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Zpravodaj  m
�
styse  Krucemburk        3/2009 

 
PTÁME  SE  NA  TO,  CO  VÁS  ZAJÍMÁ 
 

Vážení občané, léto uběhlo a na nás je, abychom se poohlédli, 
co se v našem městysi událo. A tak první otázka na našeho pana 
starostu se přímo nabízí. 

Jaké bylo léto v Ú�adu m�styse Krucemburk? 
0bdobné jako loňské. Nelogická a nepochopitelná 

objížďka silnice I/37 v úseku Krucemburk – Vojnův 
Městec – Žďár nad Sázavou nám dala zabrat, protože 
všechny ataky byly směrovány na zástupce úřadu. 
Bylo to těžké. A propos: směr a smysl objížďky by asi 
nevymyslel, ani Jára Cimrman, a to byl nějaký chlapík na 
vymýšlení nápadů, které o moudrosti nesvědčí. 

více na str. 6 

 
 

NEJV�TŠÍ KAŽDORO�NÍ  
HASI�SKÁ SOUT�Ž  

V OKRESU HAVLÍ �K
�

V BROD. 
 

Každým rokem na podzim pravidelně probíhá hasičská 
soutěž o putovní pohár Integrovaného záchranného systému 
okresu Havlíčkův Brod a pohár poslance Parlamentu ČR. 
Tentokrát nelehká úloha pořadatele celé akce připadla na městys 
Libice nad Doubravou, a tak cesta jednačtyřiceti hasičských 
sborů z celého okresu směřovala v sobotu 19. září ráno právě 
sem. Městys Libice nad Doubravou se nejen velice dobře zhostil 

role pořadatele, ale nabídl i velmi pěkné prostředí v areálu svého 
koupaliště. 

více na str. 2  

 

SETKÁNÍ  SVAZKU  OBCÍ  
PODOUBRAVÍ  V  UHELNÉ  P�ÍBRAMI 

 

Pomalu se již stává tradicí, že poslední prázdninová sobota 
bývá dnem nepracovního setkání zástupců obcí Podoubraví na 
takzvaném Podoubravském víceboji. Tentokrát to byla sobota 
29. srpna a účastníky klání přivítal městys Uhelná Příbram. 

více na str. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

nová hlavní silnice 

naši zastupitelé na kolob�žce 

naši hasi�i v akci 
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SETKÁNÍ  SVAZKU  OBCÍ  
PODOUBRAVÍ  V  UHELNÉ  P�ÍBRAMI 
 
Pokračování ze strany 1 

Vytrvalý déšť 
po ránu nevěstil nic 
dobrého a vypadalo 
to, že o účasti na 
letošním ročníku 
rozhodne „vyšší 
moc“. Nicméně 
před polednem se 
počasí umoudřilo a 
později se nechalo 
sem tam vidět i 
sluníčko.  

Na zahájení setkání se dostavilo 15 obcí svazku, aby tak 
prokázaly, že nejen prací živ je člověk a že se dovedeme „do 
sebe pustit“ i jinak než na schůzích. 

Tady jde stranou vážnost starostů, radních i zastupitelů: 
všichni dohromady se vracejí do mladších let a každý v rámci 
svých možností, kondice, ohrabanosti či neohrabanosti se snaží 
co nejlépe reprezentovat tu svoji obec. A protože vlastně vůbec o 
nic nejde, nejsou zde výkonnostní ani věkové kategorie, a tak 
každý musí navíc bojovat se svým věkem, svým neduhem, 
bolestí či nadváhou. Tak tedy všem patří vysoké uznání, ať 
skončili na tom či onom místě. Vysoké uznání a poděkování 
patří samozřejmě i hostitelské obci – tentokrát tedy Uhelné 
Příbrami.                                                                                                  

František Hoke  
 

SDH  KRUCEMBURK 
 
Dne 5. června se děti zúčastnily tematického výletu na požární 

stanici v Hlinsku v Čechách. Seznámily se s vybavením stanice, 
navštívily klubovnu ČHJ Hlinsko a prohlédly si poháry ze 
soutěží. Přes letní prázdniny se věnovaly domácí přípravě na 
podzim.V současnosti je ve sboru 13 dětí  a 7 dorostenců.  

Starší členové sboru se 
zúčastnili 4. července 
soutěže PS 8 v Údavech, 5. 
července soutěže v 
Ctětínku a týž den i 
slavnostního průvodu a 
oslav 130. výročí založení 
sboru v Chlumu, prohlédli 
si techniku a přesvědčili 
se, že i stroje ze začátku 
dvacátého století jsou stále 
v provozu díky nadšencům 

o tuto techniku.  
Letošní léto proběhlo bez požárů, byli jsme uchráněni před 

následky přívalových dešťů a lesních polomů. Technika sboru se 
udržuje díky pomoci několika nadšenců neustále v provozu a je 
připravena k okamžitému výjezdu. V současnosti je k dispozici 
CAS 24, Avia 30, PS 12, 2 kusy PS 8, DS 16, tažná 
elektrocentrála. Jednotka je vybavena novými zásahovými oděvy 
(4 ks + 4 ks zás. kabátů), 10 kusy přileb, obuví a zásahovými 
rukavicemi. 

Martin Kasal 
 

NEJV�TŠÍ KAŽDORO�NÍ  HASI�SKÁ SOUT�Ž  
V OKRESU HAVLÍ �K

�
V BROD. 

Pokračování ze strany 1 
O desáté hodině, po předání potřebných instrukcí, započalo i 

vlastní zápolení hasičských družstev. Kromě tradičního 

požárního útoku byla do soutěže zařazena i disciplína vyžadující 
značnou fyzickou zdatnost – překonání překážky ručkováním. 
Další disciplína vyžadovala spíše zručnost a orientaci – obeplutí 
bójí na rybníce v nafukovacím člunu nebylo také zrovna 
jednoduché. Převážná většina družstev absolvovala tento výkon 
bez jakékoli přípravy a musím konstatovat, že celkem dobře. 

A protože i zde platí sportovní heslo „Není důležité vyhrát, ale 
zúčastnit se“, odjeli domů všichni s dobrou náladou, i když 
trochu utahaní. Nejradostněji samozřejmě odjíždělo družstvo 
hasičů z Přibyslavi, které si tentokrát odvezlo putovní pohár a 
pěknou první cenu. Nějakou tu „cenu útěchy“ si ale odvezli 
všichni. Naše družstvo  
skončilo na čestném 
25. místě. Rozdíly 
byly ale tak nepatrné, 
že mi nezbývá nic 
jiného než poděkovat 
za dobrou reprezentaci 
a vůbec za práci ve 
SDH.                                                                                                     

František Hoke 
 

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ 
KRUCEMBURK 

 

 
 
Jak již bylo napsáno v minulém čísle Zpravodaje, uskutečnily 

se v našem Mysliveckém sdružení celkem tři zajímavé akce. 
První byla „Speciální barvářská soutěž“. Tato soutěž byla velice 
náročná, proto se jí zúčastnili pouze 4 psi, z toho dva neobstáli. 
Jako první skončil jezevčík drsnosrstý Sambor z Heřmanova 
domu, na druhém místě se umístil také jezevčík drsnosrstý Ben 
Monymír.  

Další akcí byly „Zkoušky z norování“. Tyto zkoušky pořádá 
každoročně na noře Rychtářce OMS-Chrudim. Tam se zúčastnilo 
21 psů, jeden pes neobstál a dalších 20 psů zkoušky složilo. Jako 
první skončil jezevčík hladkosrstý trpasličí Melody Tergy, jako 
druhý jezevčík drsnosrstý Gerta z Borovských lesů a na třetím 
místě jezevčík drsnosrstý 
Aida Branko. 5. září se 
uskutečnil „Pětiboj 
jezevčíků o pohár 
Vysočiny“ se zadáním 
titulu CACT a res. CACT. 
Na slunečném náměstí se 
ráno sešlo 24 psů se svými 
vůdci. Po slavnostním 
zahájení, které proběhlo za 
podpory trubačů, se 
účastníci rozjeli do honitby 
plnit stanovené disciplíny. Část soutěže probíhala na rybníku 
Macurák a část v okolí nory Rychtářky, kde také bylo připravené 
bohaté občerstvení jak pro diváky, tak pro samotné účastníky. V 
odpoledních hodinách již byly známé dílčí 
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výsledky, ale o vítězi ještě nebylo rozhodnuto. Rozhodnutí padlo 
o něco později, protože bylo dosaženo stejného počtu bodů u 
několika psů. Proto došlo k takzvanému rozstřelu a z toho vzešel 
vítěz prvního ročníku „Pětiboje jezevčíků o pohár Vysočiny“, 
tím se stal jezevčík drsnosrstý Cip z Vědomic. Jako druhý se 
umístil jezevčík drsnosrstý Bak od Studeneckých rybníků. Na 
třetím místě skončil jezevčík drsnosrstý Brix z Rakous. Po 
dlouhém sčítání výsledků, podepisování rozhodčích do tabulek a 
hlasitém dohadování došlo k vyhlášení výsledků, které se 
odehrávalo nedaleko Rychtářky na zahradě místní hájenky. Tam 
se sešla - kromě vůdců, rozhodčích, myslivců, kynologů - také 
spousta jiných diváků, byli tam také zastupitelé obce, zastupitelé 
kraje, starostka Chotěboře, vedoucí lesního hospodářství kraje 
Vysočina, ředitel pojišťovny Halali, senátor p. Střítecký, 
poslanec P. Zgarba, což už svědčí o tom, že tato akce byla 
vysoce hodnocena, a jak řekl hlavní rozhodčí J. Frinta, tato akce 
nemá v republice obdoby. Po vyhlášení vítězů a rozdání cen se 
všichni odebrali zpět na chatu Rychtářku, kde se v rychlosti 
rozloučili, a protože se zde sjeli účastníci téměř z celé republiky, 
spěchali všichni domů. Tím skončila jedna krásná sobota, 
kterých my, pejskaři, máme za rok několik. 

Kohout Milan 
 

OHLÉDNUTÍ  ZA  JARMARKEM 
 

Fotografií jenom připomeneme 9. ročník krucemburského 
jarmarku, který se konal 6. července 2009. 

 

DIAMANTOVÁ  SVATBA 
 

3. září 2009 v obřadní síni v Krucemburku oslavili 60 let 
společného života – DIAMANTOVOU SVATBU manželé 
Emilie a František Janáčkovi z Krucemburku čp. 328. 

Do dalších společných let přejeme hodně zdraví, spokojenosti 
a pohody. 

Úřad městyse Krucemburk 

ROZLOUČENÍ  S  PRÁZDNINAMI 
NA  SOKOLOVNĚ 

 
      Během posledního 
sobotního prázdninového 
odpoledne 29. 8. proběhl 
dětský  den na sokolovně. I 
když to ráno vypadalo, že 
pršet nepřestane, během 
dopoledne se počasí 
umoudřilo, odpoledne i 
zasvítilo sluníčko, a děti si 
tak mohly užít svůj den 
„Loučení s prázdninami“. 
      Ve 13 hodin byly v celém areálu za sokolovnou zahájeny 
soutěže, kde mohly děti předvést své schopnosti jak fyzické, tak i 
vědomostní a dovednostní. Každá soutěž byla ohodnocena 
určitým počtem lístečků, za které si mohly děti vybírat hezké 
ceny, takže nikdo neodcházel s prázdnou. K dispozici byl také 

nafukovací skákací hrad. 
Každé dítě dostalo u 
vstupu i lístek na párek 
v rohlíku a zmrzlinu; po 
skončení soutěže ho 
ihned využily. Nechybělo 
ani opékané maso a 
bramboráky. V sále 
sokolovny byl instalován 
počítač a velké plátno, 
kde si děti mohly 
vyzkoušet letecký 

simulátor. Na závěr dětského dne mohly ještě zhlédnou pohádku. 
      Po skončení soutěží bylo na hřišti sehráno fotbalové utkání 
mezi Čápovou jedenáctkou a FC Vinička  Krucemburk. Utkání 
skončilo výhrou FC Vinička Krucemburk. 
      Večer byl zakončen taneční zábavou, k tanci a poslechu hrál 
pan Aleš Bílek. Sál sokolovny byl plný, a tak doufáme, že se 
nejen odpolední program líbil dětem, ale i večerní program 
dospělým a příští rok se všichni opět zúčastní.       
      Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na 
přípravě této akce, a také všem sponzorům. 

