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Milí spoluobčané, 
rádi bychom Vám opět představili některé z aktivit našeho 

hasičského sboru.  
Ve dnech 7. až 9. května jsme se zúčastnili překonání 

světového rekordu v dálkové dopravě vody. Trasa vedla z obce 
Dolní Loučky (295 m n. m.) až na Devět skal (836 m n. m.), což 
činí převýšení 541 metrů na celkové délce trasy 63,46 km! Voda 
se v Dolních Loučkách začala čerpat od 10:35 h a na konec tratě 
dorazila v 17:30 h. Rekord byl uznán agenturou Dobrý den a je 
zapsán v Guinessově knize rekordů. Na realizaci celé akce se 
podílelo 288 sborů dobrovolných hasičů (celkem 2.592 hasičů), 
bylo použito 234 čerpadel a 3.553 hadic typu B. Díky účasti jsme 
měli možnost prověřit si připravenost naší techniky (která je díky 
nadšení několika našich ochotných členů udržována v dobrém 
stavu) a materiálu během opravdu extrémní zátěže a nabrat 
mnoho nových cenných zkušeností. Celá akce se nesla v 
příjemné přátelské atmosféře. Děkujeme tedy zúčastněným a 
všem, kteří nám poskytli svou podporu – na prvním místě patří 
poděkování našim rodinám. Dále děkujeme Úřadu městyse a 
panu starostovi, všem sponzorům, starostovi SDH Krucemburk 
panu Moravcovi, Petru Sýkorovi za přípravu techniky a stříkačky 
DS 16 a v neposlední řadě děkujeme i panu Strašilovi, Ondřejovi 
a Iloně Dostálovým za přípravu výborných řízků a guláše... 
Pokud by vás zajímaly bližší informace o rekordu nebo pokud 

byste chtěli zhlédnout fotografie a videa z celé akce, navštivte: 
http://www.novedvory.eu/ 

Více na straně č. 2 
 

PTÁME  SE  NA  TO,  CO  VÁS  ZAJÍMÁ 
 

Pane starosto, čtvrtletí uteklo zase jako voda, a že vody 
bylo hodně. A tak se opět ptáme, co se u nás v městysi nového 
událo. Jarní období dlouhých dešťů zaplavilo vodou celou 
republiku, a tak první otázka se nám přímo nabízí: Postihly 
záplavy a přívalové deště také nějakým způsobem náš 
městys,  a pokud ano, kolik nás stály škody? 

Ano, pravda, vody spadlo všude velmi mnoho, ale my, 
respektive Krucemburk včetně St. Ranska a Hluboké, nejsme 
svou polohou až tak povodněmi ohroženi, protože voda od nás 
odtéká do Doubravy a dále do Sázavy. Takže o vzniklých 
škodách hovořit nelze. 

Více na straně č. 6 
 

NOVÁ  VÝSTAVBA  BYTOVÝCH  
DOMŮ  V  KRUCEMBURKU 

 
Na krucemburských webových stránkách se můžete dočíst o 

realizaci přípravy výstavby bytových domů na Bílém poli. O 
jakou výstavbu se konkrétně jedná a pro koho budou tyto bytové 
domy určeny, jsme se zeptali pana starosty ve Vaší oblíbené 
rubrice Ptáme se na to, co Vás zajímá. Další podrobné informace 
o tomto projektu naleznete právě v tomto čísle. 

Více na straně č. 13 
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NOVÁ  VELIKONO ČNÍ  TRADICE 
V  KRUCEMBURKU? 

 

 
 

Stalo se to poprvé v noci před letošním velikonočním 
víkendem. Přesně z pátku na sobotu, z 2. na 3. dubna. Skupinka, 
zřejmě našich mladých spoluobčanů, vymyslela (nevím, zda 
jsem v jejich případě správně použil slovo odvozené od slova 
myslet) bezvadnou zábavu – přemisťování kontejnerů na tříděný 
odpad. To samo o sobě by se 
dalo považovat za jakýsi žertík, 
i když nemístný. Tato partička 
však zjevně konala za účelem 
napáchat co nejvíce škody. To 
dokazuje skutečnost, že vybírala 
místa, na kterých předpokládala 
poškození kontejnerů. 

Největší specialitou bylo 
svržení dvou kontejnerů 
z Raneckého mostu, a to jak do 
rybníka, tak i na druhou stranu 
do řeky, naštěstí kontejner 
zůstal viset na potrubí 
upevněném na mostní 
konstrukci asi dva metry pod 
vozovkou. Dále pak to byl most 
na Městeckém potoce na Ranecké silnici, koryto potoka za 
garážemi pod Elastou, potok na Diouse a tak dále. 

