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Sobotní odpoledne 2. června se v areálu sokolovny konaly oslavy, kterými jsme si
připomněli významná jubilea naší obce: magické tři sedmičky městyse Krucemburk
a 140 let od založení SDH Krucemburk. Oslavy finančně podpořil Kraj Vysočina.
Slavnost, jež byla zahájena vystoupením
dětí z mateřské školky a pěveckým sborem
pod vedením paní Mgr. Marty Rejškové,
pokračovala projevy starosty SDH Krucemburk pana Jana Moravce, který připomněl
historii našeho sboru. Po něm vystoupil
starosta Okresního sdružení hasičů Havlíčkův Brod pan Josef Stejskal a popřál našemu sboru mnoho úspěchů v další činnosti.
Ředitelem územního odboru HZS Havlíčkův Brod plk. Ing. Lubošem Vackem

byla slavnostně předána našim hasičům
cisternová stříkačka MAN CAS 15. Sboru
dobrovolných hasičů poté požehnal páter
ICLic. Mgr. Pavel Seidl. Oslav se zúčastnilo
i mnoho zástupců sborů z okolních obcí.
Po slavnostním úvodu následoval hudební program, o který se postarala dechová kapela Leškovanka, muzikanti
z Trampské osady Řeka a bigbeatové kapely KAVIJEROCK A BÁRA a SVIT BAND.

Pokračování – Oslavy výročí

V průběhu celého odpoledne děti dováděly na zábavných atrakcích a zhlédly krásné
představení Loutkového divadla Oblázek.
Dospělí měli možnost absolvovat prohlídku hasičské techniky.
Sobotní oslavě předcházelo promítání
historických filmů z dílny filmového kroužku pana Jana Losenického, které připravil
pan Petr Losenický společně s panem Ladislavem Polanským.
Děkuji tímto všem, kteří se podíleli na
přípravách a organizaci oslav, kteří se starali o kulturní a společenský program. Za
pomoc při zajištění občerstvení děkuji Mysliveckému sdružení Krucemburk, spolku
Perun Hluboká za zapůjčení lavic a stanů.
Především děkuji celému sboru SDH Krucemburk a jednotlivcům z řad TJ Sokol za
bezproblémové zajištění průběhu oslav.
Mgr. Otto Kohout

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2018
Devatenáctého května přivítal starosta Krucemburku pan Otto Kohout
nově narozené děti – Veroniku Málkovou, Štěpána Hřebíčka, Michala
Trávníčka, Denisu Rázlovou, Vojtěcha Miklase, Radima Šoba a Antonína Soudka.
Slavnostního obřadu se zúčastnili
nejen rodiče se svými dětmi, ale i jejich babičky a prababičky, dědové
a pradědové a v hojném počtu další
hosté. K příjemné atmosféře obřadu
přispěly svým milým vystoupením
děti z mateřské školy, hudbou doprovázely Monika Vašková a Jana Vašíčková. Rodičům upřímně blahopřejeme a dětem přejeme do života hodně
zdraví, štěstí a lásky.
Jiřina Valecká

Z DĚNÍ V MŠ
V jarních měsících jsme se těšili na sluníčko
a na vycházky do přírody. První jarní výlet
nás dovedl do bledulkového království na
Starém Ransku. Děti byly zaskočeny krásou
a vůní tisíců květů. Zážitky v podobě jara se
objevily na dětských obrázcích a různých
výrobcích. Při vycházkách se děti seznamovaly s prvními jarními kytičkami.
V rámci projektu „České Velikonoce“ nás
navštívila paní Němcová se zvířátky (jehňátka, kuřátka, králíčci, káčátka). Poutavě
děti seznámila s velikonočními tradicemi.
Děti měly možnost vidět krmení jehňátek
a potom si mohly zvířátka pohladit nebo
i pochovat. Součástí projektu byla i tvořivá
dílna, kde si děti s rodiči mohly vyzkoušet
pletení pomlázky, malování a zdobení vajíček, slepičky ze sena a ozdobné závěsy.
Starší děti si vyjely autobusem do
knihovny ve Ždírci nad Doubravou, kde si
celé dopoledne povídaly s paní knihovnicí
o knihách a řešily kvízy a hádanky.
Na svátek čarodějnic
jsme se pečlivě připravili. Za přispění šikovných rukou dospělých
a pomocí dětí spatřila
světlo světa veliká čarodějnice. S velkou
slávou ji průvod dětí
doprovodil na hranici
k sokolovně. Odměnou za vynaložené úsilí děti dostaly pamlsek.

Předškoláčci
MŠ Krucemburk 2017–2018
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Druhého května proběhl zápis nových dětí
na příští školní rok. Přišlo se zapsat 21 nových dětí. Během celého dne všichni měli
možnost prohlédnout si jednotlivé třídy
a pohrát si.
Začátek května se nesl v duchu příprav
Dne matek, zhotovení srdíčka pro maminku a pilného nacvičování pásma s vodníkem a děním u rybníka. V neděli 13. května
se děti vystrojily a představily se se svým
pásmem veřejnosti v místní sokolovně.
Měly obrovský úspěch a za své snažení
byly odměněny velkým potleskem a sladkou odměnou. V pondělí 14. května se 19
dětí zúčastnilo taneční soutěže ve Vojnově
Městci. Své celoroční úsilí proměnily ve
velký úspěch a získaly 1. místo. V sobotu 19. května se skupinka dětí zúčastnila
slavnosti vítání nových občánku s malým
pásmem. 21. května jsme se sešly slavnostně oblečeny. Víte proč? To aby nám to na
fotografiích moc slušelo!

Pokračování – Z dění v MŠ

Dvacátého čtvrtého května si pro děti z naší MŠ a ze ZŠ připravilo
divadlo Oblázek pohádku O Budulínkovi. Děti po představení měly
možnost si prohlédnout loutky, s kterými herci hrají. Všem členům
divadelního souboru patří velký dík!
Navštívili jsme také zubní ordinaci MUDr. Hany Kohlové, kde
nám paní doktorka vysvětlila, jak správně pečovat o svoje zoubky.
Proč 30. května stál ráno autobus před školkou? Přece celá školka jela na výlet do Ringellandu v Habrkovicích za cirkusovými
zvířátky. Při vystoupení jsme viděli práci krotitele se lvy. Je úžasné, jak taková veliká zvířata poslouchají. Prohlédli jsme si výběhy
s dalšími zvířátky. Domů jsme se vrátili všichni s veselou náladou.
V měsíci červnu jsme se těšili na výlety po okolí, cyklistické výlety
se staršími dětmi, celodenní výlet na „Ranč vlající hřívy“ na Kohoutově, návštěvu hasičské zbrojnice ve Ždírci nad Doubravou, veselé
sportování s rodiči a slavnostní rozloučení s budoucími prvňáčky.

Hodně sluníčka, spoustu zážitků a nezapomenutelnou
dovolenou přejí Vám všem
děti a zaměstnanci MŠ.

ZPRÁVY Z NAŠÍ ZŠ
Od Velikonoc již uplynula nějaká doba
a my jsme ve škole nezaháleli, ale pokračovali v naší rozjeté práci.
Opět proběhla řada olympiád a soutěží,
kde se naši žáci snažili o nejlepší výsledky.
Žáci 2.–9. třídy se zapojili do soutěže Matematický klokan. Tato soutěž je mezinárodní a zábavnou formou má přivést žáky
k lásce k matematice. Mezi naše nejlepší
matematiky patří: za kategorii Cvrček
(2.–3. třída) Tereza Valecká, Barbora Coufalová a Artur Lipka, za kategorii Klokánek (4.–5. třída) Nikol Dostálová, Jan Šulc
a Tomáš Šrámek. V kategorii Benjamín
(žáci 6.–7. třídy) byli nejlepší Jan Kasal,
René Vašek a Jakub Pilař a v kategorii Kadet (8.–9. třída) Petr Kasal, Jakub Kopecký
a Benedikt Coufal. Další matematickou
soutěží byla Matematická olympiáda,
kde v okresním kole v Havlíčkově Brodě
žáci 6.–8. třídy řešili náročné matematické úlohy. V konkurenci nejlepších matematiků vybojovali Jan Kasal ze 6. třídy
9. místo, René Vašek ze 7. třídy 8. místo,
Jakub Kopecký z 8. třídy 5. místo a Jana
Somsiová z 8. třídy 7. místo. Okresní kolo
Pythagoriády proběhlo rovněž v Havlíčkově Brodě, zastoupení jsme měli ve všech
4 kategoriích. Z 5. třídy reprezentoval naši
školu Michal Zrzavý a stal se úspěšným řešitelem, za 6. třídu Berenika Coufalová –
obsadila 17 místo, ze 7. třídy se René Vašek
umístil na 13. místě a Jakub Kopecký z 8.
třídy se „propočítal“ k 6. místu. I v okresním kole Biologické olympiády v Ledči
nad Sázavou žáci 8. třídy neudělali ostudu
a prokázali dobré znalosti. Martin Doucha
a Jana Somsiová obsadili 15. a 19. místo.
Vybraní žáci z 8. třídy – Martin Doucha,
Lukáš Hocke, Nikola Kasalová, Natálie
Richterová, Jana Somsiová, Jan Trávníček
a Klára Žižková – se zúčastnili okresního
kola v Chotěboři soutěže „Právo pro každý
den 2018“, kde se umístili na 9. a 11. mís-

ČEPS CUP 2017–18
tě. Soutěž byla perfektně připravená a výsledky týmů vyrovnané.
Žáci 5. třídy si ověřili své znalosti a dovednosti v celorepublikovém testování
z českého jazyka, matematiky, anglického
jazyka a obecně studijních předpokladů
v rámci projektu „Národní testování“,
které uskutečnila vzdělávací společnost
SCIO. Celkově se do testování zapojilo
14.541 žáků. V porovnání s ostatními školami dopadli naši páťáci velmi dobře, jejich výsledky jsou lepší než u 70 % zúčastněných škol. Individuální hodnocení žáci
obdrželi společně s vysvědčením.
V dubnu proběhly cvičné zkoušky
Cambridge English z anglického jazyka
na Biskupském gymnáziu ve Žďáru nad
Sázavou. Naši žáci předvedli velmi dobré
znalosti v poslechu, čtení a psaní. Znalost anglického jazyka se hodila žákům
7.–9. třídy při besedě s rodilým mluvčím
Mickem z Londýna. Mickey vyprávěl žákům převážně o životě ve Velké Británii.
Konverzace proběhla na téma sport, cestování, rodina a jídlo.
Celoročně se žáci zapojovali do různých
literárních a výtvarných soutěží – Požární
ochrana očima dětí, Příroda kolem nás, Pohádky pro A Divadlo v Havlíčkově Brodě,
Cestou dvou bratří a Svět očima dětí. Regionální přehlídka DOSPĚLÍ (pro radost) DĚTEM proběhla v květnu a práce dětí udělaly radost hercům a návštěvníkům velkého
sálu KD Ostrov v Havlíčkově Brodě.
Žáci 1.–5. třídy se účastnili projektu Normální je nekouřit, který je zaměřen na podporu zdraví a prevenci kouření pro mladší
školní věk. Formou pohádek, dramatizace,
zpěvem písní a čtením zajímavých textů se
snažili žáci podporovat zdravý životní styl.
Děti 1. a 2. třídy navštěvovaly v místním
kině filmová představení s názvy Paraplíčko, Čtyřlístek a Kamarád krteček. Divadelní
soubor Oblázek z Krucemburku připravil
pro děti pohádku O Budulínkovi.
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Pohár základních škol
pro 1. stupeň ZŠ, dívky
Florbal je velmi oblíbený halový sport na
naší škole. Ani děvčata z prvního stupně
nejsou výjimkou a účastní se florbalových
soutěží. Hned první turnaj nás čekal 15. listopadu 2017 v Havlíčkově Brodě. Toto okresní kolo bylo velmi náročné, ale naše děvčata ho zvládla. Svým vítězstvím si zajistila
postup do krajského kola. Turnaj probíhal
ve sportovní hale SK Jihlava 10. ledna 2018.
Sedm družstev bylo rozděleno do dvou
skupin a podle pořadí ve skupině se hrálo
o umístění. Utkání se hrála 12 minut hrubého času. Náš tým děvčat se v silné konkurenci neztratil: vybojoval krásné 1. místo
a tím si zajistil účast v národním finále.
NÁRODNÍ FINÁLE VÝCHOD se uskutečnilo 23. března v Olomouci ve SH SŠP.
Malé florbalistky v silné konkurenci osmi
týmů vybojovaly krásné 5. místo. Celý turnaj probíhal v přátelské atmosféře a přinesl děvčatům mnoho sportovních zážitků.
Všem hráčkám blahopřeji a věřím, že se
budou dál věnovat florbalu. Děkujeme našim sponzorům za nové dresy a rodičům za
vydatnou podporu.

Naši školu reprezentovaly: Karolína Culková, Tereza Valecká, Vendula Valecká, Mirka Vašková, Elena Vašková, Romana Málková, Simona Vasserbauerová, Barbora
Virglová, Klára Danielová, Sofie Bencová,
Kristýna Škodová
Ing. Ivana Tomková

DRAČÍ LODĚ 2018 – ZŠ
V pondělí 18. června se uskutečnily závody dračích lodí
v přírodním areálu dračích sportů rybník Řeka Krucemburk.
Naše škola sestavila dvacetičtyřčlennou posádku. Od rána
panovala mezi všemi účastníky akce velmi příjemná atmosféra. Po sečtení dvou časů ze dvou rozjížděk náš tým obsadil
v silné konkurenci 11 týmů krásné 6. místo. Doufáme, že se
opět sejdeme v dobré náladě a příští rok bude pro naši školu
stejně úspěšný jako ten letošní.