Ing. Dagmar Břeňová 
 

Z  DĚNÍ  V  MŠ 
 

A že se opravdu dělo, to vás hned přesvědčíme. Ale musíme 
pěkně od začátku. Nejdříve bylo dokončeno vybudování 
imobilního sociálního zařízení, které slouží zároveň i pro 
„veřejnost“. Současně proběhla rekonstrukce sociálního zařízení 
a šatny pro personál.  

Ve vstupní hale byla 
položena nová dlažba a 
obloženy stěny. Z větší části 
proběhly výměny dveří a nátěr 
zárubní. Při výběru barevnosti 
materiálu bylo dbáno na 
vzájemné ladění a doplňování. 
Vše umocňuje vymalování 
vstupní haly, šaten, chodeb a 
jednotlivých tříd. Po dlouhém a 
nelehkém uvažování a výběru 
správných barev se celá 
mateřská škola oblékla do 
zářivě pestrého šatu. Čistotou a bělostí svítí též prostory kuchyně 
a skladů. Aby se u nás děti cítily jako doma, ve svém pokojíčku, 
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jsou stěny bohatě 
vyzdobeny dekoracemi 
a obrázky z říše 
zvířátek, mořského 
světa, louky a pohádek. 

Nový nátěr získalo 
také vybavení zahrady – 
domečky, průlezky, 
stoly, lavičky, dopravní 
značky. Všechny tyto 
úpravy by nebyly 
možné bez pomoci 
finanční, materiální a šikovných rukou. Zaměstnanci MŠ a děti 
děkují všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na těchto proměnách 
podíleli. V neposlední řadě děkujeme i rodičům za jejich 
trpělivost a vstřícnost, protože téměř vše probíhalo za provozu 
zařízení. 

Školní rok jsme zahájili s příznačným mottem: „Jedna, dvě, 
tři, čtyři, pět – v barvách poznáš celý svět.“ Pro letošní školní rok 
je zapsáno 70 dětí ve věku 2–7 let.  

Více informací o mateřské škole naleznete na internetových 
stránkách www.mskrucemburk.cz. 

Naším přáním je, aby nám ve „školce“ bylo všem dobře, aby 
zde vládla dobrá nálada, porozumění a spolupráce. 

  kolektiv zaměstnanců MŠ 
 

SLAVNOSTNÍ  VY ŘAZENÍ   
ŽÁK Ů  9.  TŘÍD 

 
V pondělí 29. června 

proběhlo v obřadní síni 
ÚM za účasti 
vycházejících žáků, 
jejich rodičů, učitelů a 
představitelů městyse již 
tradiční slavnostní 
vyřazení žáků 9. 
ročníku. Po úvodních 
slovech pana starosty 
Mgr. Jiřího Havlíčka a 
pana ředitele ZŠ Mgr. 

Jiřího Šikla byli deváťáci představeni svými třídními učitelkami 
Mgr. Monikou Chmelařovou a Mgr. Petrou Polívkovou. Ke 
svému závěrečnému vysvědčení obdržel každý 
z nich absolventskou stužku a pamětní list školy. Ke slavnostní 
atmosféře přispělo vystoupení žáků ZUŠ pod vedením paní 
Marty Rejškové. Toto příjemné setkání bude určitě u mnohých 
pěknou vzpomínkou na školní léta. 

Všem žákům přejeme do dalšího života jen to nejlepší. 
                                                Mgr. Miloslava Baumgärtnerová 

 

VYHODNOCENÍ  VÝTVARNÉ  
SOUTĚŽE  „PO  STOPÁCH  JANA  

ZRZAVÉHO“ 
 

24. června 2009 
proběhlo vyhodnocení 5. 
ročníku výtvarné 
soutěže „Po stopách 
Jana Zrzavého“. Práce 
hodnotila odborná 
porota ve složení: 
Miloslava Michalová, 
Marta Rejšková, Miloš 
Sláma (výtvarník, 

grafik) a Jan Rathsam (výtvarník). 
Soutěže se zúčastnily ZŠ Krucemburk, ZŠ Havlíčkova 

Borová, ZŠ Oudoleň, ZŠ Sobíňov, ZŠ Okrouhlice, ZŠ Vojnův 
Městec a Gymnázium 
Vodňany. Mladí výtvarníci 
měli vytvořit ilustraci ke 
knize „Jeníkovy pohádky“ 
od Jana Zrzavého nebo 
zpracovat jakékoli volné 
téma. Celkem bylo 
vystaveno 130 výtvarných 
prací. 

A zde jsou výsledky: 
Mladší školní věk 
1. místo - Nikola Elerová, 1. tř. ZŠ Vojnův Městec 
2. místo – Natálie Beránková, 1. tř. ZŠ Okrouhlice 
3. místo – Michaela Kasalová, 4. tř. ZŠ Vojnův Městec 
Starší školní věk 
1. místo – Helena Perglová, 6. tř. ZŠ Krucemburk 
2. místo – Eva Nováková, 12 let gymnázium Vodňany 
3. místo – Anna Kadlecová, 9. tř. ZŠ Krucemburk 
Čestné uznání: 
Veronika Halodová, 11 let gymnázium Vodňany 
Pavel Volánek, 1. tř. ZŠ Havlíčkova Borová 
František Venc, 4. tř. ZŠ Havlíčkova Borová 
Jana Vařečková, 4. tř. ZŠ Vojnův Městec 
 

ZAHÁJENÍ   
NOVÉHO  ŠKOLNÍHO  ROKU  V  ZŠ  

 
V úterý 1. září 2009 se opět rozezvučely naší školou dětské 

hlasy. V doprovodu svých rodičů přišlo do školy poprvé 18 dětí. 
Slavnostního zahájení nového školního roku se zúčastnil starosta 

Mgr. Jiří Havlíček a 
společně s ředitelem 
školy Mgr. Jiřím 
Šiklem přivítal všechny 
žáky, zvláště pak ty 
nejmenší. 

V letošním školním 
roce naši školu 
navštěvuje celkem 194 
žáků v devíti třídách. 
V 1., 2., 3., 6., 7. a 8. 

ročníku se vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Řeka 
života“, v ostatních ročnících podle vzdělávacího programu 
„Základní škola“. 
Třídní učitelé v jednotlivých třídách: 
I. tř.      Mgr. Jitka Josková           
II. tř. Jana Votavová   
III. t ř.  Mgr. Helena Kafková     
IV. tř. Lenka Debnárová 
V. tř.      Mgr. Eva Vítková  
VI. tř. Mgr. Monika Chmelařová 
VII. t ř. Mgr. Monika Henychová 
VIII. t ř.  Mgr. Alena Bencová 
IX. tř. Mgr. Dana Kazdová 

Ostatní pedagogičtí pracovníci: Mgr. Miloslava 
Baumgärtnerová – zástupkyně ředitele školy, Lenka Jonášová, 
Mgr. Jitka Kadlecová a Ing. Ivana Tomková, která zároveň 
zastává funkci výchovné poradkyně. Ve školní družině pracuje 
vychovatelka Marcela Pospíchalová. 

K provozním zaměstnancům patří hospodářka Miroslava 
Slanařová, školník Milan Novotný, Marie Junová, Radka 
Fajtová, Jana Lacková a Hana Němcová. O dobrou stravu se 
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starají vedoucí školní jídelny Zdena Málková a paní kuchařky 
Jitka Brožová, Pavla Trávníčková a Helena Nováková.  

Žáci naší školy mají možnost letos pracovat v těchto 
zájmových kroužcích: výtvarný, čtenářský, přírodovědný, 
sborový zpěv, německý jazyk, seminář z chemie, cvičení 
z matematiky a českého jazyka, praktika z biologie, psaní na 
klávesnici PC všemi deseti, šikovné ruce, sportovní hry, volejbal, 
florbal, taneční a internet. Rozběhla se práce v těchto volitelných 
předmětech: anglický jazyk, německý jazyk, výpočetní technika 
a žáci 7. ročníku se budou v rámci volitelného předmětu učit i 
ruský jazyk. 

Nadále budou probíhat besedy, plánují se další zajímavé akce 
a projekty pro žáky 1. i 2. stupně. V průběhu školního roku se 
žáci zapojí do celé řady soutěží a olympiád, budou se aktivně 
podílet na přípravě vánoční výstavy, která proběhne v posledním 
předvánočním týdnu.  

V červnových doplňovacích volbách do školské rady byla 
zvolena zákonnými zástupci žáků paní Štěpánka Cisáriková. 
Školská rada od 1. září 2009 pracuje ve složení:  
- členové rady z řad zástupců nezletilých žáků: Štěpánka 
Cisáriková, Bohuslava Pečenková, Eva Říhová 
- členové rady jmenovaní zřizovatelem: Ing. Jiří Kasal, Ing. Jiří 
Kohl, Ing. Luboš Pleskač 
- členové rady zvoleni pedagogickými pracovníky: Mgr. 
Miloslava Baumgärtnerová, Mgr. Alena Bencová, Miroslava 
Slanařová 

Všem žákům přejeme, aby školní rok 2009-10 byl pro ně 
úspěšný, prvňáčkům ať nadšení vydrží celou školní docházku a 
žákům deváté třídy ať se dobře připraví na vstup do nového 
školního prostředí. 

kolektiv zaměstnanců ZŠ 
 

ZÁKLADNÍ  UM ĚLECKÁ  ŠKOLA 
  
ZUŠ v Krucemburku je pobočkou Základní umělecké školy v 

Chotěboři. Ve školním roce 2009-10 ji navštěvuje 94 žáků: 71 
z nich studuje v hudebním oboru, 23 navštěvuje obor výtvarný. 

Na škole pracují čtyři učitelé: vedoucí pobočky Marta 
Rejšková, učitel dechových nástrojů Milan Ondráček, Pavla 
Svobodová – učitelka výtvarného oboru, dále Marie 
Laušmanová, která vyučuje převážně ve Ždírci nad Doubravou, 
kde máme detašované pracoviště. 

V novém školním roce chystáme pro rodiče i obyvatele 
Krucemburku několik  školních koncertů, společně s pěveckým 
sborem Krucemburk již tradiční vánoční koncert a ve spolupráci 
se Společností Jana Zrzavého a zájmovými organizacemi v 
Krucemburku připravujeme oslavy k výročí narození malíře Jana 
Zrzavého. 

                                                            Marta Rejšková 
 

SHM KLUB KRUCEMBURK 
 

Jak už v našem klubu bývá pravidlem, i o letošních 
prázdninách jsme připravili pro děti chaloupky a tábory. Pojďme 
se poohlédnout po oněch dnech strávených mimo domov, bez 
rodičů, v cizím prostředí, přesto ve vlídném a přátelském 
kolektivu. 

Prázdniny s dědou Komárkem – starší kluci 
Letošní místo pro chaloupku bylo v Jeníkově. Elektřinu, vodu 

a další věci, které máme doma, bychom tady hledali marně. Srub 
se třemi místnostmi byl obklopený lesem, loukou a Žďárskými 
vrchy.  

Když přijeli kluci a hned začali hledat v místnosti postele a 
zástrčku na mobil, ještě netušili, co všechno najdou a nenajdou. 
První velikou hru jsme šli hrát do lesa. Dětem jsme nalepili 
papírky s číslicemi na hlavu a ony musely zjistit číslo ostatních. 

Velmi zábavná hra, 
jak pro hrající, tak i 
pro lepiče s čísly. 
Neděle se odehrávala 
ve veliké pohodě. 
Ráno jsme zašli do 
kostela do 
Kameniček. A když 
jsme se vrátili zpět, 
čekalo na nás veliké 
překvapení od 
kuchařek. Nedělní 

oběd – řízky!!! Odpoledne jsme vytáhli vzduchovku a kluci si 
zastříleli na terčík. V pondělí jsme se vydali na dvoudenní výlet 
po Žďárských vrších. Autobusem jsme se nechali zavést do 
Svratky a dál už pokračovali po svých na Karlštejn, dále přes 
Zkamenělý zámek až k Devíti skalám, kde jsme přenocovali. 
V následujících dnech jsme hráli nejrůznější hry jako šiškovanou 
v lese, piráty, baseball, nebo oblíbený turnaj v Pepíčku, pípni. V 
den, kdy si kluci měli uvařit oběd sami, se stal jediný úraz 
našeho pobytu. Vše dopadlo dobře. Polévka všem chutnala a 
doktor ruku řádně ošetřil.  