Aby toho nebylo málo, a asi je i rozzlobilo, že nebyly 
kontejnery okamžitě odklizeny, zopakovali si akci ještě z neděle 
na pondělí. Zřejmě chtěli odvést „pořádnou práci“. Jenom 
zázrakem nedošlo k žádné materiální škodě. Přesto však ta 
„sranda“ něco stála. Já jsem okolo toho jezdil v sobotu celé 

dopoledne a také v pondělí. 
Zaměstnána byla policie a 
nakonec okolo toho pracovali 
v úterý asi pět hodin naši čtyři 
zaměstnanci a traktor s čelním 
nakladačem. Tedy úhrnem, 
práce a nasazení techniky 
zhruba za 6.500 Kč. Rozhodně 
by se daly utratit rozumněji. 

Smutné je na tom nejvíce 
to, že se podobné případy stále 
více rozmáhají. Bylo by dobré, 

kdyby si aktéři podobných žertíků uvědomili, že mohou dříve 
nebo později být v roli, kdy budou muset napravovat následky 
takových vtipálků, nehledě na to, že to musíme zaplatit všichni. 

                                          František Hoke 

NAŠI  HASIČI  SE  PODÍLELI 
NA  SVĚTOVÉM  REKORDU  

ANEB  Z  ČINNOSTI  SDH 
 

 
 

Pokračování ze strany 1 
15. května proběhla ve Ždírci nad Doubravou okrsková 

soutěž, na které náš tým předvedl dobrý výkon a obsadil 
bronzové 3. místo. Děkujeme všem, kteří se za dobrou 
reprezentaci našeho sboru i obce zasadili.  

Hned další den, tedy 16. května, se soutěže v Sobíňově 
zúčastnili i naši mladí kolegové. Družstvo mladých hasičů z 
Krucemburku se rovněž nenechalo zahanbit a dosáhlo 4.-5. 
místa. Naše díky patří všem soutěžícím a jejich rodičům za 
velkou podporu. 

19. června jsme nemohli chybět na oslavách výročí založení 
sboru ve Ždírci nad Doubravou. Slavnostní den plný veselí 
zpestřily netradiční soutěžní disciplíny. 

Další soutěž, tentokrát v Chotěboři, na nás čekala 26. června. 
Opět děkujeme našim členům za reprezentaci. 

Rovněž se připravujeme na již tradiční zápolení v požárním 
útoku s veterány PS8, které proběhne v Údavech 3. července. 
Následují den 4. červenec strávíme na soutěži na Starém Ransku, 
kde se bude slavit další výročí vzniku raneckého hasičského 
sboru. A aby toho nebylo málo, 5. července se vypravíme na 
soutěž na „Ctětínek“, na které chápeme svou tradiční účast již 
jako milou povinnost. Další akci plánujeme na 9. červenec 
odpoledne, kdy 
se mladí hasiči 
rozloučí s 
uplynulým 
školním rokem 
a společně 
přivítají 
nadcházející 
prázdniny. Na 
programu bude 
jak zábava, tak 
i beseda s 
nejstaršími 
členy našeho 
sboru o jeho 
historii a 
vývoji. V této 
souvislosti si dovolíme poděkovat pečovatelské službě, která 
nám s realizací daného odpoledne pomůže. 

Na závěr bychom Vám všem rádi popřáli příjemně prožité 
léto. 

za SDH Krucemburk Martin Kasal, Martin Rejšek 
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Z  DĚNÍ  V  MŠ 
 

V jarních měsících jsme se těšili na sluníčko a na vycházky 
do přírody. Bohužel nepřízeň počasí nám naše plány překazila, a 
tak nám nezbylo nic jiného, než si jaro přinést do MŠ v podobě 
výrobků a obrázků.  

Začátkem dubna děti navštívily ordinaci zubní lékařky 
MUDr. Hany Kohlové, kde si prohlédly vybavení ordinace 
a seznámily se se správným postupem při péči o chrup. Byla 
zároveň provedena preventivní prohlídka chrupu. 

Dnem s modrou barvičkou jsme zahájili období, ve kterém 
jsme se seznamovali s naší planetou Zemí, s jejím přirozeným 
vývojem, změnami, krásami, ale zároveň tím, čím jí lidstvo 
ubližuje a škodí. Společně s dětmi jsme hledali možnosti nápravy 
a ochrany životního prostředí.  