Školu reprezentovali: Iveta Šulcová, Pavlína Culková, Zuzana Málková, Martin Doucha, Lukáš Hocke, Jakub Kopecký, Lucie Kubová,
Martin Rezek, Jan Trávníček, Klára Žižková, Cao Ngoc Lien, Benedikt Coufal, Zuzana Čermáková, Benedikt Havlíček, Veronika Hošáková, Petr Kasal, Jiří Málek, Ondřej Mitana, Veronika Mrštíková, Patrik Pačanda, Jana Strašilová, Romana Virglová a Sára Wagnerová.
Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Jiří Šikl, Ing. Ivana Tomková

Pokračování – Zprávy z naší ZŠ

Všechny děti z prvního stupně odjely na divadelní představení do Pardubic s názvem
Slůně, aneb Proč sloni mají dlouhé choboty.
Divadlo se dětem líbilo a odvezly si hezký
kulturní zážitek.
Žáci 1. stupně se vypravili na vycházku
Národní přírodní rezervace Ransko, neodradilo je ani chladnější počasí a odměnou jim byly koberce rozkvetlých bledulí.
2. a 4. třída navštívila oboru divokých prasat
u obce Hluboká. Děti si mohly prohlédnout
mláďata těchto divokých zvířat a hodit jim
do ohrady něco k snědku. Byly pro ně připraveny obrázky zvířat žijících v lese. Děti je
měly za úkol poznat a přiřadit k nim otisky
jejich stop. Dále žáci poznávali stromy podle
listů vyřezaných ze dřeva či podle větviček.
Na závěr si mohli prohlédnout různé druhy
paroží a vyzkoušet si vábničky divoké zvěře.
Žáci 4. třídy se seznamovali s pravidly silničního provozu na dopravním hřišti v Chotěboři. Zopakovali si povinnosti chodce

Lehkoatletické závody školních družin v Chotěboři.

a cyklisty v silničním provozu, vybavenost
jízdního kola a znalost dopravních značek.
V teoretické výuce se dále zaměřili na řešení dopravních situací na různých křižovatkách. Své znalosti si děti vyzkoušely a po
úspěšném napsání testů získaly průkaz
cyklisty. 1. června si všichni žáci v rámci
projektového dne Dopravní výchova mohli
vyzkoušet svoje znalosti o dopravních značkách, pohybu po chodníku i komunikaci,
povinnosti cyklisty i řidičů na křižovatkách
a zkusit si nějaký ten dopravní testík. Preventivní programy Krajského ředitelství
policie Kraje Vysočina byly připraveny pro
7. a 8. třídu s názvem Bude mi 15 let a pro
2. a 3. třídu Bezpečně do školy a na ulici.
Zde žáci získali další cenné informace a poučení ze zkušeností přednášejících. Odtud
mohli žáci načerpat i poznatky k projektovému dni Ochrana člověka za mimořádných událostí. V terénu i ve třídách si opět
všichni prozkoušeli první pomoc, obvazo-

Návštěva žáků 6. třídy na ÚM.
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Žáci 1. stupně v NPR Ransko.

vání, orientaci v terénu, pohyb na silnici,
telefonní čísla IZS a další důležité věci pro
nadcházející letní prázdniny.
Ve dvou blocích proběhl v 8. třídě kurz
první pomoci. První blok byl věnován praktickému nácviku první pomoci v různých
situacích, jako jsou zástava dechu a srdeční
činnosti, bezvědomí a různé druhy úrazů.
Ve druhém bloku si žáky přebrali záchranáři a prošli s nimi nejen první pomoc, ale i to,
jak u nás funguje integrovaný záchranný
systém. Vše doplnila hodina s hasičem. Žáci
3. třídy se zapojili do projektu Den prevence
dětských úrazů, kterou připravil Český červený kříž ve spolupráci s HZS Kraje Vysočina na hřišti v Chotěboři. Děti byly rozděleny
do družstev a na čtyřech stanovištích s tematikou prevence a první pomoci absolvovaly tříhodinový program.
Letošní Den Země se na naší škole konal
v pátek 20. dubna. Již o den dříve přijela dětem z druhého stupně Mgr. Kateřina Machová ze správy CHKO Žďárské vrchy vyprávět

o chráněné krajinné oblasti. Dozvěděly se,
čím se zaměstnanci správy CHKO zabývají,
čím je CHKO Žďárské vrchy unikátní, jak je to
s ochranou a péčí o lesy a louky. Pátek probíhal již tradičně. Děti se nejdříve ve svých
třídách věnovaly pracím s ekologickou a přírodovědnou tematikou – hry, prezentace na
PC a tvorba plakátů na dané téma. Když
opadla ranní rosa, vyšly do ulic a okolí Krucemburku na sběr odpadků. První stupeň
v obci, žáci z 6. a 7. třídy v rámci akce Čistá
Vysočina na cyklostezkách na Vojnův Městec, Ždírec nad Doubravou a podél silnice
na Staré Ransko. Osmáci a deváťáci provedli
jarní úklid na hřišti a v areálu školy.
Osmá třída se vydala do Žďáru nad Sázavou na exkurzi do redakce novin Žďárský deník. Šéfredaktor pan Marek seznámil „osmáky“ s taji novinářského řemesla. Dozvěděli
se o tom, kdo se podílí na tvorbě novin, co
je potřeba k tomu, aby se člověk stal novinářem, klady a zápory práce novináře a další
zajímavé informace. Naše žákyně Zuzana
Málková ze 7. třídy napsala na začátku školního roku recenzi ke knize z nakladatelství
Mladá fronta. Byla úspěšná a po celý rok
dostávala z nakladatelství sady knih. Vždy
k jedné knize odesílala recenzi a byla pozvána do Prahy na Den s nakladatelstvím Mladá fronta. Zde nahlédla do zákulisí nakladatelství, na vlastní kůži si vyzkoušela, jaké to
je být redaktorem, jak vzniká knižní katalog
a další věci spojené s vydáváním knih.
Proběhl zápis dětí do 1. třídy, v doprovodu rodičů přišlo 16 dětí. Paní učitelky jim
zadávaly lehké početní úkoly, různé otázky

z pohádek a každý si odnesl na památku
malý dáreček. Žáci 6. třídy navštívili Úřad
městyse Krucemburk, kde je pan starosta
seznámil s činností úřadu, a dokonce byla
připravena i malá soutěž s odměnami.
Konaly se i některé sportovní aktivity.
S tanečním kroužkem street dance se zúčastnily žákyně 1. ročníku Klára Novotná,
Martina Jonášová a Klára Janovská a žákyně 3. ročníku Viktorie Votavová, Barbora
Coufalová a Nela Pilařová taneční soutěže
„Click on the click clack“ v KD ve Žďáru nad
Sázavou. V této soutěži, pořádané příspěvkovou organizací Active – SVČ ve Žďáru nad
Sázavou, naše tanečnice zvítězily. Další taneční soutěž DISKOTANCE pohybových aktivit proběhla ve Vojnově Městci a naši žáci
Adéla Hamerská, Karolína Wagnerová, Eliška Daňková, Karolína Hocková, Magdaléna
Mikulecká, Daniela Martinková a Martin
Pačanda obsadili celkově druhé místo.
Žáci 4.–5. ročníku se zúčastnili okresního
kola ve vybíjené v Havlíčkově Brodě. Po rozlosování se naši žáci utkali se ZŠ Maleč,
Smetanova, Butulova a ZŠ Štáflova. Postup
do dalších kol se nepodařil a žáci se umístili na 9.–14. místě. Uskutečnilo se přátelské
utkání ve florbalu mezi naším týmem děvčat a děvčaty ze ZŠ Ždírec nad Doubravou.
Do utkání děvčata nastoupila s velkým odhodláním, ale nakonec se jim zvítězit nepodařilo. To ale nevadí, radost ze hry jim
zůstala. Na atletickém stadionu v Chotěboři
proběhly lehkoatletické závody školních
družin, kterých se naši žáci úspěšně zúčastnili. V běhu na 50 m vyhrál David Hamerský

z 2. třídy a 3. místo obsadila Klára Janovská
z 1. třídy. V hodu kriketovým míčkem získal
Matyáš Martínek z 3. třídy 3. místo. V rámci
Letního sportovního kurzu v Daňkovicích,
který se již tradičně koná se ZŠ Borová, naši
žáci rozvíjeli svoje sportovní nadání. Naučili
se základům baseballu, hráli svoje oblíbené
Ringo kroužky a Disc golf. Nechyběly míčové hry a turistický výlet po okolí se šipkovanou. Celý kurz byl zakončen táborovým ohněm, opékáním špekáčků, doplněn zpěvem
známých tábornických písní. Již vloni naši
žáci soutěžili v dětských dračích lodích a letos opět na Řece nastoupili do dračích lodí
a v tempu bubnování museli zdolat vytyčenou vzdálenost v co nejkratším čase. Bojovnost našim žákům rozhodně nechyběla.
Začátkem června se konala na 1. stupni
soutěž DOREMI, kde si děti na vlastní kůži
zkusily, jaké to je vystoupit před publikem.
Opět probíhaly školní výlety, na které se
děti vždy moc těší.
Letošní školní rok jsme z důvodu rekonstrukce sociálního zařízení na dolní budově
a u tělocvičny ukončili o týden dříve, tedy
22. června. Na závěr roku nás čekal film
v kině Krucemburk Planeta Česko. Žáci
9. třídy dostali svoje závěrečná vysvědčení
na Úřadu městyse Krucemburk, kde proběhlo jejich slavnostní vyřazení a rozloučení se školou. Všichni ostatní žáci obdrželi
od svých třídních učitelů vysvědčení a těšili
se na zasloužené letní prázdniny, dovolené
s rodiči a tábory. Přejeme všem hezké léto.
Informace o činnosti školy naleznete na
www.zskrucemburk.cz
kolektiv zaměstnanců ZŠ

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
Snížení energetické náročnosti
bytového domu čp. 193, 345
V červenci budou zahájeny stavební práce
na bytovém domě čp. 193 a 345. Na tuto
akci obec získala dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj – Integrovaného regionálního operačního programu. Dotace ve výši
40 % nákladů bude použita ke stavebním
úpravám, které sníží náklady na vytápění
objektu. V rámci akce bude provedena výměna okenních a dveřních výplní, zateplení obvodového a střešního pláště, výměna
střešní krytiny a rekonstrukce kotelny.
Zakázku ve veřejné soutěži získala společnost HV stavby a práce. Termín dokončení
prací je stanoven do konce října.
Restaurátorské práce
na litinovém kříži na Starém Ransku
V současné době probíhají restaurátorské
práce na kulturní památce litinového kříže,
který je umístěn na hrázi Raneckého rybníka. Kříž, který byl odlit roku 1832 z šedé
litiny v raneckých železárnách na paměť

40. výročí panování rakouského císaře
Františka I., restauruje firma pana Oldřicha
Bartoška. Na restaurátorské práce jsme od
Kraje Vysočina obdrželi 50% dotaci. Práce
by měly být ukončeny počátkem července.
Externí defibrilátor
pro občany našeho městyse
Zastupitelé městyse schválili na svém
zasedání nákup externího defibrilátoru,
který bude sloužit občanům v případě
ohrožení života srdeční zástavou. Po instalaci přístroje proběhne školení občanů, jak
s tímto přístrojem zacházet.
Obnova hřiště na Viničkách
Musím se omluvit všem, kteří čekali dlouhou dobu, než herní prvky a vůbec obnovu
hřiště provedeme. Rozsah prací a celkový
původní rozpočet celé obnovy činil více
než 1.500.000 Kč. Rozhodli jsme proto,
že zakázku nebudeme zadávat generálně
jedné firmě, ale necháme jednotlivé práce
zrealizovat odborným firmám za účelem
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snížení celkových nákladů. To samozřejmě
způsobilo, že nebylo v našich silách zadat
tyto práce a koordinovat je tak, aby celková obnova hřiště proběhla dříve.
Na podzim minulého roku bylo na hřišti provedeno veřejné osvětlení a upravena
příjezdová cesta. Osvětlení je koncipováno
tak, aby na hřišti svítila stále jedna lampa.
Celkové osvětlení hřiště lze zapnout v případě potřeby (např. při bruslení) samostatným spínačem.
Nyní probíhá instalace herních prvků
a laviček. Tyto práce budou dokončeny
o letních prázdninách. Koncem léta bude
upravena zelená herní plocha a zaseta
tráva. Aby byla stavba kompletní, musíme
ještě vybudovat objekt zázemí na příslušenství hřiště a v rámci náhradní výsadby
bude vysazena nová zeleň.
Veřejný prostor v ulici Větrná
S realizací veřejného prostoru v ulici Větrná
je situace podobná jako s obnovou hřiště na
Viničkách.

Pokračování – Informace z ÚM

V rozpočtových nákladech byla tato akce
vyčíslena na bezmála 1.400.000 Kč. Za
účelem snížení nákladů tedy práce provádějí jednotlivé firmy a koordinaci výstavby
řešíme dle našich možností. Na jaře tohoto
roku byly dokončeny terénní úpravy celého
prostoru a nyní probíhá instalace herních
prvků a laviček. Koncem léta bude zaseta
tráva a dokončeny poslední úpravy. V rámci
snížení nákladů bude výsadba řešena náhradní výsadbou.
Obnova křížků na katastru Krucemburku, Starého Ranska a Hluboké
Na jaře jsme zmapovali křížky na katastru
obce, které nejsou kulturní památkou. Ne-

UPOZORNĚNÍ
na platnou OZV č. 1/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci činnosti narušující veřejný pořádek.
Dovolujeme si upozornit naše občany a hlavně majitele nemovitostí
v Krucemburku a v místních částech na povinnost dodržování OZV
č. 1/2009 o ochraně nočního klidu
a regulaci činnosti narušující veřejný
pořádek. Viz článek č.2 této vyhlášky.
OZV č. 1/2009 o ochraně nočního
klidu a regulaci činnosti narušující
veřejný pořádek.
Článek 2
Omezení činností
1. V době nočního klidu je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy. Pro účely této vyhlášky
se dobou nočního klidu rozumí
doba od 22.00 hodin do 6.00 hodin.
2. O nedělích a státem uznaných
dnech pracovního klidu lze
veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení
způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, kotoučových pil,
motorových pil, kotoučových brusek, křovinořezů apod.) provádět
pouze v době od 9.00 hodin do
12.00 hodin.

chali jsme zpracovat restaurátorské záměry, které máme připraveny, až bude vypsán
dotační titul na jejich opravu.
Územní studie náměstí
V minulém vydání časopisu jsem informoval, že bude pokračovat diskuse o studii
náměstí. Tato diskuse proběhla na dubnovém zasedání zastupitelstva. Bylo jednomyslně rozhodnuto, že se studie nebude
dále rozpracovávat. Výhrady byly především proti přeložení silnice vedoucí přes
náměstí směrem na Vinička.
Územní studie školy a školky
Pro potřeby územního rozvoje byla zpracována územní studie školy a školky. Tato
studie např. řeší úpravu hlavních vstupů
do obou budov, parkování mimo areál školy, přístup pro pěší, místo pro letní učebnu
a umístění domu s pečovatelskou službou.
Studie bude projednána na zastupitelstvu
městyse. Studie je k nahlédnutí na webových stránkách městyse.
Rekonstrukce sociálního zařízení na
dolní budově ZŠ a šaten u tělocvičny ZŠ
Žáci základní školy budou mít tento rok
delší prázdniny. Poslední červnový týden
zahájí firma Ondráček vodo-topo-plyn
kompletní rekonstrukci hygienického zázemí v 1. a 2. podlaží dolní budovy a šaten
tělocvičny. V rámci dolní budovy bude dispozičně vytvořeno nové hygienické zázemí. S ohledem na normy a požadavky hygieny přibude hygienická kabinka a úklidové
komory. U tělocvičny vzniknou nové šatny
se sprchou, WC a kabinety tělesné výchovy. Rekonstrukce je nutná zejména kvůli
zastaralému odpadnímu potrubí. Stavební
činnost na dolní budově bude ukončena
do konce měsíce srpna, u šaten tělocvičny
do konce měsíce října.
Parcely Pod Včelínem
Vývoj přípravy zástavby „Pod Včelínem“:
RM schválila uzavření smlouvy o dílo
s Ing. Jaroslavem Roušem na projektové
práce inženýrských sítí nové zástavby.
Projektové práce na inženýrských sítích
jsou termínovány tak, aby rozpočet stavby

mohl být začátkem prosince zahrnut do
rozpočtu městyse na rok 2019.
Provedení výběru zhotovitele inženýrských sítí předpokládáme začátkem roku
2019 tak, aby realizace byla ukončena ve
stejném roce.
Začátkem roku 2019, kdy již budou známy náklady výstavby sítí, zastupitelstvo
stanoví prodejní cenu parcel, kritéria prodeje v případě více žadatelů o stejnou parcelu a bude zveřejněn prodej.
Nový chodník v ulici Hlubocká
V druhé polovině července zahájí firma Colas CZ výstavbu chodníku v ulici Hlubocká. Chodník povede po levé straně ulice ve
směru na Hlubokou, a to od mostu k poslednímu domu v ulici Hlubocká (čp. 461).
V rámci akce bude také provedena oprava
dešťové kanalizace a obnova veřejného
osvětlení. Termín ukončení prací je stanoven do konce září.
Nový chodník z náměstí na Vinička
V červenci zahájí firma Colas CZ také výstavbu chodníku z náměstí na Vinička.
Chodník povede z náměstí po levé straně
ulice Košinovské, a to od ulice Na Kopci na
úroveň bytovky čp. 334, ke které bude zřízeno přechodové místo. Na Vinička povede
chodník přes přechodové místo u čp. 306
k transformátoru a dále po pravé straně
ulice Na Viničkách ke stávajícímu chodníku u bytovky čp. 356. V rámci akce bude
provedeno nové veřejné osvětlení a rozšířeno parkoviště u hřiště. Termín ukončení
prací je stanoven do konce září.
Osvětlení cyklostezky
Krucemburk – Ždírec nad Doubravou
K projektu osvětlení jsme obdrželi kladné
stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR.
RM schválila uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene na vedení elektrického kabelu pod komunikací I/37. Akci
bude možno zrealizovat po obdržení stavebního povolení.
Vážení spoluobčané, prožijte krásné léto
nabité pozitivní energií.
Mgr. Otto Kohout