Na konci tábora nás čekala pokladovka. Kluci při ní museli 
obejít kus cesty, při níž plnili úkoly a rozšifrovávali zprávy, které 
jim pomáhaly nalézt poklad. Poklad museli najít pomocí buzoly 
a nalezli v něm dobroty, hrníčky, trička a ještě kuřátka na večerní 
grilovačku. Jako poslední na řadu přišla společná fotka ve 
stejných tričkách s úsměvem na tváři, že jsme to všichni úspěšně 
zvládli.  

Tímto bych chtěl poděkovat všem „našim“ dětem za to, že se 
vydali za dobrodružstvím do krásné krajiny Žďárských vrchů. 
Dále děkuji vedoucím za trpělivost a přípravu tábora a veliké 
DÍKY patří kuchařkám. 

 Štěpán Zrzavý (děda Komárek) 
 

Tábor Lhoty – mladší kluci 
Od skautů z Jeníkova jsme si za trochu práce, potu a 

samozřejmě i korun 
vypůjčili tábořiště u 
Lhot poblíž Hlinska 
v Čechách.  

Tábořiště bylo 
tvořeno pěti tee-pee, 
polní kuchyní, 
velikým stanem jako 
jídelnou, třemi 
kadibudkami a 
studánkou.  
Táborový život v naší 
indiánské osadě se 
plynule rozeběhl a kluci, kterých bylo 12, se jako správní 
zlatokopové pustili do pátrání po zlatých valounech. Přitom 
pomáhali indiánům, jak mohli, a tak se jim podařilo vypátrat 
tajemství zlého ducha Wao-kai, který obcházel v noci kolem 
osady, odrazit noční nájezd banditů, vystopovat skrýš 
proradného zlatokopa Billyho či vzít části důležité mapy 
z nepřátelské indiánské vesnice. Za odměnu dostali od šamana 
mapu k pokladu. A aby toho nebylo málo, tak se mezi 
jednotlivými dobrodružstvími hrály nejrůznější hry, každý mohl 
lovit 13 bobříků dovedností, nebo se konala velká indiánská 
olympiáda. Ale aby vše řádně fungovalo, bylo zapotřebí i 
pracovat. Kluci se nevyhnuli řezání dřeva, nošení těžkých barelů 
s vodou, či umývání nádobí a mnohým dalším drobnějším 
pracím. 

Většinu večerů, když už dozněla večerka a naše česká vlajka 
byla obřadně stažena, uléhali naši zlatokopové naprosto 
vyčerpáni do svých stanů. Pak přišla doba, kdy v 
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zlatonosné říčce ubylo zlata, a my jsme se rozhodli k návratu do 
domovů. Rozloučili jsme se s indiány a věříme, že zas za rok 
zažijeme přinejmenším stejně tolik radosti, dobrodružství a 
napětí jako v tomto údolí.        

Za radu starších náčelníků: Máca a Bořek 
 

Chaloupka Knířov - mladší děvčata 
I letos jsme se s mladšími 

děvčaty vydali na 
prázdninovou chaloupku, 
tentokrát do vesničky Knířov 
nedaleko Vysokého Mýta.  

První večer nás navštívili 
velvyslanci ze země 
Yakazačichistán. Poprosili nás 
o záchranu prince Azize, 
kterého údajně začaroval zlý čaroděj Garniž. Přemýšleli jsme 
tedy, jak princovi pomoci. Naštěstí i nám byla nabídnuta pomoc, 
a to od samotného Garniže, který nás přesvědčil o tom, že je 
hodný a Azizovi by nikdy neublížil. Řekl nám, že Aziz je pouze 
nemocný a že získáme důležité informace o jeho nemoci při 
cestě do Yakazačichistánu. Prošli jsme spoustu zemí, v každé 
jsme se dozvěděli něco o tom, jak prince uzdravit. Když jsme se 
dostali do Yakzačichistánu, přišel nás uvítat princ Aziz i s 
družinou. Nabídli jsme mu výbornou snídani, naučili břišní 
tanec, rozesmáli jsme ho, uvařili mu bylinkový čaj... Viděli jsme, 
že to pomáhá! Přece jenom mu ale něco chybělo, zapomněli jsme 
na lásku! Protože jedině polibek z lásky prince uzdravil úplně. A 
tak to dobře dopadlo. Hlavně pro nás, protože princ nám všem 
daroval batikovaná tílka. A co Garniž? Očistili jsme mu jméno, 
Aziz ho propustil z vězení a on nám za to dal indicie k pokladu! 

Jako pokaždé jsme si i letos užili spoustu legrace, dozvěděli se 
spoustu nových věcí při témátkách (povídali jsme si o 
křesťanských symbolech), opekli jsme si buřty, byli jsme na 
výletě. Moc jsme si to tam užili a už se těšíme na příští rok! Tak 
ahoj příště, a třeba i s Tebou! :) 

                                       za kolektiv vedoucích  holky Kadlecovy 
Během školního roku připravujeme mnoho akcí pro děti a 

mládež. Celoroční kroužky jsou uvedené níže, o jednorázových 
akcích pak dáváme vědět během celého roku na 
www.krucemburk.shm.cz 
Schůzky dětí na faře 

Jako každý rok, i letos se budeme scházet s dětmi od 1. do 5. 
třídy. Čekají nás hry, povídání a noví kamarádi. Přijď každé 
úterý v 17.00 na faru a užij si s námi fajn hodinku! 

Poprvé se sejdeme 6. října! Těší se na Tebe Míša, Klárka, 
Hanka, Maruška, Anna, Katka a Betty! 
Kontakt: Katka Kadlecová tel.775900270 
Volná klubovna 

Každý pátek od 16:00 do 18:00 je možné si přijít na faru do 
klubovny jen tak zahrát jakoukoli hru, kterou zde máme 
(Osadníci, Carcasone, Bang, šachy, stolní fotbálek, ping-pong,..), 
něco vytvořit z papíru nebo si jen tak přijít popovídat 
s kamarády. Vítány jsou všechny děti a mládež. Co budeš chtít 
dělat, závisí jen na tobě. Začínáme v pátek 2. října.  
Florbal 

Pro všechny mladé sportovce máme otevřen kroužek florbalu. 
2.-3. třída ve středu od 16 do 17 hodin a 4.-5. třída také ve 
středu, ale od 17 do 18 hodin. Sraz vždy u zadního vchodu do 
tělocvičny na ZŠ v Krucemburku. Vedoucí: Štěpán Zrzavý, 
tel.774674391 
 

PTÁME  SE  NA  TO,  CO  VÁS  ZAJÍMÁ  
Pokračování ze strany 1 

Výstavba kanalizace je, jak doufám, ve finále. 
Jaké dodělávky nás ještě čekají? Jsou již připojeni 
na novou kanalizaci všichni občané? 

Zahájili jsme závěrečné práce potřebné ke kolaudaci stavby 
nové kanalizace. V současnosti se dokončují opravy povrchů 
v silnicích Hřbitovní a Na Kopci včetně nedodělků v jiných 
částech obce. Bohužel komunikaci Za Parkem se nám v letošním 
roce nepodaří opravit a oprava se přesune do příštího roku. Rád 
bych touto cestou vyzval občany a vlastníky nemovitostí, aby 
provedli či dokončili připojení, protože jakékoliv sankce za 
znečišťování vod v potoce půjdou za konkrétními vlastníky 
nemovitostí. 

Jak se daří naší čističce zpracovávat odpady našich 
domácností v takovém objemu, stačí na to její kapacita? 

Kapacita čističky odpadních vod je dostatečná a byli bychom 
schopni zajistit čištění odpadních vod i pro okolní obce. 

Jak fungují přečerpávací jednotky pro spodní část obce? 
Pracují bez závad? 

Každé zařízení se může porouchat a nejinak tomu je v případě 
přečerpávacích stanic. Ale největší problémy na přečerpávací 
stanici pod parkem způsobila lidská hamižnost a lenost. To když 
někteří občané přepojili do splaškové kanalizace potrubí 
odvádějící vody z luk v Hájku z důvodu jejich malé osobní 
finanční úspory. Není vůbec žádný problém zjistit, kdo 
z vlastníků nemovitostí vypouští do kanalizace dešťové  vody. 

Hlavní silnice má nový koberec. Vznikly nějaké technické 
problémy během její rekonstrukce? Bylo vše doděláno v 
termínu? 

Při opravě povrchu hlavní silnice se vyskytl jeden velký 
problém, který se nám velkým úsilím podařilo vyřešit. Jednalo se 
o to, že v původní dokumentaci (námi schválené) bylo součástí 
stavby snížení obrubníků a zajištění nájezdů k jednotlivým 
nemovitostem. Nebyl snad ani problém s provedením prací, ale 
hlavně šlo o to, aby toto zaplatil investor a vlastník silnice, a to je 
Ředitelství silnic a dálnic. Podařilo se nám vyjednat vícepráce – 
snížení obrubníků a  v současnosti jsou úpravy prováděny. 

Loňská zima nás podarovala bohatou sněhovou nadílkou a 
údržba silnic stála hodně úsilí. Jsme připraveni na údržbu 
silnic tento rok? 

Samozřejmě, že úsilí pracovní směřujeme k tomu abychom na 
zimu byli připraveni, ale bohužel nebo bohudík dodnes neumí 
nikdo počasí naplánovat. V letošní zimě bude platit právní 
úprava o údržbě chodníků. V případě naší obce se mnoho 
nezmění, protože vyhrnování chodníku jsme zajišťovali a 
prováděli již dříve v minulosti. 

Chcete říci něco na závěr? 
Na závěr bych chtěl občany a vlastníky nemovitostí požádat o 

dokončení připojení svých nemovitostí na splaškovou kanalizaci 
a současně je upozornit, že výjimka k vypouštění končí v první 
polovině příštího roku. 

Děkuji, pane starosto, za odpovědi a vám, milí občané, přeji 
krásné slunečné babí léto. 

Roman Dopita 
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 SLOVO  HEJTMANA 
 

Tak nám začal nový školní rok. 
Začátek září bývá časem vzrušené 
nervozity prvňáčků, povzdechů nad 
koncem prázdnin těch zkušenějších 
školáků i úvah nad celým naším 
školstvím. To je pravidelně objektem 
nejrůznějších reforem a reorganizací, pak 
zase změn těch reforem a úprav 
reorganizací. Vedou se bouřlivé diskuse 
na různá témata – naposledy o státních 
maturitách. Nebudu tu dělat chytrého a 
arbitra všem odborníkům – jen soudím, že 
bychom už měli dojít k nějakému 
výsledku a systém našeho školství 
přinejmenším na nějaký čas stabilizovat. 
Také pravidelně slyšíme mnoho slov o 
obrovském významu vzdělání a tedy i 
školství, ale nakonec vidíme málo 
konkrétních činů – hlavně ve státním 
rozpočtu.  

Přitom stále platí, že rodina a škola 
mají své nezastupitelné místo při 
formování rozumu i charakteru mladého 
člověka. Obávám se, že dnes je často 

zastupují neosobní zdroje, jako jsou 
média (hlavně televize) a možná ještě 
častěji internet. Ten dodá rychle a 
spolehlivě informace. Ale nic víc. Přímý 
lidský kontakt s výměnou názorů a 
předáváním životních zkušeností 
s nábojem té pravé člověčiny nenahradí. 
Tak bych rád alespoň poděkoval těm 
kantorům, kteří to stále umí a dělají. a 
popřál jim hodně sil k jejich nelehkému 
konání. 

V létě jsme rovněž vyhodnotili další 
ročník soutěže Vesnice roku. Letos se jí 
na Vysočině stalo Hluboké z Třebíčska. 
„Přesto, že v obci není škola ani školka, 
najde se zde dostatek aktivních lidí, kteří 
dokážou s dětmi a mládeží organizovat 
kulturní a sportovní akce, kterých se v 
obci pořádá pěkná řádka. Krajská 
hodnotící komise ocenila zejména 
pospolitost občanů, zapojení mládeže do 
obnovy obce, činnost zemědělců pro 
obec, pěknou úpravu obce, péči o veřejná 
prostranství a zeleň v obci,“ zaznělo 
mimo jiné ve zdůvodnění vítězství této 
malé obce. Je opravdu obdivuhodné, co 

všechno dokážou lidé i ve skromných 
podmínkách našeho venkova. Ostatně 
krajská devítičlenná porota letos udělila 
celkem 16 ocenění za práci 
v nejrůznějších oblastech.     

