. Během prezentace 
se podávala na posilněnou polévka. Loso-
vání k jednotlivým stolům bylo provedeno 
před zahájením turnaje počítačovým pro-
gramem. K hracím stolům zasedlo celkem 
40  hráčů. V  letošním ročníku byl poprvé 
zaveden nový, spravedlivější systém hod-
nocení o  celkové umístění. Není to jako 
dříve, že kdo nahrál nejvíce peněz, byl 
nejlepší, ale celkové umístění bylo hodno-
ceno podle umístění v jednotlivých kolech, 
v nichž byly přiděleny každému hráči body 
za dosažené umístění.

Hrála se čtyři kola po 60 minutách. Krát-
kou přestávku mezi jednotlivými koly si 
každý vyplnil po svém. Na každém tako-
vém turnaji se potkává spousta známých, 
a  tak je pořád o  čem mluvit. Hodnotí se 
hra, jak se komu daří nebo kdo co nezahrál 
dobře. Vysvětlují se herní situace a  v  ne-
malé míře někdy vzplanou i  emoce nad 
některou zbytečně prohranou hrou. To už 
k této hře patří, ale i mariášníci jsou kava-

líři, jako jiní sportovci. Jako rozhodčí tur-
naje musím říci, že všechny vzniklé spory, 
kterých bylo minimum, byly řešeny smírně 
a s nadhledem všech zúčastněných. 

Oběd byl naplánován po třetím kole, ale 
v zápalu boje byl přesunut až na konec 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 v  celém turnaji přetahovali Ja-
roslav Novák ze sousedního Ždírce, Ro-
man Novák z Radostína a Zdeněk Pokorný 
z  Čáslavi. V  konečném účtování byl nej-
lepší Jaroslav Novák, druhé místo obsadil 
Zdeněk Pokorný a třetí byl Roman Novák. 
Po celkovém vyhlášení výsledků a předání 
cen byl turnaj zdárně ukončen ke spokoje-
nosti všech zúčastněných. 

Samozřejmě po každé takové náročné 
akci dochází k  debatám, jaké to vlastně 

bylo. Doufáme, že všichni hráči byli spo-
kojeni jak s  organizací turnaje, cenami, 
jídlem, tak i prostředím, ve kterém se hrá-
lo. Na turnaji byli hráči z  různých koutů 
republiky, například z  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 turnaj podpořili, 
a pomohli tak částečně zajistit věcné ceny. 
Dále děkuji vedení Sokola za vstřícně vy-
tvořené 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 



19

Po stoPÁch Jana zrzavého

Tento název každoročně pořádané výtvar-
né soutěže už se obecně vžil. Loni vydala 
Společnost Jana Zrzavého Mistrovy Jeníkovy 
pohádky s  dětskými ilustracemi vzešlými 
z této soutěže. Byl to významný kulturní po-
čin ke 130. výročí malířova narození. Na vy-
danou knížku máme velmi příznivé ohlasy. 

Letošní, v pořadí už 16. ročník výtvarné 
soutěže Po stopách Jana Zrzavého pro-
bíhal v  pandemické době, která nepřála 
kulturním akcím, výuka ve školách byla 
distanční, zájmové aktivity byly utlumeny. 
Také naše výtvarná soutěž byla ohrožena 

a vypadalo to, že se letos konat nebude. Ale 
vše dopadlo jinak. Společnost Jana Zrzavé-
ho změnila organizaci soutěže, vše probí-
halo bezkontaktně, školy se přizpůsobily 
elektronické formě komunikace, a dokon-
ce i  někteří žáci byli natolik samostatní, 
že svoje soutěžní práce sami oskenovali 
a  odeslali e-mailem. Hodnotící komise, 
v  níž zasedali odborníci na slovo vzatí, 
pracovala rovněž na dálku. Bylo velmi za-
jímavé a  potěšující, že i  když každý člen 
poroty hodnotil soutěžní práce z  domu 
od svého počítače, výsledky byly velmi 

souměřitelné. Všichni se shodli na tom, že 
v letošním ročníku se sešly velmi hodnot-
né soutěžní práce. Natolik hodnotné, že 
SJZ uvažuje o vydání sborníku, v němž by 
většina oceněných dětských prací byla re-
produkována. Ze sedmi zúčastněných škol 
bylo zasláno 99 obrázků. Pokud by někdo 
chtěl finančně podpořit vydání sborníku, 
je možno přispět na účet SJZ: 198128076, 
kód banky: 0300, variabilní symbol: 5. 

Letos byla ve výtvarné soutěži vyhlášena 
tři témata, která korespondovala jak s Ja-
nem Zrzavým, tak i s naší dobou. 

Přestože pro 16. ročník výtvarné soutěže Po stopách Jana Zrzavého byly podmínky velmi ztížené, výsledek byl až překvapi-
vě příznivý. Iniciativa vzešla od samotných dětí, které do svých obrázků vložily svoje osobité cítění a vyjádřily tím specifika 
naší současné pandemické doby. Protiklady se někdy přitahují. Dr. Jitka Měřinská, Společnost Jana Zrzavého, z. s.  

Prvním tématem bylo „Loutkové divadlo“ – Jan Zrzavý jako 
malý chlapec ve své rodné Okrouhlici často hrával loutkové 
divadlo, pořádal představení pro ostatní děti ve vsi. Toto téma 
oslovilo menší část soutěžících, ale na zaslaných kresbách bylo 
znát, že je to stálice, která do dětského světa patří.