INFORMACE Z 69.–74. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE
Celé znění
vyhlášky:

http://www.krucemburk.cz/media/files/
vyhlasky/ozv-c.1-2009-protihlukova-navrh-vc.-priloh.pdf

69. zasedání – 12. 3. 2018
* RM schválila návrh HZS Kraje Vysočina
na zrušení Jednotky požární ochrany
Staré Ransko z důvodu neschopnosti JPO
5 plnit úkoly dané Požárním poplachovým
plánem Kraje Vysočina a rozhoduje o jejím
zrušení s tím, že ji kompletně v plnění požárního plánu nahradí JPO 3 Krucemburk.
* RM schválila Závěrečný účet a účetní
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závěrku ZŠ za rok 2017 k 31. 12. 2017 bez
výhrad.
* RM schválila převedení prostředků
z hospodářského výsledku ZŠ za rok
2017 ve výši 112.132,55 Kč do rezervního
fondu a ponechání prostředků z odpisů
za rok 2017 ve výši 19.975 Kč v investičním
fondu. Dále schválila použití prostředků
z rezervního fondu ZŠ ve výši 6.500 Kč

na dopravu žákyň, které postoupily v turnaji český florbal do celostátního kola
23. 3. v Olomouci.
* RM schválila Závěrečný účet a účetní
závěrku MŠ za rok 2017 k 31. 12. 2017 bez
výhrad.
* RM schválila uzavření Příkazní smlouvy
se společností IPI (Žďár nad Sázavou) na
přípravu a organizaci výběrového řízení
k projektu „Oprava sociálního zázemí ZŠ
Krucemburk – II. etapa“ za celkovou cenu
12.000 Kč bez DPH, na přípravu a organizaci výběrového řízení k projektu „Snížení energetické náročnosti BD čp. 193, 345
Krucemburk“ za celkovou cenu 18.000 Kč
bez DPH, na přípravu a organizaci výběrového řízení k projektu „Chodník podél
komunikace III/35015, ulice Hlubocká“
za celkovou cenu 14.000 Kč bez DPH, na
přípravu a organizaci výběrového řízení
k projektu „Chodník podél komunikace
III/03713 a MK – ulice Košinovská a na Viničkách“ za celkovou cenu 14.000 Kč bez
DPH a na přípravu a organizaci výběrového řízení k projektu „Parkoviště u bytového domu čp. 193, 345“ za celkovou cenu
12.000 Kč bez DPH.
* RM schválila uzavření Příkazní smlouvy
na zabezpečení výkonu činnosti technického dozoru stavebníka pro akci „Víceúčelové hřiště v Krucemburku“ s ing. Miloslavem Chaloupkou (Hlinsko) za cenu
10.000 Kč bez DPH za každý měsíc výkonu
funkce.
* RM schválila uzavření Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-2015408/VB/1, Staré Ransko, par. 247/1,
s firmou ČEZ Distribuce (Děčín IV-Podmokly) za jednorázovou náhradu ve výši
1.000 Kč bez DPH.
* RM schválila objednávku frézování pařezů u firmy Leoš Klíma (Hamry nad Sázavou).
* RM schválila žádost na nákup cen ve výši
1.500 Kč na akci „Dětský velikonoční
šachový turnaj“, který se bude konat
24. 3. v sokolovně Krucemburk.
* RM schválila proplacení faktur za elektroinstalační práce na rekonstrukci kabin
TJ Spartak Staré Ransko od firmy Ladislav
Štejnar ve výši 32.947,10 Kč s DPH a malířské práce při rekonstrukci kabin od
Milana Jágra (Krucemburk) v celkové výši
30.606 Kč.
* RM schválila ukončení nájemní smlouvy v bytovém domě čp. 454, s paní O. P.
dohodou k 31. 3. 2018.
* RM schválila uzavření kupní smlouvy
na akci „Pořízení kompostérů a kontejneru na textil pro městys Krucemburk“
s firmou ELKOPLAST CZ (Zlín) za celkovou
cenu 1.374.923 Kč včetně DPH.
* RM neschválila finanční příspěvek na
propagaci akce Tour de aleje 2018.

* RM neschválila žádost o prodloužení
a úpravu Smlouvy o nájmu nemovitosti
(pozemku) ze dne 17. 10. 2007 se společností Vodafone Czech Republic s prodloužením nájemní doby do roku 2035.
70. zasedání – 26. 3. 2018
* RM schválila žádosti o dotaci a dary dle
paragrafu 3429 – Ostatní zájmová činnost
celkovou částku 57.000 Kč a z paragrafu
3419 – Ostatní tělovýchovná činnost celkovou částku 200.000 Kč z rozpočtu městyse takto:
1.) z Paragrafu 3429 – Ostatní zájmová
činnost: Spolek přátel Krucemburku
5.000 Kč, Myslivecké sdružení Krucemburk 15.000 Kč, Klub filatelistů
Krucemburk 1.000 Kč, Svaz tělesně
postižených Chotěboř 1.000 Kč, SHM
Klub Krucemburk 12.000 Kč, Spolek zahrádkářů Krucemburk 5.000 Kč, ČSOP
Krucemburk 3.000 Kč, Český svaz včelařů Chotěboř 2.000 Kč, Společnost
Jana Zrzavého 3.000 Kč, Pěvecký sbor
GIOCOSO 5.000 Kč, Chrámový pěvecký
sbor Krucemburk 5.000 Kč;
2.) z Paragrafu 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost: FBC Salamandra Krucemburk 5.000 Kč. Dále RM doporučila ke
schválení ZM dotaci Spartak Staré Ransko 65.000 Kč, TJ Sokol Krucemburk
65.000 Kč, Perun Hluboká 65.000 Kč.
* RM schválila nákup cen v hodnotě
3.000 Kč na rybářské závody v květnu pro
Český rybářský svaz.
* RM schválila MŠ navýšení neinvestičního
příspěvku na rok 2018 o částku 25.000 Kč
určenou na GDRP v částce 18.960 Kč a hasicí přístroje v částce 6.000 Kč.
* RM schválila Rozpočtové opatření
č. 2/2018.
* RM schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. KN
413/1 v k.ú. Hluboká, na kterém se nachází
rybník, s panem L. C. (Krucemburk).
* RM odložila Nájemní smlouvu Česká
telekomunikační infrastruktura na zajišťování sítí elektronických komunikací
podle zákona č. 127/2005Sb. o elektronických komunikacích na nemovitost Školní
440 a odkládá projednání této smlouvy na
další jednání RM
71. zasedání – 9.4. 2018
* RM schválila program zasedání ZM
18. 4. 2018.
* RM schválila uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy ve zdravotním
středisku s MUDr. Davidem Komárkem,
pediatrická ordinace (Třemošnice) s provozovnou v budově čp. 420 k 30. 4. 2018.
* RM schválila uzavření Dodatku k nájemní smlouvě z 16. 12. 1999 s MUDr. Jindřich Turinský; dodatkem se mění název
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firmy na Praktický lékař MUDr. Jindřich
Turinský (Žďár nad Sázavou).
* RM schválila uzavření Nájemní smlouvy
na byt č. 1C v bytovém domě 454 s žadateli
T. a Z. B. s platností od 16. 4 .2018.
* RM schválila komisi ve složení Otto Kohout, Tomáš Trávníček, Patrik Otradovský a Jan Valecký pro otevírání obálek
a hodnotící komisi na akci Snížení energetické náročnosti BD čp. 193, 345, na akci
Chodník podél III/03713 a MK, ulice Košinovská a na Viničkách, na akci Chodník
podél komunikace III/35015, ulice Hlubocká, a na akci Rekonstrukce sociálního
zařízení, šaten pro učitele a šaten u tělocvičny ZŠ.
* RM schválila uzavření Smlouvy o zajištění TDI na akci MK ulice Drahotín,
Krucemburk – technický dozor investora s firmou Ing. František Kujan za cenu
56.870 Kč včetně DPH.
* RM schválila podání Žádosti o dotaci
z fondu Vysočiny, z programu Bezpečná
silnice 2018, na projekt ,,Zastávka v Hluboké“.
* RM schválila podání Žádosti o dotaci
z rozpočtu Kraje Vysočina na technické
vybavení jednotek SDH na akci Pořízení
elektrocentrály pro SDH.
* RM schválila spoluúčast na opravě
komunikace rybník Pobočný – Nové
Ransko, celkové náklady stavby jsou
396.792,50 Kč bez DPH a spoluúčast městyse Krucemburk celkem 50.000 Kč bez
DPH.
* RM schválila odstranění oplocení kolem
památníku padlých v Hluboké.
* RM schválila uzavření nové Nájemní
smlouvy s firmou Česká telekomunikační infrastruktura (Praha 3) na pronájem
prostor půdy a střechy na ZŠ Krucemburk
pro provozování zařízení umožňujícího
umístění a provozování technologie pro
zajištění sítí a poskytování služeb elektronických komunikací za cenu ročního
nájemného 55.176 Kč bez DPH + úhrada za
poskytování elektrické energie v paušální
částce 93.000 Kč/rok bez DPH.
* RM schválila objednávku výroby nového bronzového výtvarně řešeného
zvonu tónu D3 pro zvoničku na hasičské
zbrojnici v Hluboké u firmy Výroba zvonů, Leticie Vránová-Dytrychová (Brodek
u Přerova) za celkovou cenu 54.000 Kč vč.
DPH. Dále schválila uzavření Smlouvy
o dílo na technické vybavení a elektrický pohon zvonu s firmou Rostislav Bouchal (Brodek u Přerova) za celkovou cenu
72.745 Kč vč. DPH a pověřuje místostarostu
podpisem smlouvy.
* RM pověřila místostarostu kompletní
přípravou a podpisem podkladů k ROPD
na akci „Pořízení kompostérů a kontejneru na textil pro městys Krucemburk“.

Pokračování – Zasedání RM

72. zasedání – 23. 4. 2018
* RM schválila příspěvkové organizaci ZŠ
přijetí daru – finanční částky od firem Jan
Valecký (Krucemburk) ve výši 3.450 Kč
na nákup sportovních dresů pro mladší
žákyně, od firmy Technocon (Havlíčkův
Brod) ve výši 11.157 Kč na nákup nábytku
do školní knihovny a od firmy Leoš Culek
(Krucemburk) ve výši 3.450 Kč na nákup
sportovních dresů pro mladší žákyně.
* RM schválila uzavření Příkazní smlouvy na zabezpečení funkce koordinátora
BOZP na akci Rekonstrukce komunikace
Drahotín a oprava dešťové kanalizace
s ing. Miloslavem Chaloupkou (Hlinsko)
za částku 7.000 Kč bez DPH/měsíc.
* RM schválila uzavření Darovací smlouvy na úpravu lyžařských běžeckých tras
s Městem Ždírec nad Doubravou v celkové
částce 4.750 Kč.
* RM schválila nákup věcných cen v hodnotě 1.500 Kč na 10. ročník fotbalového
turnaje „Memoriál Jaroslava Večeři“.
* RM schválila nákup cen v hodnotě
2.500 Kč na akci „Dětský den“ na Starém
Ransku.
* RM schválila uzavření Smlouvy o dílo
mezi městysem Krucemburk a společností
COLAS CZ (Praha 9) na zakázku „Chodník
podél III/03713 a MK, ulice Košinovská
a Na Viničkách“. Cena díla je 2.152.392 Kč
bez DPH.
* RM schválila uzavření Smlouvy o dílo
mezi městysem Krucemburk a společností
COLAS CZ (Praha) na zakázku „Chodník
podél komunikace III/35015, ulice Hlubocká“. Cena díla je 2.851.146 Kč bez DPH.
* RM schválila objednání prací na dokončení opravy fasády márnice na katolickém hřbitově a na rekonstrukci chodníčku
k hrobu Jana Zrzavého od firmy František
Němec.
* RM schválila proplacení faktury na akci
Řešení prostoru parkoviště a okolí bytového domu 193, 345 od firmy David Ptáček na
celkovou částku 29.500 Kč vč. DPH.
* RM schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na akci Oslavy 777 let
Krucemburku a 140 let SDH Krucemburk
s Krajem Vysočina ve výši 12.256 Kč.
* RM schválila uzavření Smlouvy o dílo na
dodávku a montáž herních prvků s dopadovými plochami a lavic včetně mlátových
ploch dle projektové dokumentace „Veřejný prostor Viničky“ zpracované ing. arch.
Davidem Ptáčkem s ing. Janem Waldhauserem (Praha 8) za celkovou cenu díla
457.601 Kč včetně DPH.
* RM schválila uzavření Smlouvy o dílo
na dodávku a montáž herních prvků s dopadovými plochami a lavic včetně mlátových ploch dle projektové dokumentace „Veřejný prostor Větrná“ zpracované