Mezi obce, které letos bodovaly 
v krajském kole soutěže, rozdělil kraj na 
finančních a věcných darech zhruba půl 
milionu korun. Víme, že tyto symbolické 
odměny nevyřeší problémy, které obce 
v současné době trápí. Ty se na kraji i do 
budoucna pokusíme „léčit“ taky například 
podporou z Programu obnovy venkova 
nebo vypisováním cílených grantových 
programů, samozřejmě v závislosti na 
aktuálním vývoji ekonomiky.           

Září je také dobou vzpomínek na letní 
dovolené a jakýmsi „startem“ do další 
sezony, do dalšího období nejen pro 
školáky, ale pro většinu z nás. Načerpali 
jsme nová poznání a snad i síly při 
dovolenkových relaxacích. Doufám, že 
nám to bude k prospěchu v práci i běžném 
životě.   

Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

POLICIE  ČR  HLÁSÍ... 
 

* Přestupku proti majetku se dopustil dosud 
neznámý pachatel, který z neuzamčeného 
vozidla zaparkovaného před staveništěm 
rodinného domu v Krucemburku odcizil 
černou pánskou peněženku s osobními  
doklady. Škoda činí 200 Kč. 

* Stejným způsobem byl kvalifikován případ poškození 
osobního motorového vozidla zn. Ford Puma, k němuž došlo 
na parkovišti před domem v ulici Dr. Drbálka v Krucemburku. 
Dosud neznámý pachatel promáčkl páté dveře u uvedeného 
vozu. Majiteli vozidla svým jednáním způsobil škodu v 
celkové výši 1.500 Kč. 
* Do KOVP při MěÚ v Chotěboři byl předán k provedení 
dalších opatření případ přestupku proti občanskému soužití, 

při němž na cyklostezce vedoucí z Krucemburku do Vojnova 
Městce měla trojice mladíků házet po poškozeném kamínky. 
* Dne 1. 9. 2009 v době od 9:20 do 9:34 hodin došlo k 
loupežnému přepadení pracovnice poštovního úřadu v 
Krucemburku. Dosud neznámý pachatel vnikl do prostoru 
přepážek a zde pod hrozbou namířené krátké střelné zbraně 
černé barvy přinutil poštovní doručovatelku, aby si klekla 
vedle svého pracovního místa. Poté ze zásuvky stolu odcizil 
finanční hotovost. Dále přinutil pracovnici pošty k odemčení 
trezoru, odkud odcizil další finanční hotovost. Z místa utekl. 
Při přepadení nedošlo k žádnému zranění osob, byla odcizena 
finanční hotovost ve výši 92.241 Kč.  

V souvislosti s tímto případem Vás žádáme o pomoc: 
jestliže můžete svými poznatky pomoci k vypátrání a 
dopadení pachatele tohoto trestného činu, volejte prosím linku 
158 nebo telefonní číslo služebny Policie ČR, Obvodní 
oddělení Chotěboř – 569 624 333! 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMACE   
Z  58.–61.  ZASEDÁNÍ  

RADY  MĚSTYSE 
 
58. zasedání – 8. 6. 2009 
*  V reakci na otevřený dopis občanů 
Starého Ranska bylo svoláno výjezdní 
zasedání RM do klubovny TJ Spartaku ve 
Starém Ransku. 

Starosta objasnil občanům změnu 
výše daně z nemovitosti platné od 1. 1. 
2009 a důvod nárůstu daně. Dále pak 
objasnil občanům situaci ohledně 
vlastnictví lesů obcí Staré Ransko a 
průběh jednání ohledně vlastnictví, 
následného vyhlášení kulturní památkou 
litinového kříže na Starém Ransku a jeho 
plánované opravy. 

Starosta informoval občany o 
provedení nejnutnějších oprav 
komunikace na aleji ve Starém Ransku a 
na hrázi rybníka „Pobočný“ s tím, že 
k zásadnější opravě dojde po ukončení 
odbahnění rybníka „Pobočný“. 

K dotazu na stav erbu Dietrichštejnů 
starosta odpověděl, že není v majetku 
obce, a tudíž nebudou v tomto směru 
podnikána žádná opatření. 

Občané vznesli požadavek uskutečnit 
v určitém časovém úseku výjezdní 
zasedání zastupitelstva v obci Staré 
Ransko pro zlepšení komunikace mezi 
občany a zastupiteli. Členové RM a 
zastupitelé souhlasí s tím, že jedno 
zasedání ZM v roce se uskuteční ve 
Starém Ransku. Dále bylo přislíbeno 

rozšíření vývěsní skříňky pro zlepšení 
informovanosti občanů. 

Starosta navrhl občanům založení 
Osadního výboru, který má možnost 
pružného zprostředkování požadavků ZM. 
Tento návrh nebyl občany akceptován. 
59. zasedání – 15. 6. 2009 
*   RM projednala žádost paní Kyi Kyi 
Lin o ukončení nájemní smlouvy na byt 
č.1 v ulici  Hlubocká 262 ke dni 30. 6. 
2009. RM rozhodla ukončit nájemní 
smlouvu v souladu s dodatkem k nájemní 
smlouvě, v níž je datum ukončení nájemní 
smlouvy stanoveno na 28. 7. 2009. 
*  RM projednala a schválila žádost o 
příspěvek na zvukovou aparaturu, 
kterou podala TJ Sokol Krucemburk – 
Divadlo Štrůdl. Jedná se o částku 9.000 
Kč. RM doporučuje, aby ve smlouvě o 
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poskytnutí příspěvku byla uvedena 
možnost bezplatného zapůjčení této 
aparatury pro akce konané pod záštitou 
městyse Krucemburk. 
*  RM rozhodla přidělit TJ Spartaku 
Staré Ransko příspěvek ve výši 10.940 
Kč za pomoc při organizaci tradiční pouti 
v Krucemburku. 
*  RM projednala a schválila žádost TJ 
Spartak Staré Ransko o příspěvek na 
Den dětí na hřišti ve Starém Ransku. 
* RM projednala a schválila návrh 
programu 19. zasedání ZM 
Krucemburk  dne 24. 6. 2009. 
* RM projednala možnosti dofinancování 
akce ČOV a kanalizace Krucemburk. 
Dále projednala podklady k žádosti o 
poskytnutí úvěru. RM souhlasí a 
doporučuje ZM schválit návrh 
dofinancování akce formou navýšení 
úvěru u ČS o čtyři a půl milionu korun. 
*  RM projednala a schválila návrh SoD  
na ochranný ořez stromů u 
evangelického kostela s firmou F. Kočí, 
Dolní Papšíkov 112, Havlíčkův Brod. 
Navrhovaná cena za dílo je 55.000 Kč. 
RM souhlasí s uzavřením této smlouvy.  
* RM projednala a schválila cenovou 
nabídku firmy BW – Stavitelství, s.r.o., č. 
05/02/09 - MŠ Krucemburk na 
vypracování žádosti pro Operační 
program Životního prostředí za cenu 
114.180 Kč. Cenová nabídka byla 
projednána RM. RM nabídku schválila. 
60. zasedání – 21. 7. 2009 
*  RM projednala a schválila cenovou 
nabídku firmy ENVIROS, s.r.o., Na 
Rovnosti 1, Praha 3, na vyhotovení 
energetického auditu MŠ 
v Krucemburku. Audit bude vypracován 
za účelem podání žádosti do Operačního 
programu Životní prostředí. Nabídková 
cena činí 60.000 Kč bez DPH (71.400 Kč 
vč. DPH). RM souhlasí s podáním 
objednávky s tím, že bude stanoven 
termín dodání vypracovaného auditu tak, 
aby byl k dispozici pro podání žádosti 
v letošním roce. 

* RM projednala žádost společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., o uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě na věcné břemeno – 
uložení kabelové přípojky  NN do 
pozemku p.č.1735/1, katastrální území 
Krucemburk, který je v majetku Městyse 
Krucemburk (připojení rodinného domku 
na pozemku p.č. 595/2 – paní Zrzavá). 
RM souhlasí a pověřuje starostu 
k podpisu smlouvy. 
*  RM projednala žádost sportovního 
klubu Perun Hluboká o poskytnutí 
finančního příspěvku ve výši 18.000 Kč 
na náklady spojené s pořádáním 
přátelského fotbalového utkání se 
slovenským klubem Slovan Bolešov, 
který byl v loňském roce hostitelem 
našeho Perunu. RM schválila proplacení 
noclehů pro hostující klub (20 lidí x 2 
noclehy). Celková částka činí 14.824 Kč. 
RM ukládá, aby za tento mimořádný 
příspěvek klub odpracoval bezplatně 
nějakou brigádu ve prospěch obce. 
*  RM projednala žádost ředitelky MŠ o 
navýšení rozpočtu o 24.000 Kč na 
úhradu poplatků za plyn, které neúměrně 
narostly navýšením záloh. RM rozhodla, 
že tento problém bude řešen příspěvkem 
do rozpočtu na konci roku. 
* RM projednala žádost pana Bohumila 
Vodrážky, Rohozná, p. Trhová Kamenice, 
o přijetí do domu s pečovatelskou 
službou v Krucemburku. V Krucemburku 
bydlí trvale jeho dcera, která by se o něho 
postarala o sobotách a nedělích. Byly 
posuzovány i dvě předešlé žádosti, ale 
vzhledem k postižení pana Vodrážky byl 
byt č. 6 přidělen jemu.  
* RM projednala žádost Společnosti Jana 
Zrzavého o finanční příspěvek na 
činnost a schválila pro letošní rok 
poskytnout příspěvek ve výši 8.000 Kč. 
61. zasedání – 24. 8. 2009 
*  RM projednala nabídku firmy Agrotec, 
a.s. Hustopeče, na zpracování žádosti 
pro získání finanční dotace 
z Evropského fondu – Program rozvoje 
venkova, Lesní technika. Cena při 

úspěšném řízení činí 20.000 Kč, při 
neúspěšnosti 5.000 Kč. RM se zadáním 
zpracování souhlasí. 
*  RM projednala návrh průběhu 
Projektu „Jan Zrzavý 120“ , předložený 
PaedDr Jitkou Měřínskou, jímž bude v 
roce 2010 vzpomenuto 120. výročí 
narození malíře Jana Zrzavého. RM 
s připravovanou akcí souhlasí a navrhuje 
stanovit úměrný rámec nákladů, oslovit 
sponzory a doporučuje navýšit pro příští 
rok rozpočet pro financování akce 
v rozmezí 50–100 tisíc korun. 
 

INFORMACE  Z  19.  
ZASEDÁNÍ  

ZASTUPITELSTVA  
MĚSTYSE  (24. 6. 2009) 

 

*  ZM projednalo a schválilo Obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/2009 
(„protihluková“).  
*  Starosta seznámil ZM se zveřejněním 
zadání Územního plánu Krucemburk. 
*  ZM projednalo a schválilo prodej částí 
pozemků v k.ú. Krucemburk PK 
parc.č.1394/3 a 1394/7 (Průmyslová zóna, 
výstavba fotovoltaické elektrárny) za cenu 
40 Kč/m2 dle zpracovaného GP. 
*  ZM projednalo a schválilo rozpočtová 
opatření č. 3 na rok 2009. 
*  ZM  projednalo a schválilo přijetí 
úvěru u České spořitelny, a.s., 
v Havlíčkově Brodě pro dostavbu 
kanalizace v Krucemburku ve výši 
4.500.000 Kč, doba splatnosti 10 let. 
*  ZM  projednalo a schválilo vrácení 
„Bezúročné finanční výpomoci“ ve výši 
1.100.000 Kč na účet Státního fondu 
rozvoje bydlení (zapůjčeno v roce 1999 
na založení Fondu rozvoje bydlení obce 
se splatností 10 let). 
* ZM navrhuje zrušení Fondu rozvoje 
bydlení včetně Směrnice č. 2/2007 a 
převedení zbývající částky do prostředků 
hospodaření obce. ZM ukládá starostovi 
připravit podklady na příští jednání ZM.

 

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. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

OBECNĚ  ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA  č.  1/2009 
 

o ochraně nočního klidu a regulaci činností narušujících veřejný pořádek 
Zastupitelstvo městyse Krucemburk se na svém . zasedání dne  24.06. 2009 usneslo vydat na základě § 10 písm. a), písm.  b) a § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecné zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále 
jen „vyhláška“): 

Článek 1 
Činnosti narušující veřejný pořádek 

K zajištění ochrany veřejného pořádku na území městyse se vymezují činnosti, které narušují veřejný pořádek v obci nebo jsou v 
rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku:   a) rušení nočního klidu, 
                 b) používání hlučných strojů, přístrojů a zařízení v nevhodnou denní dobu. 