Velmi aktuální bylo třetí soutěžní téma – „Těším se do školy“. 
Školní docházka se v době pandemie stala spíše vzácností, takže 
se dětem mnohdy po škole i  zastesklo. I  z jejich obrázků je to 
znát. Bezděčně si děti i rodiče uvědomují užitečnost a nezastu-
pitelnost školní výuky.  

„Krajina bez lidí“ – to bylo druhé soutěžní téma. Jan Zrzavý 
často maloval krajiny bez lidí, i  když tam přítomnost člověka 
bylo znát – např. jsou tam kromě přírody domy, kapličky, ploty, 
drůbež, mostky. Rovněž známé Zrzavého obrazy Krucembur-
ku i jezu na Diousu jsou bez lidí. V dnešní době také současná 
pandemie často vylidní krajinu. Toto téma oslovilo děti nejvíce. 
Tady se setkalo výtvarné cítění Jana Zrzavého s mentalitou lidí 
v době pandemické. Je až s podivem, kolik vynalézavosti, fan-
tazie, citu a naléhavosti vložily děti do svých obrázků. Někteří 
soutěžící pracovali zcela samostatně, aniž by byli ovlivnění svý-
mi spolužáky nebo pedagogy. Avšak i ti, kteří tvořili své výkresy 
pod vedením učitelů, většinou ovšem také na dálku, pracovali se 
zjevným osobitým zaujetím, které z obrázků přímo promlouvá.   

Olga Marková, 7. B ZŠ Nuselská HB Lenka Beránková, 7. r. ZŠ Krucemburk Marcela Heilandová, 8. r. ZŠ Maleč

Marie Bártová, 7. B, ZŠ PřibyslavKristýna Poláčková, 8. B, 
ZŠ Brno, Křídlovická 30b

Bořek Malivánek, 1. ročník 
ZŠ Vojnův Městec

Drápalová Monika, 7. C 
Masarykova ZŠ Brno, Zemědělská 29
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Domov

sBor doBrovolných hasiČů

Naše jednotka ve  třetím čtvrtletí vy-
jížděla celkem k  deseti událostem. 
V  osmi případech se jednalo o  tech-
nickou pomoc (odstranění stromu, 
tlakování kanalizace a  odstranění 
bodavého hmyzu) a dvakrát o požár, 
z toho o jeden planý poplach.

Před začátkem topné sezóny by-
chom chtěli upozornit na kontrolu 
topných těles a komínů!!!

Členové pravidelně kontrolova-
li a  servisovali techniku, prováděli 
kondiční jízdy pro zdokonalení řízení 
a  obsluhy. V  hasičské zbrojnici po-
stupně probíhají práce k její částečné 
modernizaci (oprava vnitřních pro-
stor + výměna vrat).

Poslední červnový víkend proběhla 
v hasičské zbrojnici mimořádná sbír-
ka na pomoc oblastem zasaženým ni-
čivým tornádem. Po nashromáždění 
věcí, které zaplnily OA VW LT, se v so-
botu po obědě vydali někteří členové 
osobně na pomoc do zasažené oblas-
ti. Své uplatnění našli v obci Hrušky, 
kde společně s  kolegy z  HZS Kraje 
Vysočina pomáhali s opravou střechy 
na místní škole a tělocvičně, zakrýva-
li rozbitá okna, pomáhali s úklidem, 
kácením a  ořezáváním stromů. Bě-
hem sobotního večera a  nedělního 
dopoledne se v rámci sbírky nashro-
máždilo mnoho dalšího materiálu 
potřebného k technické pomoci. Díky 
spolupráci se  Zemědělskou a.s. Kru-
cemburk byl uskutečněn druhý pře-
voz vybraných věcí do centrálního 
skladu v Hodoníně.

Od 15. do 25. července někteří členo-
vé pomáhali na kulturní akci Hrošení: 
zajišťovali technickou pomoc a hlídá-
ní areálu. Ve dnech 20. a 21. srpna při 
oslavách 780 let městyse Krucemburk 
naši členové pomáhali s  organizací: 
zajišťovali výpomoc s občerstvením, ve 

výčepu, jako technická podpora, dozor 
u  skákacích hradů a  dále zajišťovali 
zdravotnický dozor. Během pátečního 
večera byla ošetřena dvě tržná zranění 
a v sobotních ranních hodinách jedno 
vážné zranění, které si nakonec vy-
žádalo i  odbornou lékařskou pomoc 
a následný transport do nemocnice. 

Chtěli bychom připomenout, že 
po covidové pauze od září obnoví-
me kroužek mladých hasičů. Bude 
probíhat stejně jako v uplynulých le-
tech v pátek od 15.30 před hasičskou 
zbrojnicí, v  zimních měsících se bu-
dou děti scházet v  tělocvičně ZŠ, po 
domluvě i v hasičské klubovně. Noví 
členové jsou vítáni: kdo by měl zá-
jem, nechť kontaktuje Jiřího Popelku 
(tel. 607 651 852).

Závěrem bychom chtěli velmi 
poděkovat všem za nečekanou so-
lidaritu při námi pořádané sbírce 
na pomoc Moravě. Další velké podě-
kování patří všem aktivním členům 
a jejich rodinám za pomoc a podporu. 

Hezké podzimní dny přejí 
členové SDH Krucemburk 

Rozmarům počasí podlehla stará vrba 
na břehu bývalého farského rybníčku.

Okolí autobusové zastávky na náměstí opět 
v  tomto roce rozkvetlo. O květiny na celém 
náměstí se stará paní Hana Příhodová.