ing. arch. Davidem Ptáčkem s ing. Janem
Waldhauserem (Praha 8) za celkovou
cenu díla 292.801 Kč včetně DPH.
* RM schválila podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny, program „Odpady
2018“, který vyhlásil Kraj Vysočina; jde
o opatření na zpevnění a úpravu ploch
pod kontejnery, nákup nových nádob na
tříděný odpad, nákup stojanů na pytle
a pytle pro psí exkrementy, informování
občanů a propagaci předcházení vzniku
odpadů.
* RM schválila podání žádosti o dotaci
z Fondu Vysočiny, program „Rozvoj vesnice 2018“, který vyhlásil Kraj Vysočina; jde
o opatření na opravu komunikací v místních částech.
* RM schválila uzavření Smlouvy o sběru,
přepravě a odstranění odpadu s firmou
AVE Vysočina (Žďár nad Sázavou) na přebírku odpadů ze Sběrného dvora.
* RM schválila uzavření Příkazní Smlouvy
o administraci projektu na akci „Zateplení klubovny SDH v Krucemburku“ s firmou TENDRA (Mělník) za celkovou cenu
20.000 Kč bez DPH.
* RM schválila vyhlášení záměru prodeje
zahradního traktoru Mecculloch za nabídkovou cenu 36.000 Kč.
* RM schválila uzavření Smlouvy o dílo
na repas litinového kříže na Starém Ransku s firmou Oldřich Bartošek – Umělecké
kovářství a restaurátorství (Křenovice) za
celkovou cenu díla 161.414 Kč vč. DPH.
* RM rozhodla vybrat jako nejvhodnější nabídku veřejné zakázky „CHODNÍK
PODÉL III/03713 A MK, ULICE KOŠINOVSKÁ A NA VINIČKÁCH, KRUCEMBURK“
nabídku společnosti COLAS CZ (Praha 9).
Cena díla je 2.152.392 Kč bez DPH. Nabídka tohoto uchazeče byla hodnotící komisí
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
* RM rozhodla vybrat jako nejvhodnější
nabídku veřejné zakázky „Chodník podél
komunikace III/35015, ulice Hlubocká“
nabídku společnosti COLAS CZ (Praha 9).
Cena díla je 2.851.146 Kč bez DPH. Nabídka tohoto uchazeče byla hodnotící komisí
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
* RM rozhodla zrušit veřejnou zakázku
„REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN PRO UČITELE A ŠATEN U TĚLOCVIČNY ZŠ“. Zadavatel obdržel pouze
jednu nabídku, která nesplňovala požadavky zadavatele; byla nabídnuta cena
2.624.934 Kč bez DPH a výrazně překročila
předpokládanou hodnotu zakázky. Zadavatel z těchto důvodu ruší veřejnou zakázku a nebude uzavírat smlouvu o dílo.
* RM neschválila vyhlášení konkurzu na
ředitele ZŠ Krucemburk.
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73. zasedání – 14. 5. 2018
* RM schválila uzavření MŠ o letních
prázdninách od 16. července do 17. srpna
z důvodu rekonstrukce vodovodních baterii a radiátorů v umývárně a položení nové
podlahové krytiny ve třídě „Amálek“, dále
výmalby chodeb a schodiště a provedení
sanitace a desinfekce prostor kuchyně,
přípravny a skladiště jídla.
* RM schválila Směrnici č. 1/2018 – Směrnice pro nakládání s osobními údaji,
Směrnici č. 2/2018 – Vnitřní organizační
směrnice, Směrnici č. 3/2018 – Spisový a skartační řád Městyse Krucemburk,
Směrnici č. 4/2018 – Provozní směrnice
výpočetní techniky, Směrnici č. 5/2018
– o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím,
* RM schválila Rozpočtové opatření
č. 4/2018.
* RM schválila poskytnutí příspěvku
na činnost MAS Havlíčkův Kraj ve výši
7 Kč/1 obyvatele (1.557 × 7), tj. celkem
10.899 Kč.
* RM
schválila
vyřazení
majetku
k 31. 5. 2018 v celkové částce 275.517 Kč.
* RM schválila zveřejnění záměru pronájmu části pozemku (cca 50 m2) parc.
č. 1634/2 v k.ú. Krucemburk.
* RM schválila uzavření místní komunikace v úseku rybník Pobočný – Nové
Ransko pro motorová vozidla s výjimkou
pro LDO Přibyslav a ZEMAS Krucemburk.
Komunikace bude určená pouze pro pěší
a cyklisty a bude proti vjezdu zabezpečena uzamykatelným sloupem, nikoliv závorou.
* RM schválila uzavření Kupní smlouvy
na prodej zahradního traktoru McCulloch
s ing. Milanem Malinou (Uherské Hradiště) za cenu 36.000 Kč včetně DPH.
* RM schválila provedení nutných oprav
na Rekreačním středisku Řeka, a to: oprava propadlé střechy u vhozu na sudy,
oprava havarijního stavu odpadů u sprch
na spodní budově. Dále v kempu Řeka
umístění značek na snížení rychlosti motorových vozidel na 30 km/h doplněné
o zpomalovací retardér; toto je podmíněno schválením Policie ČR.
* RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo na akci „Výměna aeračních
elementů na ČOV Krucemburk“ s firmou
VODA CZ (Hradec Králové), dodatkem se
upravuje celková cena díla na 217.542 Kč
bez DPH.
* RM schválila uzavření Smlouvy o dílo
na akci „Snížení energetické náročnosti BD čp. 193, 345 Krucemburk“ s firmou
HV stavby a práce (Rajhradice) za celkovou cena díla 4.643.128 Kč bez DPH.

* RM schválila pověření k výběru poplatku za užívání veřejného prostranství
v Krucemburku pro pořádání pouti ve
dnech 26. 5. a 27. 5.
* RM schválila zveřejnění záměru směny
pozemků v k. ú. Radostín u Vojnova Městce, parc. č. 351/2 a parc. č. 351/4, a pozemky parc. č. 310/7, 310/8, 310/14 a 310/15,
vše v k. ú. Račín u Polničky, oddělené geometrickým plánem č. 106/2017, mezi LDO
Přibyslav a podílnickými obcemi.
* RM schválila uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví k majetku Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina na bezúplatný převod automobilu CAS 15, MAN
TGM 13.240 4X4 BL, vč./VIN WMAN36ZZX8Y202992 vč. příslušenství v celkové
hodnotě 5.017.976 Kč.
* RM rozhodla vybrat jako nejvhodnější
nabídku veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti BD čp. 193, 345 Krucemburk“ nabídku společnosti HV stavby
a práce (Rajhradice). Cena díla je 4.643.128
Kč bez DPH.
* RM pověřila místostarostu jednáním
v celé záležitosti oprav na Rekreačním
středisku Řeka a instalací značek a zpomalovacích retardérů v kempu a k projednání schválení tohoto značení s Policií ČR.
74. zasedání – 4. 6. 2018
* RM schválila Rozpočtové opatření
č. 5/2018.
* RM schválila uzavření Smlouvy o zemědělském pachtu, kterou se nahrazuje
Smlouva nájemní ze dne 28. 4. 2011 mezi

podílnickými obcemi a Lesním družstvem
obcí Přibyslav. Dále schválila uzavření
dodatku č. 1 ke Smlouvě pachtovní mezi
podílnickými obcemi Lesního družstva
obcí a Lesním družstvem obcí. Dodatkem
se upravuje výše pachtovného z lesních
pozemků – bude činit 43 % z tržeb za
vlastní dříví v peněžním plnění. Pachtovné z ostatních pozemků a objektů, které
se na nich nacházejí, se stanovuje na
800.000 Kč, rovněž v peněžním plnění.
* RM schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina na
realizaci akce podpora standardizace,
zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných turistickým informačním centrem v oblasti cestovního ruchu. Dotace
činí 54.908 Kč.
* RM schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina na
realizaci obnovy kulturní památky „Krucemburk (Staré Ransko), litinový kříž – restaurování“. Dotace činí 77.500 Kč.
* RM schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina na
financování potřeb jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce za účelem udržení
a rozvoje její akceschopnosti. Dotace činí
30.000 Kč.
* RM schválila ZŠ převod prostředků ve
výši 21.022 Kč z rezervního fondu na nákup zabezpečovacího materiálu (GDPR).
* RM schválila ředitelské volno pro žáky
9. ročníku na dny 22.–29. 6. z důvodu
slavnostního ukončení školní docházky
21. 6., pro ostatní žáky 1.–8. roč. na dny

25.– 29. 6. z důvodu rekonstrukce sociálního zařízení v budově ZŠ.
* RM schválila výškové zaměření komunikace a kanalizace v ulici Na Viničkách
u čp. 394.
* RM schválila uzavření Smlouvy o zajištění TDI na akci „Snížení energetické
náročnosti BD čp. 193, 345 Krucemburk“
s firmou TAPA projekt (Havlíčkův Brod) za
350 Kč/hod. bez DPH.
* RM schválila uzavření Příkazní smlouvy
na Správu žádosti o dotaci v rámci IROP
na akci „Snížení energetické náročnosti BD čp. 193, 345 Krucemburk“ s firmou
IPI (Žďár nad Sázavou) za celkovou cenu
31.000 Kč bez DPH.
* RM schválila objednávku přívěsného vozíku DUNG 08.2 ZN u firmy VEZEKO (Velké
Meziříčí) za cenu 27.150 Kč bez DPH.
* RM neschválila rozdělení nákladů za
veřejné záchodky na pouti 2018 mezi nájemce Spilkovi a provozovatele prodejních
stánků.
* RM rozhodla vybrat jako nejvhodnější
nabídku veřejné zakázky „Rekonstrukce
sociálního zařízení a šaten u tělocvičny ZŠ
Krucemburk“ nabídku společnosti Ondráček vodo-topo-plyn (Ždírec nad Doubravou). Cena díla je 2.020.590 Kč bez DPH.
Nabídka tohoto uchazeče byla hodnotící
komisí vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
* RM doporučila ZM schválit uzavření
Smlouvy o dílo na akci „Náhrada dožitého systému řízení ČOV Krucemburk“ s firmou WP Cont (Židlochovice).

INFORMACE Z 26. ZASEDÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
26. zasedání – 18. 4. 2018
* ZM schválilo závěrečný účet, zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření
a účetní závěrku městyse Krucemburk
za rok 2017 bez výhrad.
* ZM schválilo pořízení automatického
defibrilátoru pro městys Krucemburk za
cenu 107.358 Kč včetně DPH od firmy AED
line CZ.
* ZM schválilo Rozpočtová opatření č. 2
a 3/2018.
* ZM schválilo uzavření Smluv o poskytnutí dotace na celoroční činnost spolku TJ Sokol Krucemburk ve výši 65.000 Kč, spolku
TJ Spartak Staré Ransko ve výši 65.000 Kč
a spolku Perun Hluboká ve výši 65.000 Kč.
* ZM schválilo stanovení počtu členů ZM
na 15.
* ZM schválilo uzavření Smlouvy o odstranění odpadu s firmou AVE Vysočina
(Žďár nad Sázavou) na přebírku komunálního odpadu od městyse Krucemburk

ve smyslu zákona o odpadech za cenu
920 Kč/t bez DPH.
* ZM schválilo uzavření Smlouvy o odstranění odpadu na svoz BRKO a kovů
z 1.100 l kontejnerů s firmou AVE Vysočina (Žďár nad Sázavou) za sjednanou cenu
33 Kč/km a 900 Kč/hod. Celková cena svozu a výsypu bude stanovena počtem ujetých kilometrů a počtem hodin strávených
při svozu. Odpady budou odváženy na
kompostárnu nebo bioplynovou stanici ve
Ždírci nad Doubravou a SD Krucemburk.
* ZM schválilo bezúplatné předání kompostérů občanům Krucemburku, Staré
Ransko a Hluboká, kteří si v roce 2016
požádali o jejich přidělení v rámci vyhlášené ankety na akci „Pořízení kompostérů
a kontejneru na textil pro městys Krucemburk“ z dotačního titulu SFŽP. Při předání
kompostérů bude od občanů vyžádáno
podepsání prohlášení, které je požadováno od SFŽP v rámci dotace na tuto akci.
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* ZM schválilo nedoporučit „Studii řešení náměstí Jana Zrzavého“ v předložené verzi k dalšímu zpracování a realizaci
z důvodu přeložky komunikace III/03713.
* ZM vzalo na vědomí informace o situaci s pozemky v lokalitě „Pod včelínem“,
o projektu zateplování bytového domu
čp. 193 a 345, o projektu odbahnění rybníka „Zaďák a Macurův“, o projektu rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ, a o stanovení 1. soudního líčení mezi Městysem
Krucemburk a paní S. N.
Publikovány jsou upravené verze usnesení Rady a Zastupitelstva městyse z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná verze
zápisu je v souladu s § 16, 17 a 95 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích k nahlédnutí
v sekretariátu starosty.

POLICIE ČR HLÁSÍ
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás seznámila s některými případy trestné činnosti, k nimž došlo
v průběhu měsíců březen až květen v teritoriu obvodního oddělení PČR Chotěboř.
Krádež vloupáním
* Neznámý pachatel 13. 3. ve Ždírci nad
Doubravou (v ulici Luční) vnikl odemčenou brankou na pozemek; vypáčil okno
vedoucí do garáže, vlezl do garáže a odtud prošel do obytných místností v rodinném domě. V obývacím pokoji odcizil
finanční hotovost v cizí měně, potom byl
ale vyrušen poškozenou. Pachatel dům
opustil po otevření okna v ložnici, vyskočil ven na zahradu, přeskočil dřevěné
oplocení a utekl neznámo kam. Poškozeným způsobil škodu 23.050 Kč.
Krádež
* Neznámý pachatel v době od 15 hodin 5. 4.
do 11 hodin 7. 4. v obci Slavíkov, místní části Štikov, vnikl na dvorek u rekreační chalupy. Ze zaparkovaného traktoru odcizil
různé díly od motoru. Poškozenému způsobil škodu v odhadnuté výši 23.500 Kč.
* Neznámý pachatel 10. 4. v době od 14.40
do 14.43 hodin v obci Ždírec nad Doubra-

OZNÁMENÍ
vou (v ulici Chrudimská před TIPSPORT
barem) využil situace, že řidič vozidla vystoupil, neuzamkl kabinu a šel do nákladového prostoru, kde vyložil zboží do zmíněného baru. Pachatel otevřel dveře vozidla
a z vnitřních prostor dveří odcizil volně
odloženou kabelu s finanční hotovostí. Poškozenému způsobil škodu 59.880 Kč.
* Neznámý pachatel 21. 4. v době od 21.45
do 22.15 hodin v Krucemburku (v ulici
Hlubocká před vinárnou) odcizil ze stolu
venkovního sezení dámskou peněženku
s doklady, finanční hotovostí a platební
kartou. Poškozené způsobil škodu 600 Kč.
* Čtyřiačtyřicetiletý muž z Třebíčska
17. 4. v době od 13.20 do 13.30 hodin ve
Ždírci nad Doubravou v supermarketu
Albert s nákupním vozíkem naloženým
různým spotřebním zbožím v hodnotě
6.419 Kč projel mimo prostor pokladen
bez zaplacení zboží ven na parkoviště,
kde si zboží překládal do zavazadlového
prostoru osobního motorového vozidla.
Při krádeži byl přistižen prodavačkou,
proto část odcizeného zboží zanechal
v nákupním vozíku a ujel. Ve věci je konáno zkrácené přípravné řízení.

SLUŽBA ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ
O PORUCHÁCH A PLÁNOVANÝCH
ODSTÁVKÁCH ČEZ DISTRIBUCE
• Služba je určena všem klientům,
kteří odebírají elektřinu na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
• Služba je bezplatná.
• Sjednáním služby se přihlásíte
k odběru e-mailových zpráv o plánovaných odstávkách dodávek
elektřiny do svého odběrného místa (popř. odběrných míst) a/nebo
SMS o předpokládané době odstranění zjištěné poruchy.
• Pro každé odběrné místo zvlášť lze
sjednat právě jednu e-mailovou
adresu pro oznamování plánované
odstávky nebo jejího zrušení (storna) a právě jedno telefonní číslo
pro oznamování předpokládané
doby obnovení dodávky elektřiny
po zjištěné poruše.
Zaregistrovat k odběru informací
se můžete na

pprap. Marie Perková, vrchní asistent

POKRAČOVÁNÍ VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2018
Nejprve se vraťme zpět do hluboké minulosti a připomeňme si události spojené se vznikem Krucemburku. Zdejší, v té
době pohraniční kraj byl porostlý hustým
pralesem plným zrádných bažin a močálů. Od 12. století jím procházela stezka
Liběcká vedoucí z Čech na Moravu. Ta se
křížila pod Krucemburkem s další stezkou
vedoucí od Chrudimi do Rakouska: mylně bývá uváděna jako Trstenická (ta však
pokračovala do Olomouce, stezka, která tudy vedla, byla její odnož). V té době
v místě dnešního Krucemburku byla osada
se strážnicí neznámého jména. Strážnice
stávala v místech dnešního domu Máčalových; jak uvádí učitel Josef Kynčl, v těchto
místech byly znát jakési valy. Zde později
vznikly také dvůr a tvrz, která se časem
změnila v zámek rodiny Střelů.
Známe také první písemnou zmínku
o Krucemburku z roku 1241, jak se dochovala v Moravském muzeu v Brně: uchýlil
se sem před Tatary, kteří v té době sužovali
Moravu, mincmistr Adam z Brna, jenž zde
měl razit mince. Celý zdejší kraj byl majetkem českého velmože Jana z Bratčic, který se po založení Polné psal z Polné. Měl
zásluhu také na kolonizaci zdejšího kraje.