Článek 2 
Omezení činností 
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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 06:00 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. 

Článek 3 
Stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků 

K zajištění veřejného pořádku se stanovuje, že veřejnosti přístupné hudební produkce v podobě živé i reprodukované hudby, zejména 
taneční zábavy a diskotéky, musí být v lokalitách městyse, vymezených v příloze č. 1 této vyhlášky, ukončeny nejpozději do 22:00 
hodin. 

Článek 4 
Výjimky 

1. Omezení činností dle čl. 2 se nevztahuje na provádění zimní údržby pozemních komunikací a svoz komunálního odpadu. 
2. O poskytnutí jiných výjimek z: 

a) čl. 2 odst. 2 rozhoduje Rada městyse Krucemburk,  
b) čl. 3 rozhoduje starosta městyse Krucemburk. 

3. Žádosti o výjimku z čl. 3 se podávají na formuláři stanoveném v příloze č. 2 této vyhlášky 
Článek 5 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září. 2009. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NEZNÁMÉ  PŘÍBĚHY 
 

Karel IV. v Ransku 
Český dramatik Václav Kliment 

Klicpera napsal knihu „Karel IV. před 
Frankenštejnem“. Děj tohoto historického 
příběhu se částečně odehrává v Ransku. 
Mnozí však znáte povídku z knihy Evy a 
Josefa Prchalových „Pod Železnými 
horami“ Karel IV. v Ransku. Autoři našli 
předlohu pro povídku právě v této 
Klicperově knize. 

Pro ty, kteří tuto povídku neznají, 
přibližuji její stručný děj.  

Karel IV. v té době byl moravský 
markrabě. Projížděl zdejším krajem se 
svým doprovodem. Jeho kůň ztratil cestou 
podkovu, a proto musel hledat pomoc v 
nějaké kovárně. Pomoc našel v železné 
huti na Ransku. Hutníci však jeho 
doprovod považovali za tlupu lupičů, a 
proto zakrátko došlo k bitce, ve které 
družina Karlova byla přemožena hutníky 
(v knize jim autor říká rudníci). Zakročil 
však hutní správce Jitroš, který zjednal 
pořádek. Karel byl poznán a stal se 
hostem Jitroše a jeho mladé manželky 
Bolky. Dostalo se mu bohatého pohoštění, 
hutníci před ním poklekli a požádali o 
prominutí toho, že tak markraběte Karla 
přivítali. Kůň dostal novou podkovu, 
Karel je bohatě odměnil, zároveň hutníci 
včetně Jitroše slíbili Karlovi pomoc, 
kdyby ji někdy proti nepříteli potřeboval.  

Tato potřeba pomoci nedala na sebe 
dlouho čekat. Začala totiž válka ve 
Slezsku, a proto správce Jitroš sestavil z 
rudníků raneckých vojsko a spěchal 
Karlovi na pomoc. V knize se doslova 
píše: „Karel urazil dobrou míli od 
broumovského kláštera, dohonil své 
ranské vojsko, které jako mrak černý po 
obloze jasné, utěšenou krajinou tou táhlo 
k severovýchodu.“ 

Karel před Frankenštejnem (město ve 
Slezsku) dosáhl vítězství. Stalo se to tím, 
že Jitroš v souboji porazil hutmistra 
stříbrohorského (kutnohorského), který 
byl Němec a stál na straně nepřátel.  

O vítězství tak bylo rozhodnuto.  
Skutečnost však byla trochu jiná. 

Koncem roku 1335 došlo k válce ve 
Slezsku proti knížeti Boleslavu II. 
Minsterskému, který s jinými knížaty 
slezskými se nechtěl podrobit králi Janu 
Lucemburskému. Vojsku velel jeho syn 
Karel. Část vojska vtrhla Kladskem do 
Slezka, aby obsadila nejsilnější slezskou 
pevnost Frankštejn, další část vojska táhla 
broumovskem k Minsterberku. Výpravy 
se měli zúčastnit také hutníci z Ranska, 
které vedl Jitroš. Podali sice důkazy 
hrdinství a chrabrosti, ale ze dvou set jich 
padla polovina. Mnozí čeští páni zradou 
upadli do zajetí, zajat byl také Jitroš. 
Kníže Boleslav II. uznal krále českého 
Jana za lenního pána svého a uzavřel s 
ním mír. Jitroš a Bolka, která za ním 
přišla do Slezska, a zbylí hutníci se svými 
rodinami se již do Ranska nevrátili, 
přestěhovali se na Stříbrnou Horu. 

Jak to tehdy bylo s raneckými hutníky, 
ponechme jen dohadům. 

 Pavel Vomela 
 

SILNICE  K  RANSKU 
 
Když v roce 1825 byla vybudována 

nová silnice od Ždírce (v té době se jí 
říkalo erární nebo také císařská), dostala 
také nový směr: vedla přímo po dnešní 
státní silnici I/37. Dříve odnepaměti vedla 
cesta přes Hať, na kterou jsme se dostali 
od Ždírce nad Bencovými do Hati, poli, 
vycházela v Krucemburku nad 
evangelickou farou a pokračovala kolem 
dnešního zdravotního střediska. V 
místech této stezky se našly staré mince a 
další nálezy, které svědčí o tom, že tuto 

cestu používali nejen lidé jdoucí za 
obchodem, ale také i vojska za různých 
válek, jež sužovaly obyvatele zdejšího 
kraje. 

Vraťme se však k ranecké silnici, 
která v minulosti také nebyla. Do Ranska 
bylo v té době možno se dostat od 
Krucemburku dvěma směry: buďto přes 
Řeku, kam vedlo několik polních cest, a 
kolem hamru pod hrází rybníka směrem k 
Ransku, nebo od Krucemburku po hrázi 
rybníka Kukly a pak k Ransku jen 
vozovou cestou, která se klikatila mezi 
poli krucemburských hospodářů. 

V roce 1828 koupili Dietrichštejnové 
bývalý klášter ve Žďáru, s ním koupili 
také železné hutě v Polničce a vše 
připojili k Polensko-přibyslavskému 
panství. Hutě v Polničce byly spojeny s 
hutěmi raneckými, došlo také k rozšíření 
výroby a zároveň se také rozšířila doprava 
mezi oběma hutěmi, kde se tavila ruda a 
vyrábělo mnoho výrobků, jež bylo třeba 
vyvážet. 
Ředitel raneckých železáren Jettel 

začal jménem správy panství jednat s 
majiteli pozemků, kolem nichž cesta 
vedla, o tom, že je třeba cestu napřímit a 
rozšířit tak, aby po ní mohly jezdit velké 
vozy, a také že je třeba povrch cesty 
zpevnit, aby se vozy nebořily. Zároveň 
jim nabídl změnu polí za panské louky 
kolem Podměstského rybníka. Po 
dlouhém jednání k výměně došlo, přispěla 
k tomu také ta okolnost, že se železárny 
zavázaly, že cestu budou udržovat. Pak již 
nic nebránilo tomu, aby vrchnostenský 
úřad nechal vybudovat novou cestu do 
Ranska. Při její výstavbě pracovali 
zaměstnanci hutí a hutní správa 
zajišťovala její opravy struskou, které na 
Ransku bylo dost. 

Uběhly roky, změnili se lidé ve vedení 
železáren a ti žádali příspěvek na opravy 
cesty od obcí Krucemburku, Ždírce, 
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Hluboké, Benátek a Kohoutova. Tyto 
obce však odmítly příspěvek na opravu 
cesty dát. Ředitelství hutí proto navrhlo, 
že prohlásí raneckou silnici za soukromou 
a ať si Krucemburk vybuduje vlastní cestu 
na Ransko a především do polí. Přišel rok 
1881 a stav silnice byl neúnosný: spadl 
totiž most přes potok v místech již 
zrušeného rybníka Kukly. Muselo se 
jezdit a chodit jen přes provizorní mostek. 

V červnu tohoto roku bylo svoláno 
jednání do Krucemburku. Na jednání byli 
zástupci Krucemburku a Ranska. Okresní 
výbor zastupoval dr. L. Rieger. Byl zde 
také zástupce Polensko-přibyslavského 
panství majitele železáren. Na jednání 
bylo dohodnuto, aby se silnice stala 
veřejnou neboli okresní. Tím ji převzal 
pod svoji správu chotěbořský okres. Na 
postavení nového mostu, který měl být 
kamenný nebo železný, se měly podílet 
obce Krucemburk a Ransko. Správa 
velkostatku měla postoupit svá práva na 
pozemky, kudy silnice vede. Udržování 
silnice měl provádět okres. 

V roce 1882 byl postaven železný 
most, který zhotovila pražská firma 
Bondy a stál 1.300 zlatých. Po 500 
zlatých zaplatil Krucemburk a Ransko, 
zbylých 300 zlatých zaplatil okres. 
Ředitelství železáren si vyžádalo, že se na 
nové okresní silnici nebude vybírat mýto. 
V zimě roku 1883 někteří občané zřejmě 
v mlze na silnici zabloudili, a proto žádal 
ranecký starosta krucemburského, aby 
nechal podél silnice zatlouci kůly, než zde 
budou vysázeny stromy. 

Když si v roce 1923 Janáčkova 
strojírna v Ransku koupila nákladní auto, 
bylo nutno udělat novou konstrukci mostu 
s chodníčkem pro pěší. Most byl 
opravován ještě několikrát. Okresní 
silnice k Ransku dostala v roce 1956 
asfaltový povrch. 

Pavel Vomela 
 

POSVÍCENÍ 
 

Jedním z nejrozšířenějších lidových 
obyčejů je posvícení. Tento lidový obyčej 
je spojován se všeobecným veselím, 
zábavou, dobrým jídlem a pitím. Přestože 
má výrazně světský charakter, nebylo 
tomu tak vždycky. Jeho původ je v 
církevních slavnostech, které se 
vztahovaly ke svěcení místního kostela. 
Protože se jednalo o zcela výjimečnou 
událost, byla nejen v dané době patřičně 
oslavována, ale bylo na ni i v 
následujících letech vzpomínáno, a to 
zejména v čase jejího výročí. Tak se 
postupně z této zvyklosti stal obyčej, 
který nabyl vysloveně světského 
charakteru, a jak bylo již uvedeno, byl 
spojen se všeobecným veselím. Dokladem 
jeho církevního původu je i jeho název, 

neboť posvícení má velmi blízko k názvu 
církevní slavnosti – posvěcení. 

Je pochopitelné, že posvěcení 
místního kostela a stejně tak pozdější 
posvícení nebylo všude ve stejném čase, i 
když to bylo většinou uprostřed 
podzimního období (po ukončení polních 
prací). Mezi dobou konání oslav a tedy i 
posvícením byl v jednotlivých místech 
často i několikatýdenní rozdíl. Přestože, 
jak bylo již uvedeno, mělo posvícení 
postupem doby zcela světský charakter a 
drželo se i v těch nejodlehlejších 
vesničkách, ve kterých nikdy žádný kostel 
nebyl, dostalo ještě další název, a to podle 
jména svatého, v jehož období svátku 
byla neděle, ve které se posvícení v 
daném místě drželo. Tak např. bylo 
posvícení svatováclavské, havelské, 
martinské, kateřinské apod. 

V Krucemburku se drží posvícení třetí 
říjnovou neděli. Je to tzv. posvícení 
císařské. Svůj název dostalo podle 
císařského nařízení, kterým bylo 
stanoveno, aby všechna města, městečka a 
významnější obce, které se nacházejí při 
císařské silnici spojující Prahu s Brnem, 
držely posvícení ve stejný den, tj. o třetí 
říjnové neděli. Tuto neděli mají tedy např. 
posvícení ve Vojnově Městci, v Chotěboři 
atd. 

V obcích přidružených ke 
Krucemburku se však drží posvícení 
jindy. Na Starém Ransku se drží 
posvícení o první listopadové neděli. 
Připadne-li však tato neděle na prvního 
nebo druhého listopadu, posune se 
posvícení na druhou neděli tohoto měsíce. 
Ještě jindy je posvícení v Hluboké. Tam 
se drží posvícení druhou neděli po svátku 
sv. Václava.  