Pozemky obdaroval rytíře německého řádu
(pruské křižáky), kterým daroval – mimo
jiný majetek – také tzv. Slubický les, který
se nacházel mezi prameny řek Doubravice (Doubravka) a Kamenice (Chrudimka)
a rozkládal se až ke statkům jeho dcery
Anny, vesnicím Branišovu, Markvarticím
a Přechodu (dnešnímu Bílku). U Branišova
měla být zemská brána. Toto vše je doloženo v potvrzovací listině krále Václava I. sepsané na hradě Křivoklát 7. července 1242.
Listiny se psaly zpětně, a tak je možné,
že k darování došlo již před rokem 1240.
Slubický les je odvozován od říčky Slubice pramenící na Suchém kopci u Vojnova
Městce a ústící nedaleko Stanu u Hlinska
do řeky Chrudimky. Chrudimka pramení
u Vortové a Doubravka nad Hlubokou.
Podle dalšího výkladu zde měli členové
řádu německých rytířů založit osadu a nazvat ji Kreuzberg. Uvádí se také, že v letech
1247–61 zde razil mince z přibyslavského
stříbra pražský měšťan Arlanus Henricus
(Karel Jindřich). Ten prý měl dát osadě
kolem tvrze jméno svého rodiště, jímž byl
Kreuzburk v Durynsku. Město Humpolec
uvádí, že zmiňovaný mincmistr Karel Jindřich působil také v této osadě.
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https://www.cezdistribuce.cz/cs/
sluzba.html

Připomněli jsme si nejstarší data v dějinách Krucemburku: od doby první písemné zmínky o Krucemburku uplynulo letos
777 roků.
***
Letos si také připomínáme padesáté výročí invaze tzv. bratrských armád do Československa. K tomuto výročí bude napsáno
mnoho komentářů v novinách, vysíláno
mnoho pořadů v rozhlase a v televizi. Chtěl
bych zde připomenout některé příhody,
jak jsem je prožíval já, tehdy mladý člověk,
právě v srpnu roku 1968.
Pracoval jsem v té době v pardubické
Tesle. Bydlel jsem na svobodárně v desetipatrovém věžáku na jižním okraji Pardubic
– v osmém patře, odkud byl velmi dobrý
výhled z balkonu na Železné hory, ale také
na pardubické vojenské letiště, odkud nás
probouzely někdy noční lety letadel.
V noci 21. srpna nás probudil hukot
transportních těžkých letadel, jiný než

na který jsme byli zvyklí. Letadla létala
směrem na Prahu, kam převážela invazní
jednotky sovětské armády. To jsme se dozvěděli ráno při příchodu do práce. Nikdo
však nepracoval a poslouchali jsme zprávy
z rozhlasu. Po deváté hodině někdo přišel
z města se zprávou, že všude u obchodů
stojí dlouhé fronty a lidé kupují zásoby. Já
na svobodárně jsem si kupoval jídlo každý
den, a tak jsem zásoby neměl. Navíc na
sobotu a neděli jsem jezdil domů. Rozhodl
jsem se, že se musím dostat co nejrychleji
domů, kde jsem měl zázemí u rodičů. Odešel jsem proto z práce a snažil se dostat co
nejrychleji domů.
Na Slovanech jsem nastoupil do trolejbusu na konečnou a jel jsem v Jesničankách k Benzině, kde jsem chtěl stopnout
nějaké vozidlo, které by jelo směrem na
Ždírec. Počítal jsem s tím, že vlaky a autobusy nebudou zřejmě jezdit. Měl jsem
štěstí, jakýsi muž na skútru s třebíčskou
značkou, který si tankoval benzín, mě vzal
do Ždírce. Silnice byla skoro prázdná, jen
jsme měli strach, aby proti nám nejela ruská kolona vozidel. Tak jsem se dostal dobře
do Ždírce, kde jsem poděkoval za svezení
a pěšky šel domů.
V tehdejší Křížové byl klid. V té době
byla silnice na Žďár neprůjezdná, ve Vojnově Městci se dělala kanalizace, jezdilo se
objížďkami a nehrozilo tedy, že by tady jezdily okupační jednotky. Maminka mi koupila také menší množství benzínu, zásobila naši domácnost potravinami, a tak jsem
mohl jezdit za svou nastávající manželkou
do Vojnova Městce na motocyklu. Silniční
ukazatele byly zabarvené a všude nápisy
„Moskva 2500 km“, „Lenine, probuď se,
Brežněv se zbláznil!“ a podobné.
Jedna příhoda je z křižovatky silnice na
Ransko, kde stál polský tank, a posádka
nevěděla, kudy má jet. Lidé poslali tankisty na doly, kde prý bloudili v lesích.
Další příhoda se mi stala, když jsem se
vracel pozdě v noci pěšky z Vojnova Městce od své nastávající manželky. Silnice byla
liduprázdná; když jsem došel téměř domů
a zabočoval do ulice Na Špici, všiml jsem
si, že od Ždírce jede vojenský transportér.
Když jsem byl téměř na konci ulice, ke svému zděšení jsem zjistil, že transportér jede
za mnou. Rychle jsem začal utíkat a vběhl
do dvora našeho domu. Tam jsem se ukryl
za ráz dříví. Transportér dojel na konec
ulice na Liškově, ta byla u parku dále neprůjezdná. Transportér začal rychle couvat
a já vběhl do našeho domu.
Takové byly události a zážitky ze srpna
1968. Po několika dnech jsem se vrátil do
zaměstnání. Na kraji Pardubic pak stál ještě dlouhou dobu u Jesenčan transportér
polské armády s namířeným kulometem.

***
V letošním roce si také připomínáme tragické události kolem podepsání potupné
mnichovské dohody (byla podepsána před
osmdesáti roky). Tlak nacistického Německa na naši republiku zesílil natolik, že
opět hrozila válka. Anglie se nabídla jako
zprostředkovatel a vyslala do republiky
misi lorda Waltera Runcimana, který měl
být prostředníkem mezi československou
vládou a sudetskými Němci. Československá vláda a prezident Edvard Beneš požádali Zdeňka Kinského, aby zprostředkoval
víkendové setkání české šlechty s lordem
Runcimanem na zámku ve Žďáru. Tohoto
setkání se zúčastnili činitelé z oblasti financí, průmyslu, kultury a církevních kruhů. Obyvatelé Krucemburku byli svědky,
když lord Runciman s doprovodem projížděl 7. srpna třemi auty přes Krucemburk.
Obdobné setkání se zástupci německé
šlechty vedl lord na Červeném Hrádku.
Výsledek této mise byl pro naši republiku nešťastný: Runciman se v zásadě
vyjádřil pro odstoupení československého pohraničí Německu. Také jako by se
příroda proti této napjaté situaci začala
bouřit. 12. srpna zde bylo velké krupobití,
které z poloviny zničilo obilí mezi Městcem
a Krucemburkem. Koncem srpna nastalo
období dešťů a rozvodnil se Městecký potok, navíc se strhla průtrž nad Kamenným
vrchem: spousta vody se potokem valila
na Krucemburk, u mlýna se včas nepodařilo vytáhnout stavidla a voda zalila celou
šířku hráze přes silnici a zaplavila mlýn,
kde mlynář Kostkan utrpěl velkou škodu.
Také domy na Diouse a podle potoka byly
zaplaveny. Binkova koželužna byla ohrožena. Přes most na Hlubokou dosahovala
voda výšky 60 centimetrů. Voda zaplavila
louky před a za raneckým mostem a vytvořila veliké jezero. Stouply také hladiny rybníků, u Řeky se valila přes splav a sahala
až do poloviny schodů do kabin. Hladina
Raneckého rybníka byla zároveň se silnicí.
Zemědělce postihla ještě další pohroma,
objevila se nákaza slintavky a kulhavky.
V září začaly přípravy na možnou válku
a organizace civilní obrany, která připravovala občany na možné německé nálety.
Na Křížovém vrchu byla opět vybudována
pozorovatelna protiletadlového dělostřelectva, které mělo chránit muniční sklady
v Bílku. V době, kdy se politická situace
vyostřovala, zvažoval prezident Beneš přemístit své velitelské stanoviště na Moravu,
popřípadě na Slovensko. Proto dal část
státního archivu ukrytého v okovaných
bednách převést na poloviční cestu mezi
Prahou a jeho velitelským stanovištěm.
Na doporučení paní Maškové, která mu
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vedla domácnost, byl archiv odvezen do
Krucemburku a ukryt v bývalém lihovaru.
Posléze byl odvezen zpět do Prahy.
Ve dnech 22.–24. září proběhla godesbergská jednání mezi Hitlerem a Chamberlainem o způsobu připojení československého pohraničí k nacistickému Německu.
V celé republice proběhly masové demonstrace a byla vyhlášena mobilizace. Jen
z Krucemburku bylo povoláno do zbraně
106 důstojníků a vojáků v záloze. Byly rekvírovány automobily a koně. Bylo nařízeno, že musí být v domech a továrnách zatemněna okna od soumraku až do svítání.
Lidé skupovali potraviny a spotřební zboží, aby měli doma zásoby na několik dní.
Mobilizace se rovněž projevila ve školách,
kde chyběli učitelé. Také starší chlapci museli v zemědělství nahradit otce, kteří byli
povoláni. V sokolovně byli ubytováni vojáci, kteří tudy procházeli. Železnice byla
plně vytížena vojenskou přepravou. Proto
byla zařízena autobusová linka z Pardubic
přes Chrudim, Krucemburk, Žďár na Moravě, Měřín, Velké Meziříčí a Velkou Bíteš do
Brna.
Dvacátého devátého září došlo v Mnichově k podepsání mnichovské dohody
a odstoupení pohraničního území Sudet
Německu. Dohodu podepsali za Německo
Hitler, za Itálii Mussolini, za Anglii Chamberlain, za Francii Daladier. Zástupci Československa nebyli pozváni. Opevnění, které
republika vybudovala, padlo bez boje Německu. V říjnu musela republika postoupit
Těšínsko beckovskému Polsku a v listopadu
horthyovskému Maďarsku jižní a východní
Slovensko a velkou část Podkarpatské Rusi.
Prezident Beneš abdikoval a odjel do emigrace. Lidé v celé republice byli zklamáni
zradou Anglie a Francie. Také státní hranice
se přiblížila ke Krucemburku. Byla u Jihlavy a mezi Poličkou a Svitavami. Republika
také ztratila strategická a významná hospodářská území.
Začala demobilizace vojáků, zároveň
probíhala okupace zabraných území Německem a došlo k drastickému odsunu
českého obyvatelstva. Vznikla druhá republika, prezidentem se stal Emil Hácha,
byla zastavena činnost KSČ a Svazu mladých. V listopadu došlo také k sjednocení
šesti pravicových stran v jednu nazvanou
Strana národní jednoty, její předseda Rudolf Beran se stal i předsedou vlády. Lidé,
kteří byli zklamáni z nedůstojného konce
našeho státu, věřili, že nás Hitler nechá
na pokoji, věřili také tomu, že si budeme
moci republiku spravovat sami, i když malou, ale naši, a že v ní budou moci žít podle
svého. Že tomu tak nebude, o tom se zanedlouho přesvědčili.
Pavel Vomela

POČÁTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V KRUCEMBURKU
V starších dobách byla převážná
ná kůlna na hasičské nářadí a také
část domů v Krucemburku dřeprkna na jarmareční boudy; stavbu
věná. Neopatrnost při zacházení
provedl zdejší rodák Izák Šmídl.
s ohněm způsobila požáry, které
Kůlna byla postavena na jižní straně
ničily zejména hospodářské bučp. 101; majitel pozemku Jan Zrzavý
dovy (stodoly, chlévy aj.), v nichž
výměnou získal pozemek (obecní
bylo uskladněno seno, sláma, dřípastviště), na němž později vystavěl
ví a další hořlavý materiál. Zřejmě
hospodu Na Špici (1842).
již od konce 14. století v městečku
Podle záznamu z roku 1853 měla
existovala povinnost účastnit se
obec – v té době o 180 domech
hašení požárů.
– k dispozici velkou stříkačku
Větší požáry se Krucemburku
ve velmi dobrém stavu, dvě ruční
vyhýbaly. Největší pohromou byl
stříkačky, čtyři lejty, 30 košíků na
zřejmě požár roku 1659, který znivodu, 6 háků a 8 velkých žebříků.
čil část městečka (domy od současMimoto byly v každém domě na půného čp. 53 až do čp. 107 na jižní
dách putýnky s vodou a ve větších
straně hlavní silnice) a nejspíš také
domech 24 dalších žebříků. Proto
První hasičský sbor v Krucemburku. Uprostřed František Janázámek Střelů. V té době však byla
v obci nebyly požáry časté. Jeden
ček, jeden ze zakladatelů sboru (foto asi z roku 1880).
na území obce řada tzv. spálenišť,
z největších požárů obec zažila 21.
zřejmě po požárech během třicetisrpna 1877: vypukl v hostinci čp.
leté války (před rokem 1638) a roku 1651.
se hlavně na komíny, z nichž některé byly
96 (údajně od blesku, ale toto tvrzení nikdy
Záznam královské revizní komise z roku
do té doby dřevěné a proutěné. Další panebylo dokázáno) a poničil také sousední
1736 uvádí, že „domy jsou zde jen ze dřeva
tent vydal Josef II. roku 1785. Byla v něm
budovy na hlubocké silnici (čp. 93 a dnes již
vystavěny“, pokryté nejčastěji šindelem.
stanovena povinnost vrchnosti dohlížet
zbourané domy čp. 94 a 95) a tři domy na
Zděný byl kostel a od roku 1725 také fara.
na to, aby nové stavby byly zakládány na
jižní straně náměstí (čp. 97–99).
V dřevěné školní budově pod kostelem (pobezpečných místech, majitelé domu měli
Pád Bachova absolutismu uvolnil spostavené roku 1777) vypukl o půlnoci mezi
mít na půdě kadečku s vodou aj. Obecní
lečenské poměry v rakouské monarchii.
21. a 22. říjnem 1796 požár; roku 1797 byla
hasičské nářadí mělo být řádně uloženo
Roku 1861 byly přijaty zákony o právu
vystavěna nová budova, z větší části již
a ošetřováno. Dokumenty se však podařilo
spolčovacím a shromažďovacím. Na venzděná. Zděných budov přibývalo v průběuvést v život jen částečně. Od počátku 19.
kově docházelo postupně k shromažďováhu 19. století. Pokud pak požár vypukl, byl
století se zdokonalovala také požární techní jedinců, kteří se snažili požárům předomezen jen na dotyčný objekt, jak dokládá
nika, začaly se užívat dřevěné a kovové
cházet, a ti začali ustavovat od poloviny 19.
záznam 17. prosince 1838: „...toho dne večer
stříkačky.
století v Čechách a na Moravě dobrovolné
o 8 hodinách vyšel oheň v numeru 10, ale více
Majitelé Krucemburku nebezpečí požárů
hasičské sbory. Za první z nich je považonevyhořelo, jenom to samé stavení.“
nepodceňovali. Ditrichštejnové měli s pován německý Spolek dobrovolných hasičů
Marie Terezie vydala roku 1751 Řád k hažáry v Polné i na jiných místech panství
Zákupy (1854), první český hasičský sbor
šení ohně pro města zemská, městečka a děšpatné zkušenosti: po požáru zámku v Polvznikl ve Velvarech (1864). Do roku 1875
diny markrabství moravského, roku 1755
né (květen 1794) bylo sídlo panství přestějich vzniklo přes sto. Roku 1876 pak byl
pak patenty pro česká města a venkov: šlo
hováno do Přibyslavi.
vydán Řád policie požárové, který stanovil
o první protipožární ochranu. DokumenKoncem 18. století měla obec ruční střípovinnosti v protipožární ochraně, mj. orty stanovily, jak požár vyhlašovat, kdo je
kačku, k ní později přibyla ještě druhá. Když
ganizovat v obcích nad sto popisných čísel
povinen hasit a zásah organizovat (poroku 1830 koupila obec velkou požární střísbory dobrovolných hasičů se stříkačkou.
vinnosti starosty). Dodržování řádu bylo
kačku, nebylo pro její uložení vhodné místo.
První placený hasičský sbor byl ustaven
kontrolováno zvláštní komisí; zaměřovala
Proto byla roku 1835 postavena ohnivzdorv Praze (1853).

Stará stříkačka na oslavách stého výročí založení sboru (1978).

Hasičský sbor roku 1904.
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Založení hasičského sboru
Sbor dobrovolných hasičů v Krucemburku byl založen 29. dubna
1878. Zakládajícími členy byli
Jan Nepomuk Dienelt, tehdejší
starosta obce, továrníci Ladislav Binko a Josef Schnek, řídící
učitel Josef Miroslav Tocháček,
zámečník Augustin Zvolánek,
obuvník Josef Musil, obchodník
Vilem Štill a rolník František Janáček. Na přípravné schůzi byly
vypracovány stanovy sboru a ty
byly záhy (18. května) schváleny nadřízenými orgány. První (ustavující)
schůze se konala 30. června 1878; na ní
byli přijati noví členové a zvolen výbor:
velitelem byl Ladislav Binko (od roku 1880
Vilém Štill), podvelitelem Josef Musil a jednatelem a pokladníkem Josef M. Tocháček.
Členská základna čítala 8 členů zakládajících, 45 členů aktivních a 20 přispívajících.
Hlavní činností byl – vedle obstarávání
hasičské výstroje a potřeb a postupně také
pracovních obleků a slavnostních stejnokrojů – výcvik aktivních členů (roku 1880
proběhlo celkem 11 cvičení), řídil se řádem
dobrovolných hasičů v Trhové Kamenici
(zde byl sbor založen 6. července 1876). Základní výcvik aktivních členů byl dokončen roku 1881; vedl jej podvelitel hasičského sboru v Hlinsku Antonín Medek. První
velký požár pomáhal sbor likvidovat roku
1881 v Chotěboři (zdejší sbor byl založen
16. června 1878).
Hasičský sbor před „velkým ohněm“
(1880–93)
Hasiči měli v té době k dispozici stříkačku
z roku 1780, která však již potřebám sboru
nevyhovovala. Proto byla roku 1882 zakoupena nová stříkačka za 1.100 zlatých
(obec přispěla částkou 800 zl., 300 zl.
složil sbor); poprvé byla zřejmě užita při
požáru v domě Jana Dienelta a při hašení požárů v Hlinsku, Radostíně, Novém
Ransku (1882), Bílku (1883) a Vojnově
Městci (1884). Postupně sbor dokupoval
další techniku (např. dvoukolový vozík
na hadice, hydrofor). Roku 1882 se sbor
stal členem Chrudimské hasičské župy
a zástupci se zúčastňovali jejích zasedání
i cvičení.
Činnost se však neomezovala jen na výcvik a zásahy při požárech, ale sbor vedl
i bohatý spolkový život (roku 1882 první
spolkový výlet do Hati), společné návštěvy
kulturních akcí (v říjnu 1881 oslavy šedesátých narozenin K. Havlíčka Borovského
v Borové), účast na oslavách hasičských
sborů (1885: Polná, Chotěboř), hasičských
cvičení v okolních obcích aj. První hasičský ples se konal roku 1883.

Pohled na vyhořelou část Krucemburku (1893).

Roku 1884 došlo ke změně organizace sboru: byl zvolen jeho první starosta Eduard
Binko; velitelem sboru byl Vilém Štill, náměstkem Jindřich Zvolánek, jednatelem
Josef Kubín. Zároveň byly schváleny nové
stanovy. Činnost hasičů se rozšířila o noční hlídky a hlídky při kulturních akcích.
Deset členů se zúčastnilo sjezdu Chrudimské župy v Hlinsku. Od roku 1884 byli
aktivní hasiči zdravotně pojištěni proti
úrazu.
Členská základna se skládala z čtyř skupin. Do první patřili zakládající členové:
v 80. letech jich postupně ubývalo z 8 na
3 členy. Jádro činnosti sboru tvořili aktivní členové, kteří se účastnili pravidelného
výcviku (v létě nejčastěji v neděli) a zasahovali při požárech; bývalo jich kolem
30, koncem desetiletí se jejich počet blížil
40. Nejpočetnější skupinu tvořili členové
přispívající; bývalo jich přes 30, od roku
1888 jich bylo přes 70. Od poloviny 80. let
bylo významným osobnostem udělováno
čestné členství. Hasiči se účastnili pohřbů
svých zesnulých členů.
Sbor přispíval svou činností k předcházení požárů, proto řadu let nemuseli jeho
členové zasahovat (1885, 1886). Zřejmě
nejaktivnější byl sbor roku 1887: zasahoval
u požárů ve Vojnově Městci, Borové, Ždírci
a dvakrát v Krucemburku. V letech 1888–
92 zasahoval sbor jen jednou (1891).
Hasičský sbor po „velkém ohni“
(1893–1900)
Ve čtvrtek 27. dubna 1893 – téměř 15 let po
založení sboru – vypukl v Krucemburku
velký požár, který během dvou hodin zničil východní část obce –116 budov včetně
školy, téměř 900 osob přišlo o střechu nad
hlavou. Zásluhou hasičů se podařilo zachránit před živlem kostel s farou, domky
Na Kopci a mlýn. Při obnově obce byla využita finanční a materiální pomoc ze sbírky
východočeských hasičů v hodnotě 1.029
zlatých. Požár urychlil přípravu a schválení Požárního řádu pro Krucemburk (1895)
a byl doporučen starostovi obce k uvedení
do praxe.
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Roku 1893 došlo k částečné obměně výboru: podvelitelem (náměstkem velitele)
se stal Josef Musil, jednatelem Václav Matoulek. Zvýšila se kulturní činnost. Sbor se
roku 1894 zúčastnil – vedle šesti zásahů
u požárů v Radostíně (2×), Chlumu (2×)
a Starém a Novém Ransku – župního sjezdu ve Skutči, oslav 30 let okresního zastupitelstva v Chotěboři a slavnostního svěcení veřejné školy. V tomto roku byla zřízena
hasičská knihovna; měla 13 svazků, sbor
odebíral hasičské časopisy Český hasič,
Věstník a Hasičský kalendář.
V průběhu dalších několika let likvidovali hasiči množství požárů. Zajížděli
hlavně do okolních obcí (Hluboká, Vojnův
Městec, Radostín, Škrdlovice, Kohoutov,
Benátky, Bílek), ale také do Chotěboře,
Hlinska či Trhové Kamenice. V Krucemburku roku 1895 sbor zasahoval u dvou
požárů – 12. července mlýna Rudolfa Slámy a 5. prosince pazderky (čp. 55). Při požáru stodoly Františka Musila 11. prosince 1899 hasiči pracovali při mrazu téměř
-20 °C. Sbor měl v té době kolem 35 aktivních členů a 35–40 přispívajících členů.
Roku 1896 došlo k reorganizaci Chrudimské župy, kvůli snazší agendě byl rozdělen
na devět obvodů: krucemburský sbor se stal
členem Hlineckého obvodu. Župních sjezdů
se zástupci sboru účastnili pravidelně. I nadále sbor organizoval kulturní akce. Oblíbený byl každoroční letní spolkový výlet do
Hati nebo do parku (končil při hudbě v některém místním hostinci), populární byly
také každoroční plesy. Začátkem každého
roku se konala valná hromada; na ní – vedle zhodnocení činnosti sboru – byl volen
výbor a velitelský sbor: velitel sboru, zbrojmistr, náčelník lezců, náčelník stříkačníků
a četaři lezců a stříkaček.
Modernizována byla průběžně výstroj
sboru a probíhal nákup hadic a péče o ně.
Sbor disponoval lezeckými pásy s ozubenou sekyrkou, kabelkou s výpomocným
hákem a smyčkou s karabinou, koženými
přilbami s dlouhým mosazným hřebenem,
lakovým páskem a podbradníkem a další
výzbrojí.

Pokračování – Počátky Sboru dobrovolných hasičů

Hasičský sbor před 1. světovou válkou
(1900–14)
Velkým problémem, s nímž se sbor vyrovnával, byla výstavba cvičiště. Na schůzích
členové upozorňovali na problémy již od
poloviny 90. let: hasiči proto cvičili na střechách občanů, v některých letech se výcvik
nekonal. Cvičiště bylo zřízeno až roku 1901
pod stodolami; cvičilo se v pondělí během
letních měsíců.
V roce 1901 došlo také k přestavbě zbrojovny (vydlážděna podlaha). Následovala
modernizace techniky: roku 1905 byla zakoupena nová stříkačka za 1.800 korun.
Sbor tak vlastnil již 3 stroje. Počet činných
členů se i nadále pohyboval kolem 40 osob,
přispívajících členů bylo 35–45. Zápisy ze
schůzí sboru dokazují, že kolísavý počet
přispívajících členů byl ovlivněn placením
členských příspěvků; některé členy bylo
nutné i několikrát o zaplacení upomínat.
Od roku 1902 župní výbor žádal na sborech přispívat na „národní daň“; tento fond
přispíval nemajetným hasičským sborům
na činnost. Zřízena byla také sirotčí pokladna na podporu sirotků po zemřelých
hasičích župy. Finanční podporu získali
také činní členové sboru, pokud onemocněli a měli více dětí, byli chudí apod. Při
výletech, zábavách a plesech se vybíraly
peníze, z nichž se přispívalo těm členům,
kteří se dostali do finančních problémů.
Roku 1904 byl sbor začleněn do Chotěbořské župy (byla ustavena 28. srpna
1894). Starostou sboru se po smrti Eduarda
Binka stal syn Ladislav Binko. O rok později (9. července 1905) hostil sjezd župy:
součástí byl průvod obcí, požární cvičení,
zasedání valné hromady, byly prosloveny přednášky starosty župy Jana Hrušky
a MUDr. Ladislava Raimana O úlohách hasičstva, program doplnily koncert v parku
a večer divadelní představení Konkursy
pana notáře. Výtěžek z obou kulturních
akcí připadl z poloviny sboru a z poloviny
sirotčí pokladně.
Členové sboru se účastnili v hojném počtu hlavně župních sjezdů organizovaných
v okolních obcích – Vojnův Městec (1902),
Sobíňov (1906), Radostín (1909), Bílek (1911)
– a také sjezdů sousední Přibyslavské župy
(např. roku 1909 ve Škrdlovicích). Do vzdálenějších míst byli vysláni zástupci sboru.
V letech 1904–1907 došlo k reorganizaci
Chotěbořské župy a sbory byly rozděleny do
devíti skupin. Krucemburský sbor byl zařazen – spolu se sbory ze Sobíňova, Ždírce,
Kohoutova a Údav – do osmé skupiny, sousední sbory z Hluboké, Radostína a Vojnova
Městce do deváté skupiny. Roku 1907 byl do
župního výboru zvolen člen krucemburského sboru Václav Jambor, zároveň byl jmenován okrskovým náčelníkem.

I nadále sbor věnoval velkou pozornost kulturním a společenským akcím (roku 1901
návštěva odhalení pomníku K. Havlíčka
v Borové). Hojně navštěvované byly výlety
do parku spojené s večerní veselicí Na Špici,
hasičské plesy aj. Sbor plánoval také účast
na slavnosti k 50. výročí úmrtí Karla Havlíčka Borovského 29. července 1906: v předvečer oslav však vypukl o půl jedné v noci
požár, který zachvátil čp. 113, 184 a 114, takže z akce sešlo. Hašení bylo komplikováno
nedostatkem vody. K likvidaci požáru se
sjely sbory z Hluboké, Vojnova Městce, Ždírce, Kohoutova, Radostína, Sobíňova a Studence. Zúčastnila se jí také nejmladší dcera
T. G. Masaryka Olga, která byla v té době
v Krucemburku s rodiči na letním bytě. Požár založila duševně nemocná osoba, k zásahu byl povolán také lékař kvůli oživování
tří osob přiotrávených dýmem.
Začátkem století došlo k úpravě zásad
užívání hasičského slavnostního stejnokroje. Členové sboru jej mohli nosit jen při sjezdech žup, hasičských slavnostech sboru,
sborových vycházkách apod. Nosili jej také
při pohřbech svých členů, popř. významných osobností obce. Pokud zemřel činný
člen, zástupci sboru nesli rakev, ostatní šli
v čele s velitelem sboru před rakví. Zemřel-li
přispívající člen sboru, pohřbu se účastnila
skupina 6–8 osob v čele s četařem. Zesnulé
členy sbor uctil minutou ticha na výročních
schůzích (valných hromadách).
Sbor se podílel na likvidaci několika
požárů v obci. 29. září 1908 vypukl požár
v čp. 144 v dnešní Českobratrské ulici a zachvátil další dvě budovy (čp. 118 a 120).
25. července 1909 postihl požár čp. 119, 77,
135 a 149, tehdy stavení v blízkosti evangelického kostela.
Na likvidaci požáru, který vznikl v dnes
již zbouraném domě čp. 135 od komína,
se kromě 35 hasičů s třemi stříkačkami
z Krucemburku podílely sbory z Chlumu
(10 mužů), Benátek (10), Kohoutova (10),
Vojnova Městce (11), Radostína (10), Ždírce
(10) a Hluboké (10). Starosta obce sborům
poděkoval dopisem: „V úctě podepsaný
obecní starosta vzdává tímto jménem občanů krucemburských ctěnému sboru za
ochotu, s jakou se k požáru dne 25. července
1909 do naší obce dostavil, jakož i za vydatnou všeho uznání hodnou účast a pomoc při
hájení okolních stavení, srdečné díky. Bůh
Vám odplať! V Krucemburku 27. července
1909 – Josef Zrzavý, starosta.“
Roku 1910 vystoupilo ze sboru 7 členů
ze Starého Ranska, kde byl založen vlastní
hasičský sbor: továrník Josef Janáček, Jan
Janáček, Josef Janáček, Jan Rybář, Alois
Červený, Emanuel Langer a Josef Nynger.
Ranečtí hasiči byli členy krucemburského
sboru přes 30 let. Zakládající člen sboru,
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továrník Josef Janáček byl na valné hromadě 2. února 1896 zvolen členem výboru.
10. dubna 1911 o třetí hodině ranní zachvátil požár dům čp. 115 Emanuela Kotouče (podle záznamů byl zřejmě založen
úmyslně neznámým pachatelem). Oheň
byl záhy zpozorován a zabránilo se tak –
na rozdíl od předchozích požárů – škodám
na okolních budovách. Zásahu se zúčastnilo 30 krucemburských hasičů, k požáru se dostavil poprvé také hasičský sbor
z Ranska. Při likvidaci požáru se dobře
osvědčily tzv. berlovky. Budova byla znovu
postavena a 25. září 1917 v ní byl umístěn
poštovní úřad.
Od počátku století docházelo postupně
k odchodu činných členů; někteří z nich se
stěhovali za prací do ciziny, jiní kvůli věku
přecházeli do skupiny přispívajících členů.
Úbytek se zprvu dařilo likvidovat přibíráním nových mladých členů. Od roku 1910
však referáty na valných hromadách konstatovaly, že sbor stárne. Projevovalo se to
v poklesu počtu aktivních členů (roku 1914
jen 26) a zvýšení počtu přispívajících členů
(roku 1914 stoupl na 50), ale také v omezení kulturních aktivit (několik let např. nebyl pořádán ples).
Hasičský sbor za první světové války
Aktivní činnost hasičského sboru přervala
první světová válka: řada členů byla odvedena na frontu, techniku odebrala rekvizice na vojenské účely (kovové součástky
byly odebrány i z nejstarší stříkačky z roku
1780). Župní cvičení ani jiná vystoupení
se nekonala. Roku 1916 se sbor zúčastnil
požáru na Starém Ransku: ukázalo se, že
stará generace zvládá těžkou práci jen obtížně. Proto začala agitace mezi mladou
generací, aby vyplnila vzniklé mezery.
Podařilo se získat několik chlapců ve věku
17 a 18 let, také ti však byli záhy odvedeni. Mezi padlými byli krucemburští hasiči
Alois Nejedlý (9. září 1914), Bohumil Zrzavý (13. září 1915) a Rudolf Zvolánek, který
padl 27. 7. 1917 v bitvě u Zborova.
K změně činnosti došlo roku 1917. Poměry se začaly uvolňovat: začala se hrát
divadla a pořádat večírky. Krucemburští
hasiči uspořádali zdařilý silvestrovský večírek, který skončil až ráno na Nový rok.
Tento rok měl sbor 1 čestného člena, 2 zakládající, 37 činných a 40 přispívajících;
během roku do sboru vstoupilo 19 nových
členů, z nichž 7 muselo narukovat. Zemřel
zasloužilý hasič Václav Jambor, člen župního výboru.
Činnost omlazeného sboru se začala aktivizovat roku 1918.
Jiří Zeman