 Václav Janda 
 

VÝLOV  RYBNÍKA ŘEKA 
 

Dne 17. 10. se uskuteční výlov 
rybníka Řeka. Bude pro Vás otevřena 
i restaurace Moře a k poslechu bude 
vyhrávat hudební skupina Ramona. 

 
 

POŽÁR   
MATE ŘSKÉ  ŠKOLY 

 

Před padesáti lety – 28. dubna 1959 – 
vypukl v tehdejší budově mateřské školy 
požár. V obecní kronice je popsán takto: 

„28. 4. pozornost všech občanů 
upoutaly signály „Hoří!“ v místním 
rozhlasu. S úžasem zjištěn požár mateřské 
školy, dům čp. 185. Požár vznikl na půdě 
od elektr. vedení. Zpozorován byl žáky 
osmileté střední školy (osš) asi v 8:45 
hod. Rychle se rozšířil, lokalisován 10:50 
hod. Aktivně zasáhl požární sbor města 
Chotěboře a vojsko z nedaleké bílecké 
posádky. (1 voják si zlomil nohu.) Úplně 

zničena krytina a trámoví školy. Pomohli 
též starší žáci osš při odvedení 
ustrašených dětí z mat. školy, při vynášení 
a přestěhování zařízení mat. školy do 
budovy osš. Normální vyučování mat. 
školy bylo zahájeno 3. května v budově 
osmileté střední školy. Tato uvolnila pro 
přechodnou dobu mateřské škole 3 
místnosti, jídelnu s kuchyní a šatny. 
Vyhořelá budova, majetek evang. církve, 
byla předána MNV. MNV provedl opravu. 
V opravené budově umístěn geologický 
průzkum.“ 

Budova čp. 185 byla postavena v 
letech 1888-89 a od roku 1890 sloužila 
jako evangelická škola (tímto názvem 
bývá nazývána dosud). Mateřská škola v 
ní sídlila od července 1951, roku 1956 v 
ní byly  provedeny opravy. V roce 1962 
byla mateřská škola přestěhována z 
budovy základní školy do Bílé vily a 
budova bývalé evangelické školy předána 
Geologickému průzkumu. 
 

KLADA ŘI 
 
Dnes si pod slovem kladař představí 

většina z nás řidiče těžkého nákladního 
automobilu, plně naloženého kládami, 
směřujícího na pilu ve Ždírci nad 
Doubravou. Význam slova kladař značil 
zcela něco jiného. Kladaři byli povozníci, 
kteří vozili se svými povozy klády na 
pilu.  

Rok po zahájení provozu na železniční 
trati Německý Brod – Pardubice zřídil 
žďárský velkostatek hraběnky Klotildy 
Clam-Gallasové ve Ždírci parní pilu, která 
zpracovávala dříví  z jeho bohatých lesů. 
Od toho roku se na silnici od Žďáru do 
Ždírce objevily kolony vozů naložených 
kládami. Dřevo vozily z lesů mezi 
Vojnovým Městcem a Žďárem ze 
zalesněných strání Kamenného vrchu, 
Šindelného vrchu, Tisůvky a Žákovy 
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hory. Svážením klád vznikl nový druh 
podnikání a nový způsob obživy zdejších 
obyvatel, většinou zemědělců, kteří měli 
koně, a mnohdy i menších zemědělců, 
kteří na svých, povětšině horských 
políčkách pěstovali oves, aby měli krmení 
pro koně. Používaly se nejprve vozy, 
které měly ráfy železné, v zimě se jezdilo 
se saněmi. Po válce byly již vozy 
opatřeny pneumatikami, povětšině 
z trofejních vozů po německé armádě. 
Hospodáři těmto vozům říkaly gumáky.  

Také naložení těchto povozů v lese 
bylo velmi těžké a mnohdy i nebezpečné. 
Dělo se to pomocí návalků, heverů, 
dřevaři tuto práci dělali společně, 
společně také naložené vozy vytahovali 
z lesa na  pevnou silnici. Někteří z nich 
měli jen jednoho koně, někteří měli pár a 
podle toho byl veliký náklad. Vozy byly 
v lese rozpojeny, klády byly připoutány 
k povozům řetězy. Mnohdy takto 
naložený povoz dosahoval délky deseti 
metrů. Vzadu na konci, kde byly slabé 
konce klád, byl umístěn červený 
praporek. Povoz byl také opatřen tabulkou 
se jménem a adresou kladaře. Jakmile se 
kladaři dostali na státní silnice, jelo se jim 

již lépe. Tehdy na silnici nebyl provoz 
jako dneska, dnes by byl takový způsob 
dopravy nemožný. Tehdy jim silnice 
víceméně patřila. Klády vozili kladaři 
z Karlova, Škrdlovic, Krucemburku, 
Vojnova Městce, Světňova, Cikháje, 
Herálce a dalších obcí kolem Žďáru. 
Klády se vozily po celý rok. Vzpomínám 
si, jak v zimě zvonily na koňských 
postrojích rolničky.  

Odpoledne a k večeru se vraceli 
kladaři ke svým domovům bez nákladu. 
Vozy byly spřaženy dohromady a na voze 
seděl kladař. Jejich častou zastávkou na 
zpáteční cestě byla návštěva hostinců, kde 
zastavili, aby se občerstvili a v zimě si 
dali něco pro zahřátí. Někteří zastavili ve 
Ždírci u Bělouškova hostince, 
v Krucemburku na náměstí u Doležalů a 
nebo u Pecinů ve Vojnově Městci. 
Zastávky si vybrali podle toho, jak měli 
daleko domů a jak kterou hospodu měli 
oblíbenou. Vzpomínám si, že jako kluci 
jsme cestou od Ždírce naskočili na 
prázdný vůz a nechali se dovézt domů. 
Záleželo vždy na kladaři, jakou měl 
náladu. Některý nás bez řečí svezl a jiný, 

když měl špatnou náladu, švihl dozadu 
bičem a hned jsme byli z vozu dole.  

Kladaře v polovině padesátých let 
nahradila nákladní auta, více se na ně 
naložilo a také doprava na pilu byla 
rychlejší. Vliv na zánik kladařů měla 
v nemalé míře kolektivizace venkova.  

Ještě o jedné věci bych zde rád napsal. 
Stromy se v té době kátily ručně, nebyly 
motorové pily. Používalo se pil 
takzvaných břichatek nebo kaprovek 
podle toho, jak je kde nazývali. Řezat 
s nimi museli dva lidé, byla to tehdy 
namáhavá a těžká práce. Navíc kláda 
musela být v lese zbavená kůry, na pilu se 
klády vozily oškrábané. Proto se kůra 
odstraňovala speciálními škrabkami a pak 
se povětšině vozila do krucemburské 
koželužny. Zde se rozdrtila a vylouhovala 
ve speciálních sudech a získaný přírodní 
výtažek z této kůry se používal 
k vydělávání takzvaných tříslových kůží, 
které se používaly na výrobu řemenů, 
podrážek a kdysi k výrobě vojenských 
bot, takzvaných půllitr ů, a dalších 
výrobků.   

Pavel Vomela

LÉTO  NA  MO ŘI 
 

Léto končí... a nám nezbývá, než začít 
hodnotit již uplynulou sezonu.  
Úplně nejdřív bychom chtěli poděkovat všem 
hostům za jejich návštěvu a za spoustu 

povzbudivých a milých slov. Také nesmíme zapomenout vyjádřit 
naše poděkování Úřadu městyse Krucemburk za vstřícný přístup 
při řešení jakéhokoli problému a při propagaci akcí konaných u 
nás. 

Ač léto končí, neznamená to, že se uvidíme až příští rok – 
velmi se těšíme na Vaši návštěvu během výlovu rybníka Řeka, 
který proběhne 17. 10. Restaurace bude otevřena v pátek od 
18:00 a v sobotu již od 6:30. V restauraci Vás o výlovu přivítá 
kromě personálu též teplíčko, studené pivko Rychtář 11° za akční 
cenu 16 Kč, teplé nápoje, horká polévka a chutné jídlo a od 10:00 
Vám pro dobrou náladu a pohodu bude vyhrávat hudební skupina 
Ramona. Pro čekající ve frontě na svou čerstvě ulovenou rybku 
bude připraven venkovní stánek s první „horkou“ pomocí proti 
zmrznutí.   

Letošní sezona byla sice zpočátku víc mokrá než suchá, ale 
nakonec se počasí umoudřilo a začalo se chovat, jak se patří a 

sluší u moře. Během prázdnin proběhla v restauraci řada 
kulturních akcí, od koncertů předních českých písničkářů, 
místních hudebníků, kouzelnických vystoupení, cestopisných 
přednášek až po soutěž voříšků. V těchto aktivitách bychom rádi 
pokračovali i v příštím roce a doufáme, že naše nabídka bude 
ještě pestřejší. 

Stejně jako letos chceme i v příštích letech pokračovat 
v rekonstrukci a úpravě areálu. Jak asi všichni víte, je tady toho 
k opravování a k vylepšování víc než dost – a rozhodně se nedá 
udělat všechno najednou. Přes zimu je naplánována rekonstrukce 
šlapadel a lodiček, které jsou již jakousi tradiční součástí Řeky, 
dále se chceme zaměřit na zbytek interiéru restaurace a také na 
ubytovací prostory. Jako prioritu do příští sezony vidíme i 
zlepšování okolí – úpravu a udržování porostu.  

Velmi rádi přivítáme Vaše návrhy a podněty, které nám můžete 
zasílat prostřednictvím našich webových stránek 
www.morerybnikreka.cz, kde se též dozvíte z první ruky všechny 
novinky. No a pokud se náhodou neuvidíme o výlovu, těšíme se 
na shledanou příští léto!! 

Kateřina Zavadilová

 

 ZUBNÍ POHOTOVOST 
 

17.-18. 10. Dr. Vašíčková Magda, HB, Šubrtova 2170 569421329 

24.-25. 10. Dr. Ulibinová Kateřina, Ledeč n./S. Husovo nám. 15 608205337 

28. 10.-1. 11. Dr. Kroutil Jaroslav, Ledeč n./S. Habrecká 450 569721543 

7.-8.11. Dr. Skočovská Miroslava, Lipnice n./S. 2 569486109 

14.-17. 11. Dr. Neubauerová, Chotěboř, Jiráskova 669 569623900 

21.-22. 11. Dr. Teclová Andrea, HB, Dobrovského 2023 569426109 

28.-29. 11. Dr. Saidlová Martina, Chotěboř, Tyršova 579 739286730 

5.-6. 12. Dr. Pexa Jiří, Světlá n./S. Zámecká 550 569477111 

12.-13. 12. Dr. Richter Tomáš, Chotěboř, Jiráskova 669 569626481 

19.-20. 12. Dr. Anderová Milena, Chotěboř, Nám. T. G. M. 326 569623987 

 
 

 
Děkujeme všem, kteří nám 

projevili soustrast při úmrtí 
manžela, tatínka, dědečka a 
pradědečka pana Jana Starého             
z Krucemburku 

 
Marta Stará s rodinou 
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SOUTĚŽ:  NATOČ EKOKLIP –  
VYHRAJ KAMERU 

 
Soutěž vyhlašuje společnost EKO-
KOM společně s Agenturou Dobrý den 
Pelhřimov. 

Natočte krátký videoklip 
s tématikou třídění odpadů či využití 
recyklovaných materiálů a vyhrajte 
některou z hodnotných cen! Klipem 
může být např. zfilmovaný vtip, reportáž z akce zaměřené na 
třídění plastů, papíru, skla či nápojových kartónů, drobný fórek, 
byť třeba náhodně natočený, veselá agitka ... avšak podmínkou 
zůstává, že klip by se tématikou měl dotýkat problematiky 
třídění odpadů. 

Soutěž je otevřena jak jednotlivcům, tak kolektivům. 
Snímek trvající maximálně 3 minuty a podporující myšlenku 

správného nakládání s odpady, parodující či mapující chování 
lidí v rámci této oblasti zasílejte buď e-mailem na adresu 
agentura@dobryden.cz  (do 5 MB) nebo poštou na DVD na 
adresu Agentura Dobrý den, Nábřeží rekordů a kuriozit 811,   
393 01 Pelhřimov, a to nejpozději do 31. října 2009. Do 
předmětu zprávy, resp. na obálku napište název soutěže NATOČ 
EKOKLIP – VYHRAJ KAMERU. Svůj snímek opatřete 
evidenčním kartou, ve které uveďte název klipu, své jméno a 
příjmení, věk, adresu, telefonní a e-mailové spojení a do 

poznámky napište, kde se klip natáčel, kdo se na jeho vzniku 
podílel a případně jakoukoli zajímavost spojenou s natáčením. 