TJ SPARTAK STARÉ RANSKO
Výkonný výbor Spartaku se schází
jednou za měsíc, řeší a plánuje věci,
které nás čekají v nastávajícím období. Naplánovány máme tyto akce.
Zajistit společně s vedením městyse
položení zámkové dlažby v prostoru
kabin a přístřešku, 9. června byl na
hřišti Spartaku dětský den, 23 června
memoriál Jaroslava Večeři.
Dvacátého pátého srpna bude TJ
Spartak slavit 45 let svého založení.
Protože chceme slavit fotbalem, přijede k nám tento den tým Bohemians
Praha včetně Antonína Panenky,
Karla Dobiáše a ostatních známých
hráčů. Na akci jste všichni zváni.
Ostatní informace viz zprávy jednotlivých vedoucích.
za TJ Spartak Jan Hülle

DOROST SPARTAK STARÉ RANSKO / VÍSKA
Začátek jarní části nám vyšel výborně. Pět
zápasů jsme bodovali, z toho čtyřikrát za
vítězství, jednou za remízu. Pak přišla sprcha v Počátkách, kde jsme špatným výkonem v prvním poločase prohráli vysoko
8:3. Za týden se nám opět dařilo a vyhráli
jsme. V dalším zápase jsme hráli o čtvrté
místo v tabulce. Po mnoha neproměněných šancích jsme třikrát inkasovali a prohráli. Poslední zápas doma jsme zabrali
a těsně vyhráli.
Pak nás už čekaly velmi těžké zápasy
s týmy z prvního a druhého místa. Byla
trochu smůla, že se na tato utkání hodně
hráčů omluvilo, a my hráli prakticky bez
možnosti střídání. V Havlíčkově Brodě
jsme měli dobrý první poločas, který jsme
vyhráli 1:0, ale druhou půlku už kluci nezvládli a vysoko prohráli. Poslední zápas
ve Vísce s Chotěboří nám i přes bojovný
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výkon celého týmu nevyšel a konec sezóny
jsme zakončili prohrou.
Umístění mužstva ve středu tabulky, bez
možnosti společného trénování, je však
velmi dobré.
za dorost Jan Pecina

Odehrané jarní zápasy:
Staré Ransko/Víska – Velký Beranov ....
Měřín – Staré Ransko/Víska ..................
Staré Ransko/Víska – Batelov ................
St. Ransko/Víska – Pohled/Čes. Bělá ....
Staré Ransko/Víska – Polná ...................
Počátky/Žirovnice – St. Ransko/Víska ..
Kam. n. L./Černovice – St. Ransko/Víska
Staré Ransko/Víska – Pacov ..................
Staré Ransko/Víska – Rantířov ..............
Havlíčkův Brod B – St. Ransko/Víska ...
Staré Ransko/Víska – Chotěboř .............

2:1
0:2
4:4
3:2
2:1
8:3
1:5
0:3
1:0
9:1
0:3

JARNÍ TABULKA – DOROST
Rk.

Florbalový klub FBC Salamandra Apoly odehrál již svou 7. sezónu
v lize mužů našeho kraje. A výsledkově to vskutku nebyla špatná
sezóna. S devíti vyhranými zápasy a jednou remízou se Salamandra umístila na sedmé pozici. Soupeřům podlehla dvanáctkrát.
I přes tabulkový propad oproti minulé sezóně z toho bylo třetí nejlepší umístění za dobu existence.
A ročník to nebyl lehký. Soutěž se opět zkvalitnila, některé týmy
prošly fúzí, některé přihlásily svůj „A“ tým místo „béčka“, další
týmy posílily. A tak byl střed tabulky velmi vyrovnaný. Soutěž Salamandra začala na konci září velmi vyrovnanými zápasy s Pacovem a Třebíčí. Z dalšího průběhu soutěže jistě každého místního
fanouška potěší dvě výhry nad rivalem ze Žďáru nad Sázavou. Naopak se Salamandře nepodařilo plně bodovat se soupeři ze Světlé
nad Sázavou a Nového Města na Moravě a to bylo hlavním důvodem letošního horšího umístění. Ani vždy velmi vyrovnané zápasy
s favority soutěže nepřišly s překvapivým a příživným výsledkem
pro tým Salamandry. Až v posledním dvojzápase se podařilo zpečetit umístění na sedmém místě těsnou výhrou nad týmem z Nového Města na Moravě, který tak Salamandře v celkovém umístění
kouká ze vzdálenosti jediného bodu na záda.
Jako tradičně se sezóna velmi povedla Ondřeji Kolářovi, který
se 39 (20+19) kanadskými body dostal na 12. místo nejproduktivnějších hráčů celé ligy. Za zmínku stojí jistě i příspěvek Pavla Jaroše (17+11), který dostal důvěru a posunul se z obrany na křídlo
první formace. V zápase s Moravskými Budějovicemi zažil dokonce sedmigólový sen. Jeho posun do útoku umožnil i návrat Radka
Kunstmüllera, který minulou sezónu hrál v Blansku. Velmi dobře
se ve své první sezóně uvedl Ondra Pecina.
Bohužel ani florbalu se nevyhýbají zranění, a tak se tým Salamandry musel obejít téměř celý rok bez Matouše Vanči a Jiřího
Čermáka. Pro příští rok nemůže klub počítat se službami brankáře
Tomáše Cacka, který odchází na hostování do ambiciózního týmu
SK Jihlava. Snahou vedení je však rozšířit a omladit kádr.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří náš klub podporují,
a doufáme, že nám zachováte přízeň i v dalším našem sportovním
snažení.

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Družstvo
Havlíčkův Brod B

22

17

4

1

137:26

55

2

Chotěboř

22

17

1

4

88:27

52

3

Pacov

22

13

5

4

54:28

44

4

Počátky/Žirovnice

22

13

3

6

78:44

42

5

Velký Beranov

22

11

4

7

69:53

37

6

SLAVOJ POLNÁ B

22

11

1

10

53:50

34

7

Staré Ransko/Víska

22

11

1

10

64:66

34

8

Batelov

22

8

3

11

53:56

27

9

Rantířov

22

7

4

11

57:57

25

10

Pohled/Česká Bělá

22

4

2

16

39:120

14

11

Měřín

21

1

4

16

16:73

7

12

Kamenice nad L./Černovice

21

2

0

19

20:128

6

Inzerce

PŮJČUJEME, PRODÁVÁME
A VYDÁVÁME NA POUKAZY
ZDRAVOTNÍ POMŮCKY
Mechanické vozíky,
elektrické polohovací postele, chodítka,
sedačky do vany a do sprchy, toaletní židle,
antidekubitní matrace, hole a berle, nástavce na WC,
bandáže a ortézy, atd. a veškerý zdravotní materiál
pro lékaře i pacienty.
Rádi Vám poradíme a pomůžeme
s výběrem a obstaráním vhodné
zdravotní pomůcky i její aplikací,
zajistíme případnou dopravu a montáž.

OTEVÍRACÍ
DOBA
Pondělí–Pátek
8.00–15.30 hod.

INCO s.r.o. Chotěboř, Žižkova 858, www.inco.cz
telefon: 774 774 743, e-mail: novotna@inco.cz

za FBC Salamandra Tomáš Vanča
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MOŘE U RYBNÍKA ŘEKA
Léto je už opět za dveřmi a krásné počasí vybízí k pobytu v přírodě u vody – a nejideálnější je kombinace řeky, rybníka a moře.
Velmi rádi Vás u nás přivítáme, ať už se stavíte na kafíčko, pivo či zmrzlinu nebo přijdete jen tak posedět s kamarády. Už tradičně pro
Vás chystáme plno letních aktivit – koncerty, divadelní vystoupení, přednášky, celodenní akce či soutěže. Zde krátká ukázka programu,
který se ještě stále rozšiřuje (sledujte www.morerybnikreka.cz nebo náš FB profil). Všichni jste k nám srdečně zváni!!!
Datum

Začátek

Vstupné

7. 7.

18:00

Běh kolem Řeky (5 km, pořádá DBK při SK Chotěboř) – pro všechny nadšence!

7. 7.

20:00

Večer s tóny harmoniky a kytary – hraje p. Hromádka a p. Jelínek

14. 7.

11:00

Tour de Aleje – cíl – letní pohodová cyklojízda na podporu ochrany alejí, doprovodný program

14. 7.

15:00

Siláci/pijáci – do střehu! Soutěž pro pijany

Startovné

14. 7.

18:00

O ploutev žraloka Žrouta – soutěž pro správné jedlíky

Startovné

15. 7.

11:00

O Zlatou šlapku – 6. ročník soutěže na šlapadlech + další vodní směšné disciplíny

21. 7.

14:00

Vikingové na Moři – historická rekonstrukce vikingské plavby a bitky

21. 7.

20:00

Koncert skupiny SUBULCUS – rozhodně si nenechte ujít!

25. 7.

20:00

Harmonika s kytarou na Řece (p. Hromádka + p. Jelínek) – tradiční pohoda s lidovkou

26. 7.

20:00

Upskometujská country – housle, banjo, kytara a další stroje - prostě BOMBA

Dobrovolné

28. 7.

20:00

pokračování předešlé noci – Upskometujská country :-)

Dobrovolné

3. 8.

20:00

Večer pro milovníky lidových písní a akordeonu s kytarou – duo Hromádka+Jelínek

Dobrovolné

Dobrovolné

Dobrovolné

4. 8.

18:00

Srpnová kondiční pětka – pořádá DBK při SK Chotěboř, pro všechny sportovce a milovníky běhu!

11. 8.

20:00

Večer s tóny harmoniky a kytary – hraje p. Hromádka a p. Jelínek

Dobrovolné

25. 8.

18:00

Moře hučí – Řeka zpívá LETNÍ FESTIVAL

Dobrovolné

1. 9.

10:00

Běh kolem Řeky (5 km, pořádá DBK při SK Chotěboř) – pro všechny nadšence!

Bližší informace na www.morerybnikreka.cz, tel. 775 233 201
Těšíme se na setkání!

K. a P. Zavadilovi

DRAČÍ LODĚ ŘEKA 2018
V sobotu 16. června se v areálu dračích
sportů na rybníku Řeka konal již 7. ročník závodů dračích lodí. Letos závodilo
27 týmů v kategorii mix a 8 čistě ženských
posádek v závodech na 200 m. Již potřetí
se soutěžilo „O pohár Peruna“; jde o handicapový závod, kde týmy bojují proti času
nejpomalejší lodi z prvních jízd, což umožní i slabším posádkám zažít pocit vítězství.
Pro letošní rok se změnila orientace trati,
startovalo se od hráze. Při slavnostním zahájení nám náš kamarád páter Gabriel Bur-

TJ Sokol Krucemburk
Vás srdečně zve na tradiční

ROZLOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI
V SOBOTU 25. 8.
Tradiční poslední den prázdnin na
sokolovně věnovaný převážně dětem. Děti čekají oblíbené soutěže
o ceny, skákací hrad, zmrzlina a párek v rohlíku zdarma.
Více informací na plakátech.
Začátek akce ve 14 hodin.

dej požehnal novou loď Doubravku. A na
počest slovenské posádky se nad rybníkem
Řeka rozezněla československá hymna.
V devět hodin odstartoval závod prvními rozjížďkami a před finálovými jízdami
si mohly zazávodit i dětské posádky hasičského mládí z Krucemburku, Ždírce, Sobíňova, Kohoutova a fotbalové přípravky
Tatranu Ždírec.
V kategorii mix v závodě na 200 m se na
třetím místě stejně jako loni umístila posádka Fitko Team, druhá skončila posádka
Draci v akci a hlavní cenu již potřetí získala
posádka DL Ponorka Pardubice. V kategorii ženy na 200 m jako třetí opět skončily
Drapiny, druhé místo vybojovaly Horalki
z Červeného Kostelce a trofej Doubravku
získala již popáté za sebou posádka Jedovaté Rumělky z Chotěboře. V handicapovém mezinárodním závodě O pohár Peruna zvítězili Plovoucí kohouti, na druhém
místě skončil náš domácí tým Perun Hluboká a třetí místo vybojovaly Sobíňovské
Labutě. V dlouhém závodě na 888 m v kategorii žen vyhrály stejně jako v loňském
roce Horalki z Červeného Kostelce a druhé
místo obsadila společná posádka Jedovaté
perly. V kategorii mix na 888 m obsadila
první místo posádka DL Ponorka Pardubice, druzí skončili U96 z Červeného Kostelce a jako třetí se umístili Draci v akci.
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Všechny zúčastněné posádky obdržely
stejně jako každý rok krásné ceny z keramické dílny paní Elišky Polanské. Po
skončení závodů následovala vystoupení
kapel Svit band a Dex a večer opět zakončil
slavnostní ohňostroj odpálený z hladiny
rybníka Řeka.
Velké poděkování patří členkám a členům Perunu a všem kamarádkám a kamarádům, kteří se po tři dny obětavě starali
o závodníky i diváky pod taktovkou prezidenta klubu Luďka. Celou akci opět skvěle
odmoderoval dlouholetý komentátor Českého rozhlasu Tibor Kubát.
Kompletní výsledkovou listinu a další informace najdete na webu Dračí lodě
Řeka a na facebooku.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem
sponzorům a partnerům: Kraj Vysočina,
Czech Dragon Boat Association, Eurotech
Třešť, Zemědělská a.s Krucemburk, Lesní
družstvo obcí Přibyslav, Hartmann Rico
a.s., pivovar Rychtář Hlinsko, Stora Enso
a.s., ACO Přibyslav, Šiklův mlýn, Restaurace Moře u rybníka Řeka, městys Krucemburk, keramika Eliška Polanská, Hiesbok
s.r.o. Ždírec nad Doubravou, pan Mikulecký, Elasta Vestil, GaH s.r.o Ždírec nad
Doubravou, pan Josef Strašil, Pohostinství
Pepino, Elko Kopecký s.r.o., DIPP trans
s r.o., SDH Krucemburk a SDH Sobíňov.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Mladí hasiči z Krucemburku úspěšně pokračují ve své činnosti
a dále se procvičují a zdokonalují na pravidelných schůzkách.
Pátého května reprezentovali na oblastním kole hry PLAMEN v Oudoleni a umístili se na 7. místě. Druhou soutěží
v květnu byla soutěž v nedalekém Kohoutově, kde naše nejmladší družstvo obsadilo rovněž 7. místo. Starší družstvo
všechny velice překvapilo, protože si z Kohoutova odvezlo zasloužené a těžce vybojované 2. místo.

Nesmíme opomenout ani okresní soutěž družstva dospělých,
která se konala 12. května v Podmoklanech. V této soutěži Krucemburk reprezentovalo družstvo mužů: umístilo se na 5. místě,
smíšené družstvo vybojovalo 3. místo. Pro dobrovolníky tu byla
ve stejný den další soutěž „O pohár starosty obce Podmoklany“:
zúčastnilo se jí smíšené družstvo a obsadilo 8. místo. Všem spoluobčanům přejeme krásné léto a děkujeme za veškerou jejich
podporu.
Hana Kollárová

DĚTSKÝ DEN NA STARÉM RANSKU
Devátého června jsme jako každý rok pořádali Dětský den na
Starém Ransku. Pro děti bylo připraveno občerstvení a spousta
zajímavých cen, které si mohly vysoutěžit na různých stanovištích. Děti musely předvést, jak jsou obratné a šikovné, nebo si
mohly zkusit vyrobit potisk na trička a pokladničky dle své fantazie. Dále si mohly dát namalovat na obličej krásné obrázky
od našich šikovných výtvarnic. Protože nám počasí přálo a děti
i s rodiči se zúčastnily v hojném počtu (bezmála dvě stě dětí),
jsme s celou akcí velmi spokojeni.
Velké díky patří všem sponzorům (spol. Beho, TechnoCon –
Michal Votava, Coop družstvo HB, Městys Krucemburk, Elektroline – Miloš Losenický, Pila Ždírec nad Doubravou, Jana Pecinová, Elasta Vestil a spousta
sponzorů z Prahy), díky
kterým se podařilo zajistit
Dětský den jak finančně,
tak věcnými dary v podobě
různých hraček a sladkostí.
Velké díky patří i všem pořadatelům, kteří se podíleli
na veškeré organizaci celého dne. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se opět
na příští rok.

Závody dračích lodí na rybníku Řeka

za Spartak Staré Ransko –
pořadatelé
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PERUN A BĚH PRO REBEČKU
Snad největším přáním každého rodiče je
mít zdravé dítě, ale ne každý má to štěstí.
Malá Rebečka Čiháková se narodila s nemocí motýlích křídel. Je to vzácné a nevyléčitelné onemocnění kůže, která je jemná
opravdu jako motýlí křídla a v České republice jí trpí cca 300 lidí. Je to nemoc nejen bolestivá, protože se při jakémkoli tlaku nebo
tření tvoří puchýřky, ale i velice nákladná.
Dnes je Rebeka čtyřletá malá slečna se
spoustou energie, ale také s obrovským
množstvím omezení. Potřebuje nejen
správnou výživu spočívající v dostatečném
přísunu vitamínů a minerálů potřebných
k hojení, dostatek sterilních náplastí na
ošetření puchýřků, ale i speciální botičky

a oblečení, protože například i švy způsobují otlaky.
Její rodiče proto založili nadaci s názvem
Rebečina křídla, která shromažďuje peníze
potřebné pro péči nejen o malou Rebečku,
ale pomáhá i jiným nemocným. Tato nadace uspořádala 21. dubna v Pardubicích už
pátý ročník Charitativního běhu s Rebečkou, který se rozhodl podpořit nejen účastí, ale i finančním příspěvkem náš klub.
Na výběr byly dvě trasy – 4,5 a 9 km, které
vedly podél Chrudimky.
Protože to nebyl závod, ale proběhnutí
pro dobrou věc, myslím, že jsme si všichni
užili krásný den a hřál nás i pocit, že jsme
mohli alespoň trochu pomoci.

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V sobotu 12. května se uskutečnil na rybníku Zaďák v Krucemburku třetí ročník
dětských rybářských závodů. Soutěž byla
určena pro děti do 15 let. Celkem se zúčastnilo 28 dětí – 25 chlapců a 3 dívky. Letošní
ročník doprovázelo příjemné slunečné počasí a vysoká aktivita ryb. Mladým rybářkám a rybářům se dařilo, vždyť z 28 účastníků nechytili ani jednu rybu pouze 3.

Na konci rybářských závodů byl vyhlášen
nejmladší rybář, největší ulovená ryba
a dále mladí lovci v pořadí počtu získaných bodů. Prvními třemi nejúspěšnějšími
dětmi se stali: 1. místo – Zdeněk Vlach (682
b.), 2. místo – Alexandr Kuckir (610 b.),
3. místo – Matěj Skrya (446 b.).
Největší rybu – kapra v délce 55 cm – ulovil Matyáš Ptáček. Nejmladším rybářem letošního ročníku byl šestiletý Zdeněk Vlach.
Během dětských rybářských závodů bylo uloveno celkem
293 ryb, z toho 60 ryb bodovaných 1 cm = 1 bod (kapr, lín,
úhoř) a 233 ostatních ryb 1 ks = 5 bodů.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem sponzorům. Finanční dary
poskytly Městys Krucemburk, Město Ždírec nad Doubravou. Věcné
ceny darovaly firmy: Rybářské potřeby SOBFISHING – Petr Sobotka, Rybářské potřeby Josef Vařejka, Nové Město na Moravě, Fish pro
s.r.o., Elasta Vestil s.r.o., Pelikan4carp.cz – Monika Pelikánová, Firma Chytil (www.chytiljsem.cz).

SHM KLUB
SHM Klub Krucemburk nezahálel ani v posledních měsících školního roku. V květnu jsme se vydali na SHM festival do Pardubic, kde
jsme strávili příjemnou sobotu a ostatním účastníkům jsme předvedli pohádku O lakomé Bertě. Malí herci sklidili u obecenstva úspěch.
Na začátku června jsme oslavili dětský den. Nesl se v duchu
cirkusu, kromě veselých soutěží si děti mohly užít také cukrovou
vatu, párky v rohlíku a nafukovací hrad. V tomto měsíci se také
utkali florbalisté o pohár předsedy klubu.
Je také na čase přemýšlet, jakým způsobem strávíme letošní léto.
I tento rok proto náš klub přichází s nabídkou čtveřice chaloupek
pro všechny chlapce i děvčata:
Děvčata 1. – 5. třída

29. 7. – 7. 8.

Vápenný Podol

Děvčata 6. – 9. třída
Kluci 1. – 6. třída
Kluci 6. – 9. třída

1. 8. – 9. 8.
14. 7. – 21. 7.
25. 7. – 4. 8.

Štěpánov nad Svratkou
Tehov
Číhošť

Každý, kdo by měl zájem se s námi vydat vstříc prázdninovým dobrodružstvím, se může podívat na webové stránky klubu krucemburk.shm.cz. Nalezne tam další informace o chaloupkách včetně
kontaktů na vedoucí. Stejné informace včetně plakátů jsou k dostání i na facebookové stránce facebook.com/shmkrucemburk.
Ozvěte se prosím co nejdříve, těšíme se na vás! Všem přejeme krásné léto plné sluníčka a nových zážitků.
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HUDEBNÍ TEORIE A JÁ

SBOREČEK A GIOCOSO
NA ZUŠ OPEN
Na chotěbořském náměstí se ve čtvrtek
24. května od 14 hodin rozezvučely tóny
celostátního happeningu základních uměleckých škol – ZUŠ open, který probíhá
pod patronací Nadace Magdaleny Kožené,
vynikající české operní pěvkyně. Jednalo
se již o druhý ročník této akce, kdy po celém území České republiky představily základní umělecké školy průřezy výsledků
práce svých žáků. Do těchto happeningů
se běžně zapojují kromě hudebního oboru
i ostatní obory základních uměleckých škol
– taneční, výtvarný a literárně-dramatický.

Letošního ročníku se zúčastnilo 350 základních uměleckých škol z celé republiky. Krucemburský dětský pěvecký sbor se zapojil
svým třicetiminutovým programem a vystoupil na podiu před zaplněným chotěbořským náměstím.

V letošním školním roce se opět konala v ZUŠ Chotěboř celoškolní soutěž
v hudební teorii. Předcházela jí třídní
kola v Chotěboři, na pobočce v Krucemburku a detašovaném pracovišti
ve Ždírci nad Doubravou. Nejlepší žáci
postoupili do celoškolního kola v Chotěboři, konalo se 24. dubna. Krucemburská pobočka si vedla nejlépe ze
všech zúčastněných a její žáci obsadili
první tři místa v obou kategoriích. Blahopřejeme.
Mgr. Marta Rejšková

Mgr. Marta Rejšková

ŽIVOUCÍ „ANDĚL“ JANA ZRZAVÉHO
Při pohledu na obraz Jana Zrzavého s názvem „Anděl“ se mi maně vybavují slova
významného českého básníka Otokara
Březiny: „Každé umělecké dílo hodné toho
jména sní o nesmrtelnosti. Neboť v zemi, odkud přišlo, se neumírá...“ O tomto díle Jana
Zrzavého to platí dvojnásob, protože anděl
z tohoto obrazu byl snad opravdu obdařen
neutuchajícím, stále pokračujícím uměleckým životem. Ušlechtilost rysů obličeje je
korunována hlubokomyslným, jemně tázavým pohledem, který jako by jen náznakem
napovídal a současně vybízel k dopovězení nevyřčeného. Na mnoha obrazech Jana
Zrzavého mívají vypodobené tváře zavřené
oči a nabývají tak tajemného, niterného
výrazu. Zde je tomu jinak. Anděl přímo
promlouvá očima. Z jemných tahů důstojné
tváře září důvěryhodnost a pocit bezpečí.
Vše směřuje k harmonii, vše oplývá krásou.
Původ tohoto obrazu vytvořeného uhlem na papíře sahá do roku 1925. Tehdy
bylo Janu Zrzavému 35 let. Sám malíř věřil,

Jan Zrzavý: Anděl, 1925, soukromá sbírka

že do svých děl ukládá skrytou sílu umění,
která může na diváky působit po neomezeně dlouhou dobu a která bude dotvářena
vědomím a prožitky každého, kdo se do
obrazu s citem pohrouží. Malíř se nemýlil.
Jeho obrazy mají opravdu dlouhý, krásný
život! Mnohé se ocitají v nových souvislostech, v nichž nacházejí další uplatnění.
Např. když roku 1967 vydával malířův přítel
Jaroslav Seifert svou básnickou sbírku „Odlévání zvonů“, ozdobil její titulní stránku
právě tímto Andělem od Jana Zrzavého.
Sám básník na to vzpomínal při oslavě malířových osmdesátin roku 1970 takto: „Jan
Zrzavý je už stár, ale dosud pracuje. Až jednou odloží však své štětce a paletu naposled
a řekne: Už dost, už to stačí – vejde anděl.
Vážně a důstojně. Toho anděla dobře znám.
Zrzavý ho nakreslil před mnoha lety. Je žensky spanilý a po krásných tvářích padají mu
dvě dlouhé ruličky vlasů. Když jsem vydával
jednu ze svých sbírek, zapůjčil mi jej malíř
na obálku knihy.“
A právě tento text Jaroslava Seiferta se
stal základem pro divadelní hru o Janu
Zrzavém, kterou provozuje Společnost
Jana Zrzavého už od roku 2010 pod názvem
„Kouzelník, který uměl namalovat duši“.
Postava Anděla tu zastává úlohu průvodce
malířovým životem.
Společnost Jana Zrzavého odehrála od
roku 2010 už 26 představení této jevištní
koláže. Na mnoha místech naší republiky
diváci tleskali našim ochotnickým hercům.
Bylo to např. několikrát v Praze, v Olomouci, v Ostravě, v Brně, v Hradci Králové,
v Havlíčkově Brodě, v Přibyslavi, v Chotěboři, v Krucemburku, v Hlinsku, v Okrouhlici, ve Vodňanech, v Chrudimi, na Lipnici,
v Rajhradu, ve Žďáru nad Sázavou i jinde.
Mnozí z publika slyšeli možná poprvé o konkrétních místech na Vysočině, která měl Jan
Zrzavý rád. Se zájmem sledovali životní peripetie Jana Zrzavého a připomínali si četné
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Anděl jako postava divadelní hry
o malíři Janu Zrzavém.

jeho obrazy. Název Krucemburk a Okrouhlice se při těchto divadelních představeních
vyskytoval velmi často, takže není divu, že
mnozí z našich diváků také následně navštěvují Vysočinu, aby si prohlédli zajímavosti
a pamětihodnosti obou uvedených míst.
Zrzavého Anděl má za sebou záslužnou
pouť, na níž se svými křídly dotkl mnoha
lidských duší a předal jim poselství od malíře, který miloval krásu.
PaedDr. Jitka Měřinská,
Společnost Jana Zrzavého

PROGRAM LETNÍHO KINA
– ČERVENEC / SRPEN
6. 7.
7. 7.
11. 7.
14. 7.
18. 7.
20. 7.
21. 7.
25. 7.
27. 7.
28. 7.
4. 8.
10. 8.
24. 8.

Hastrman
Dvě nevěsty a jedna svatba
Renegáti
Archa světel a stínů
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Padesát odstínů svobody
Čertoviny
Jumanji: vítejte v džungli
Tvář vody
Black panther
Tlumočník
Tátova volha
Operace Entebbe

SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ DEVÁTÉ TŘÍDY
Dvacátého prvního června odpoledne proběhlo vyřazení absolventů deváté třídy naší ZŠ. Akce se uskutečnila v obřadní
síni Úřadu městyse Krucemburk za přítomnosti rodičů, sourozenců, kamarádů. K slavnostní atmosféře přispělo i vystoupení žáků ze ZUŠ pod vedením Mgr. Marty Rejškové. Po projevu
pana starosty a pana ředitele se i sami žáci rozloučili svým
projevem se základní školou, mnozí dokonce se slzami v očích.
Všem našim absolventům přejeme hodně štěstí a úspěchů
v životě i v dalším studiu. Doufáme, že se do „svojí základky“
budou vracet, ať už jako návštěvy, nebo za nějaký čas jako rodiče se svými dětmi.
Ing. Ivana Tomková, třídní učitelka

FOTOOHLÉDNUTÍ

27. května se konal v areálu sokolovny
18. ročník Krucemburského jarmarku.

V sobotu 19. května 2018 odpoledne zpíval Chrámový pěvecký sbor Krucemburk na slavnostním svěcení restaurované sochy svatého Jana Nepomuckého ve Vojnově Městci.

13. května – besídka ke Dni matek v sokolovně.

DOMOV

30. dubna se v areálu sokolovny konala tradiční akce: Pálení čarodějnic.
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