Soutěží se o hodnotné ceny: 
1. cena: digitální videokamera + volná vstupenka do Muzea 

rekordů a kuriozit Pelhřimov 
2. cena: hodinky a Česká kniha rekordů (obsahující i kapitolu 

Třiďte odpad) + volná vstupenka do Muzea rekordů a kuriozit 
Pelhřimov 

3. – 10. cena: Česká kniha rekordů (obsahující i kapitolu 
Třiďte odpad) + volná vstupenka do Muzea rekordů a kuriozit 
Pelhřimov 

Dalších 10 výtisků České knihy rekordů je připraveno pro 
vylosované účastníky soutěže bez ohledu na umístění. 

Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci bez omezení věku, 
týmy, školní kolektivy (třeba v rámci ekologické výchovy) ... 

Zasláním příspěvku do soutěže autor předává Agentuře 
Dobrý den veškerá práva k dalšímu použití a šíření snímku. 
Účastí v soutěži autor snímku zároveň souhlasí se zařazením, 
správou, zpracováním a uchováním poskytnutých osobních údajů 
v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně č. 101/2002 Sb., o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném 
znění. 

Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Region 87,9 FM  
Vybrané snímky budou uveřejněny na www.tridime-

vysocina.cz, kde můžete průběžně najít i další informace, na 
www.dobryden.cz a případně na dalších spolupracujících 
serverech.

 
 

VÝSTAVA  OVOCE 
 

MKC  Votice Vás srdečně zve na výstavu ovoce - Šlechtění 
jabloní rodina Kumštova, která se uskuteční ve spolupráci s 
VŠÚO Holovousy, ÚKZÚZ Lysice a Želešice. Vystaveny budou 
hlavně zaregistrované odrůdy jabloní, novinky z VŠÚO 
Holovousy a odrůdy vyšlechtěné na Podblanicku, jako např. 
Blaník, Fany, Fenix, Petra a nově zaregistrované odrůdy Tábor a 
Vltava. Výstava se uskuteční od 28. října do 1. listopadu ve 
Voticích (okres Benešov) v přízemí staré radnice na náměstí. 

Návšt�vní doba: 
Středa     28. října         9:00 - 12:00   14:00 - 17:00 hodin 
Čtvrtek   29. října         8:00 - 17:00 hodin 
Pátek      30. října         8:00 - 17:00 hodin 
Sobota    31. října         8:00 - 12:00    14:00 - 17:00 hodin 
Neděle      1. listopadu                         14:00 - 17:00 hodin 
Bližší informace o výstavě ve večerních hodinách na telefonu: 
317 814 354 a 728 044 917. 
 

Na Vaši návštěvu se srdečně těší pořadatelé. 
 

ROZPIS  UTKÁNÍ  TJ  SPARTAK  STARÉ  RANSKO 
 
 

TJ Spartak Staré Ransko zve všechny příznivce a fanoušky!!!!  
Další rozpisy utkání a informace na www.spartakstareransko.estranky.cz 

DOROST   PODZIM   2009 MUŽI  PODZIM  2009  

16.08. 14:00 Dlouhá Ves Staré Ransko 08.08. 16:30 Ledeč n. S. B Staré Ransko 

22.08. 15:00 Staré Ransko Pohled 16.08. 16:30 Staré Ransko Veselý Žďár 

29.08. 14:00 Šmolovy Staré Ransko 23.08. 16:30 Přibyslav B Staré Ransko 

05.09. 15:00 Staré Ransko Jeřišno 29.08. 16:30 Staré Ransko Leština 

12.09. 10:30 Mírovka Staré Ransko 05.09. 16:00 Havl. Brod B Staré Ransko 

19.09. 15:00 Staré Ransko Lipnice 13.09. 16:00 Staré Ransko Sobíňov 

27.09. 13:00 Velká Losenice Staré Ransko 20.09. 15:30 Rozsochatec Staré Ransko 

28.09. 10:30 Staré Ransko Veselý Žďár 26.09. 15:30 Staré Ransko Dolní Město 

03.10. 15:00 Staré Ransko Habry 04.10. 15:00 Lučice Staré Ransko 

10.10. 15:00 Štoky Staré Ransko 10.10. 15:00 Světlá n. S. B Staré Ransko 

17.10. 15:00 Staré Ransko Herálec 17.10. 14:30 Staré Ransko Jeřišno 

24.10.  volno volno 24.10. 14:30 Mírovka Staré Ransko 

31.10. 15:00 Havl. Borová Staré Ransko 

 

31.10. 13:30 Staré Ransko Lipnice 
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 CESTA  KOLEM   
 BODAMSKÉHO  JEZERA 

 

 

Tak jako každý rok, tak i letos se skupina nadšenců nazvaná 
„Šošon Tour“ vydala na cyklodovolenou okolo Bodamského 
jezera. Po jeho březích jsme projeli územím tří států jednu z 
nejkrásnějších cyklostezek Evropy. Kolem nás byly alpské 
velehory, překrásná hladina Bodamského jezera plná plachetnic, 
vinice, historická města, vodopády, někde i subtropická flóra a 
čekala nás mnohá další příjemná překvapení. Bodamské jezero je 
druhé největší jezero v Alpách a je ideální rekreační oblastí 
Rakouska, Švýcarska a Německa. Nejdelší je nĕmecká strana 
(173 km), švýcarská strana měří 72 km, rakouská strana 28 km. 
Počasí v oblasti Bodamského jezera je mírné, vyrovnané a chudé 
na srážky. Bodamské jezero funguje jako přirozený regulátor 
teploty.                                              

Okolo celého jezera vede rozvinutá síť cyklotras. Ty jsou z 
80 % asfaltové, z 18 % štěrkové a z 2 % nezpevněné cesty. 
Jezero má rozlohu 536 km2. Je 63,3 km dlouhé a maximálně 
14 km široké. Dosahuje maximální hloubky 254 m. Leží v 
nadmořské výšce 395,6 m. Jezero má 3 ostrovy: první, na kterém 
leží část města Lindau, Mainau (květinový ostrov) a Reichenau 
(zeleninový ostrov). Celá trasa okolo jezera měří 268 km.   

Na cestu k Bodamskému jezeru jsme se vydali 18. 7. 
v sestavě 15 lidí. Pro cestu tam jsme využili české a německé 
dráhy. Jízdenka na hranice i s kolem nebyl tak velký problém, 
dál však byla velmi nevýhodná, proto jsme chtěli využít německé 
jízdenky Bayern ticket, kterou je možné koupit až za hranicemi a 
platí po celém Bavorsku. Stojí 28 eur pro 5 osob a 4,5 eura pro 
kolo a je platná 24 hodin, takže je velmi výhodná. Cesta i se 
všemi přestupy proběhla celkem bez problému a my po 13 
hodinách strávených ve vlaku vysedali v Lindau na břehu 
Bodamského jezera. 

Jezero nám učarovalo hned na první pohled. Nevěnovali jsme 
se však pouze jezeru, ale vydali jsme se vstříc všem 
zajímavostem. Nejdříve jsme poznávali město Lindau,  které je 
lokalizováno na ostrov propojený s pevninou mostem a železnicí.                                                                                                                                                                                 

Dále jsme jeli podél jezera lemovaného malými městečky, 
plážemi a kempy, až jsme dojeli do městečka Friedrichshafen, 
kde je muzeum vzducholodí, které zde před více než 100 lety 
začal konstruovat a vyrábět hrabě Ferdinand von Zeppelin. 
Odtud jsme pokračovali přes Immenstaad do nejpůvabnějšího 
města na Bodamském jezeře, kterým je Meersburg –  město 
křivolakých uliček, reprezentativních paláců (Starý a Nový 
zámek) a nádherných vyhlídek. Ještě jsme zajeli do dalšího 
městečka na břehu jezera Unter-Uhldingen, kde se nachází 
starobylá vesnice na vodě. Tu bohužel vidíme pouze z venku, 
protože po zhlédnutí fronty u pokladny, kde bychom 
pravděpodobně strávili celý den, volíme variantu nafotit a valíme 
dál. Vracíme se do Meersburgu a z malého městského přístavu 
jsme se trajektem dostali na hranici Švýcarska do města hluboce 

spojeného s našimi dějinami – do Kostnice, kde se nachází 
historická budova koncilu, v níž byl odsouzen a nedaleko, u tzv. 
Husova kamene, upálen Jan Hus. Dojeli jsme až do přístavu, kde 
je novodobý symbol města – socha Konstanzie, dominantou 
města je katedrála Münster, z níž je nádherný výhled na město i 
Husův dům na pěší zóně. Navštívili jsme květinový ostrov 
Mainau, který se každý rok od jara do podzimu mění v bujný ráj 
exotických rostlin. Květiny a keře jsou vytvarovány do 
různorodých obrazců představujících různá zvířata a předměty, 
například páva, sovu apod. Je tu také motýlí botanická zahrada, 
ve níž poletuje několik druhů překrásných pestrobarevných 
motýlů. Nechtěli jsme si nechat ujít Rýnské vodopády, proto 
jsme se odklonili od Bodamského jezera a vydali se podél Rýna.                        

Přes nejvýstavnější švýcarské městečko Stein am Rhein 
jsme jeli do historického Schaffhausenu, abychom mohli 
návštívit věhlasné Rýnské vodopády. Vodopád neuchvátí ani tak 
svou výškou, řeka Rýn zde s burácejícím hřmotem padá do 
hloubky „jen“ 25 metrů, ale jeho šířka dosahuje úctyhodných 
150 metrů. Pak už jsme přes Radolfzell a Romanshorn ujížděli 
do Bregenz. 
Procházka starým 
městem stojí za to. 
Hlavním znakem 
města je barokní věž 
svatého Martina. 
Vrchol Pfänder 
(1064 m), který se 
tyčí nad městem, 
nabízí krásný 
pohled na jezero a 
okolí. Ani my jsme si ho nenechali ujít. Někteří tuto náročnou 
trasu zvládli na kole, ostatní lanovkou, ale pohled byl pro 
všechny úchvatný. Z tohoto vrcholu lze téměř celé jezero 
shlédnout jako na dlani. V Bregenzi je jedinečná divadelní scéna 
postavená přímo na hladině Bodamského jezera, je gigantická a 
ohromující svým umístěním i stavbou scény, která se mění každý 
rok. Ani my jsme si ji nenechali ujít a scénu jsme si šli 
prohlédnout. Poté jsme už ujížděli do výchozího bodu naší cesty 
Lindau a odtud pak vlakem domů. Cesta přes Německo byla bez 
problémů, bohužel české dráhy opět nezklamaly a v neděli 
zahájily výluku. Překvapilo je, že v létě jezdí tolik cyklistů, což 
oni nepředpokládali, tudíž pro kola měli málo aut na přepravu. 
Ale i toto jsme nakonec zvládli, i když vzniklo hodinové 
zpoždění, a zdárně dorazili domů.  

Celkem jsme najeli asi 450 km. Denně různě, maximálně asi 
devadesát, ale jednou taky jen třicet, záleželo na tom, kolik 

zajímavostí bylo 
právě na cestě nebo 
jak moc se nám 
zalíbilo jen tak 
odpočívat na břehu 
jezera. Přespávali 
jsme ve stanech, 
většinou v 
ovocných sadech, 
kterých bylo 

kousek od jezera mnoho. Asi nejvíc se nám líbilo, že jsme 
neustále měli pocit, že neobjíždíme jezero, ale moře s průzračně 
čistou vodou, které lemují zelené lesy, zasněžené vrcholky Alp, a 
každý den nám létala nad hlavou vzduchloď. 

Určitě se nedá na těchto několika řádcích vypsat, co je vše u 
jezera k vidění, ale je toho mnohem více, než jsme stihli my za 
osm dní. Proto je toto místo dobré doporučit jak pro 
cyklodovolenou, tak i pro rodinou dovolenou s dětmi. A pokud 
někdo nemusí slanou vodu, pak je zde právě to ideální místo. 

Ing. Dagmar Břeňová 
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KROUŽEK  ŠIKOVNÝCH  RUKOU 
 

Tak nám léto zas uteklo a blížící podzim nám prozrazuje, že 
se blíží začátek našeho kroužku. Budeme se scházet opět jednou 
za 14 dní v úterý, tentokrát v prostorách naší základní školy, a to 
od 6. října 2009 v 17 hodin. Kdo by měl zájem, může se 
přihlásit  na tel. 739506157 nebo v obchodě u p. Soukupové. 

Moc se těšíme na Vás i na Vaše krásné a zdařilé výrobky. 
  Ludmila Soukupová 

 

TJ  SOKOL  KRUCEMBURK  –  
ŠACHOVÝ  ODDÍL 

 
srdečně zve všechny hráče šachu k prvnímu posezení nad 64 

poli v pátek 2. října 2009 v 18 hodin. Mimo hru samotnou tu 
budou vyučována pravidla této královské hry, nejrůznější taktiky 
a finty. Rádi se setkáme jak se starými známými, tak i s novými 
zájemci. Setkání se pak budou konat až do jara 2010 každý pátek 
v místní sokolovně od 18 hodin. 

 Za šachový oddíl Martin Hrančík
 

FC  VINI ČKY 
 

Jménem našeho týmu 
FC Viničky Krucemburk 
zdravím všechny čtenáře 
občasníku Náš domov. 
Blíží se další sezona 

futsalu, a tak bych Vás rád informoval o 
tom, co se u nás za poslední rok změnilo.  

Po naší první, vcelku vydařené sezoně 
v Hlinecké soutěži futsalu, ve které jsme 
skončili na 4. místě, jsme chtěli dosáhnout 
alespoň na 3. místo. Bohužel nám začátek 
sezony nevyšel, a i když jsme měli silnou 
sestavu, na první vítězství jsme si museli 
ještě počkat. Když se nám začalo konečně 
dařit, scházelo nám již dost bodů a 
vypadalo to, že žádné lepší umístění 
nevybojujeme. Na konci soutěže byly dva 
týmy ze soutěže vyřazeny a jejich 
výsledky anulovány, což nám pomohlo ke 
konečnému 3. místu. 

Mezitím začal zimní Perun cup, ve 
kterém se nám dařilo a drželi jsme se na 
prvním místě. Před koncem soutěže jsme 
si trochu zkomplikovali situaci a náš osud 
měl v rukách Perun Hluboká, který musel 
dvakrát porazit Studnice, jež obhajovaly 
první místo. To se jim nakonec povedlo a 
my jsme skončili na prvním místě se 
stejným počtem bodů jako Perun a 
rozhodovali vzájemné zápasy, ve kterých 
se nám dařilo lépe. 

Začaly i letní turnaje. Vyrazili jsme do 
Svratky, kde jsme posledně úplně 

propadli a skončili na 
posledním místě. Tentokrát 
jsme chtěli aspoň postoupit 
ze skupiny. To se nám 
nakonec povedlo a dostali 
jsme se mezi šest 
nejlepších. Tam začal náš 
tým předvádět neuvěřitelný 
fotbal a vyřadili jsme na 
penalty i nejlepší týmy 
turnaje. Ve finále jsme 
narazili na místní klub 
Natahari Svratka, který 
chtěl obhájit prvenství 
z minulého roku. I přes dobrý fotbal a úplné odevzdání jsme nakonec neměli dost sil a 
skončili jsme druzí, po výsledku 2:1 pro Svratku. 
Čekal nás poslední prestižní turnaj, na němž jsme chtěli vybojovat ještě nějaký 

pohár do sbírky. Byl to turnaj v Raňkově. Ze skupiny jsme postoupili bez větších 
problémů, ale v boji o finále jsme narazili na místní tým Raňkova, který šel do zápasu 
se silnou podporou fanoušků. Zápas jsme hráli dlouho bez gólu, a když jsme šli konečně 
do vedení, soupeř rychle srovnal. Nakonec o postupu rozhodovaly penalty, které jsme 
tentokrát nezvládli. (Tento zápas byl označen diváky jako nejhezčí zapas turnaje.) 
V boji o třetí místo jsme byli už hodně vyčerpáni, a tak jsme nakonec skončili na 4. 
místě. 

I letos nás čeká nový ročník futsalu a je možné, že se v našem týmu objeví další 
nové tváře. Bohužel máme i jeden odchod. Z naší party ze zdravotních důvodů odešel 
brankář Lukáš Jašek, který měl velký podíl na našich úspěších ve II. třídě Hlinsko (3. 
místo) a hlavně v zimním Perun cupu (1. místo) při absenci brankaře Petra Janáčka, 
kterého v té době trápily též zdravotní problémy. Tímto bych chtěl Lukášovi jménem 
celého týmu poděkovat za pomoc a popřát mu hodně zdraví do dalších let.  

Více informací o našem klubu najdete na internetových stránkách www.fcvk.wgz.cz. 
Miroslav Zvolánek 

 

PERUN  NA  BALATONU 
 

Perun Hluboká se zúčastnil fotbalového turnaje Akali cup 
2009 v Maďarsku. Turnaj byl rozplánován na tři dny, denně se 
hrál jeden zápas od 17 hodin na místním hřišti. 

My jsme pojali tuto akci spíše jako dovolenou s tím, že se 
dvakrát proběhneme po hřišti. Nalodili jsme se tedy v pátek brzy 
ráno do autobusu a odcestovali na Slovensko do termálního 

koupaliště Velký Meder. Večer se celá výprava přemístila do 140 
km vzdáleného dějiště turnaje Balatonakali. Tam na nás již čekal 
Robert Huszár, který nám pomohl vyřídit nezbytné formality 
k ubytování v kempu a sdělil informace o turnaji. 

V sobotu jsme zůstali v kempu. Nebyl důvod někam cestovat, 
protože bylo 30 stupňů ve stínu a k vyhřátému Balatonu jsme 
měli 50 m. A stejná vzdálenost byla do restaurace i ke kiosku. 
Od 17 hodin jsme se utkali s týmem Zánka (výběr regionu) a ten 
nás přehrál 6:1. 

Převážnou část neděle všichni strávili na břehu Balatonu. 
Když večer opadly tropické teploty, celá výprava odjela do 
přístavu v Balatonfüredu. Tam jsme si pronajali plachetnici a 
vyrazili na hodinovou plavbu po Balatonu. Pak jsme si prošli 
přístav, který nám velmi připomínal svou architekturou Sozopol. 
Než se setmělo, stihli jsme ještě výšlap po poloostrově Tihany, 
odkud je pěkný výhled na hladinu východní části Balatonu. 

Na pondělní dopoledne byl naplánován výlet do termálu 
Hevíz. Je to největší vulkanické jezero v Evropě o rozloze 4,5 

Program kina Krucemburk naleznete na našich www.krucemburk.cz 
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hektaru s teplotou v rozmezí 34-37 stupňů. Jeho nejsilnější 
pramen je  v hloubce 47 m a jsou to nejstarší a neznámější 
termální lázně v Maďarsku, které ročně navštíví až 2 miliony 
návštěvníků. Po návratu z Hevízu si všichni hráči zabalili 
kopačky, dresy a odjeli na místní hřiště. Tam jsme se utkali 
s domácím týmem Balatonknakali. Vítěz Balatonské župy (3. 
třída) byl pro nás přijatelnějším soupeřem. Bohužel 
v dramatickém zápase jsme nezvládli závěr a prohráli 6:3. Po 
skončení utkání došlo na vyhlášení vítěze; této aktivity se ujal 
Robert Huszár, hlavní sponzor turnaje. Za třetí místo jsme dostali 
20.000 forintů a ty jsme vyměnili za kotlík na guláš, topeniště a 
příslušenství.  

V úterý si všichni dopřáli celý den v písečném Balatonu na 
pěkné travnaté pláži u místního kempu. Rtuť teploměru se opět 
vyšplhala ke 30 stupňům, a tak si všichni „účastníci zájezdu“ 
užívali dovolenou. 

Ve středu si všichni zabalili a vyrazili na Slovensko opět do 
koupaliště Velký Meder. Tam jsme v teplé vodě vydrželi až do 
večera. Potom už jenom nabrat směr Bratislava, Brno a i 
s kotlíkem na Vysočinu. 

                               A tak někdy příště PERUN S VÁMI!!!!!! 
 

LETNÍ  PERUN  CUP  MLÁDEŽE  2009 
 

Slunného nedělního dopoledne 9. 8. 2009 se na hřišti Sokola 
Krucemburk konal turnaj v malé kopané mládeže pořádaný 
společně Perunem Hluboká, TJ Chlumětín, Spartakem Staré 
Ransko a Sokolem Studnice. Místní Sokol Krucemburk se 
postaral o zázemí turnaje, za což mu patří dík. 

Turnaje se zúčastnila 4 družstva z pořádajících spolků. Všech 
čtyřicet dětí hrálo s nadšením i přes velký věkový rozdíl. Bylo 
odehráno celkem 6 utkání, kdy se střetl každý celek s každým. 
Ke konečnému vítězství TJ Chlumětín přispěla až překvapivá 
výhra Spartaku Staré Ransko nad Sokolem Studnice, protože 
zápas TJ Chlumětín se Sokolem Studnice skončil nerozhodně 
3:3. I přesto Sokol Studnice obsadil krásné druhé místo. V tomto 
turnaji nešlo rozhodně o výsledky, spíše jsme si chtěli užít 
krásného počasí, zasportovat si a pobýt s přáteli. Všechny týmy 
si odvezly pěkný pohár, který byl zakoupen z grantu Vysočiny 
„Sport pro všechny“. 

Již teď se připravuje další, tentokrát zimní Perun Cup mládeže 
2009 v sálové kopané. 

JiříVaníček 
 

PERUN  HLUBOKÁ  NA  MISTROVSTVÍ 
SVĚTA  DRAČÍCH  LODÍ  V  RA ČICÍCH 

 
Po závodě na Velkém Dářku za námi přišel Petr Čáp 

Procházka a pozval nás na vložený závod pro firemní a fun týmy 

přímo v době mistrovství světa. Kdo by odmítl takovouto 
nabídku s možností zazávodit si s nejlepšími závodníky České 
republiky? 

        
Závod se jel na 2x500m a v lodi musely být minimálně 4 
pádlující ženy. Vzhledem k nabídnutému programu MS nebyly 
umožněny žádné tréninkové jízdy. Perun měl v posádce 6 
nováčků a neměli jsme šanci doladit frekvenci pádlování a 
vyvážení lodi. Do obou rozjížďkových jízd k nám byly přiřazeny 
týmy Štětí, Děčín, Lovosice a Dračice, které dostali stejné 
pozvání od Petra jako Perun. První rozjížďku jsme zajeli za 
2:26.13 a zařadili se tak na 24. pozici. Druhou jízdu se nám 
podařilo dobře rozjet, ale závěr trati jsme nezvládli technicky a 
s časem 2:26.63 klesli na 27. místo. 
         Každopádně to pro nás byl velký zážitek, nakouknout do 
takovýchto závodů. Střídat se na molech s reprezentacemi 
z celého světa, vidět v akci ty nejlepší a zapádlovat si ve stejných 
lodích a na stejné trati. Protože tento závod byl vložen do 
mistrovství světa poprvé, momentálně Perun Hluboká figuruje na 
27. místě v této kategorii v tabulkách mistrovství světa. Berme to 
z nadsázkou, ale historie se neptá, jak jsme se tam dostali. 

Luděk Strašil 
          

PODĚKOVÁNÍ 
 

Perun Hluboká děkuje Úřadu městyse a starostovi Jiřímu 
Havlíčkovi za vstřícný přístup k návštěvě slovenských sportovců 
z Bolešova. Zvláště pak panu starostovi, že obětoval svůj volný 
čas ve prospěch této vydařené akce. Děkujeme také členům 
Spartaku Staré Ransko, že nám i za nepříznivého počasí 
perfektně připravili hřiště a zapůjčili zázemí pro přátelské utkání 
s Bolešovem. 
                                                   Za Perun Hluboká Luděk Strašil
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Tomáš Trávníček. Registrační značka MK ČR E 17399. P

�
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Křížovka je převzata z časopisu 
Křížovky od Křižáka vydavatelství 

Anče, s. r. o., které dále vydává 
časopisy Křížovky plné fórů, Nové 

křížovky a Velký křížovkářský třesk. 

Znění tajenky z čísla 2/2009: OBOJÍ SLEČNO A DOHROMADY.  