 

 
 

Poslední dubnový den jsme doprovodili vlastními silami 
vyrobenou čarodějnici na místo určení, tj. na hranici u 
sokolovny. Děti měly možnost pozorovat, jak se dostane 
čarodějnice na vrchol velikánské 
hranice. 

A už je tu květen a s ním pilná 
příprava veřejného vystoupení u 
příležitosti svátku Dne matek. Celý 
program se nesl v duchu jara, radosti a 
her dětí. Děti překvapily mnohé z nás 
svou spontánností, přirozeností a 
kultivovaným projevem. 

Ve čtvrtek 13. dubna jsme se vydali 
pěšky po cyklostezce na exkurzi do 
hasičské zbrojnice ve Ždírci nad 

Doubravou. Děti se seznámily 
s profesí hasiče, prohlédly si 
vybavení hasičské zbrojnice a 
vyzkoušely si přilby, dýchací 
přístroj, potěžkaly si hadice a 
v neposlední řadě důkladně 
prozkoumaly interiér aut. Prakticky 
si vyzkoušely i dorozumívání 
vysílačkami. O příjemné dopoledne 
se postarali pánové R. Culek, R. 
Pátek, B. Novotný. Dětem ochotně 
odpovídali na všetečné otázky, vše 
jim předvedli a vysvětlili. Čas 

strávený mezi hasiči byl přínosem nejen pro děti, ale i dospělé. 

V úterý 25. 5. jsme od rána pilně rozháněli mraky, neboť celá 
MŠ se chystala na výlet do ZOO v Jihlavě. Seznámili jsme se 
s životem exotických zvířat. Nejvíc se nám líbili hroch, tapír, 
tuleni, medvědi, opice a orli. Pro zpestření výletu jsme si zahráli 
na pirátské lodi. Cestou nám pořádně „vyhládlo“, a tak jsme 
pobyt v ZOO zakončili obědem v trávě – moc dobrým gulášem, 
který pro nás ráno připravily paní kuchařky. 

Druhý den jsme turistickou výbavu vyměnili za sváteční šat. 
A proč? Aby nám to na fotografiích moc a moc slušelo. 

V měsíci červnu nás čekaly pěší a cyklistické výlety do 
krásného okolí. Fyzickou zdatnost jsme si ověřili při sportovních 
akcích. Školní rok ukončíme slavnostním rozloučením 
s předškoláky, kterých do školy letos odchází 20.  

Více informací najdete na www.mskrucemburk.cz. 
Všem přejeme krásné léto. 

  kolektiv zaměstnanců MŠ 
 

ZPRÁVY  ZE  ZŠ 
 

Od posledního vydání časopisu Domov se v naší škole 
uskutečnila celá řada zajímavých akcí, soutěží, olympiád, proto 
bychom se s širokou veřejností rádi podělili o všechny školní 
zážitky a úspěchy žáků. 

V březnu navštívily děti 1., 2. a 3. třídy Knihovnu Matěje 
Josefa Sychry ve Žďáru nad Sázavou. Knihovnická lekce byla na 
téma „Jak pečovat o knížky, kde má kniha titulní stranu a tiráž a 
řazení knih podle abecedy“. 22. dubna navštívili knihovnu žáci 4. 
a 5. třídy. Vyhledávali jednotlivé tituly pomocí elektronického 
katalogu. Při cestě domů byla krátká zastávka na Zelené hoře.   

Dívky z florbalového kroužku sehrály přátelské utkání se ZŠ 
Ždírec nad Doubravou. Zápas byl velmi vyrovnaný, přesto naše 
děvčata podlehla soupeři 11 : 15.   

V Jihlavě proběhlo krajské kolo chemické olympiády. 
V praktické a teoretické soutěži obsadil Jiří Kazda z 9. třídy 
pěkné 17. místo.  

Ve žďárské sokolovně se konala taneční soutěž SVP 
Krucemburk pod vedením paní Řezníčkové; zúčastnily se jí dvě 
skupiny našich žákyň a obsadily 1. a 4. místo. 

V rámci předmětu pracovní činnosti navštívili žáci 7. a 8. 
ročníku podnik Elasta Krucemburk. Dozvěděli se více o způsobu 
výroby, uskladnění i použití pružných stuh. Prohlédli si dílnu 
s tkalcovskými stavy, šicí dílnu a expedici. 

V kongresovém sále krajského úřadu kraje Vysočina 
proběhla vědomostní soutěž s názvem „Poznej Vysočinu“. 
Soutěž byla zaměřena na znalosti žáků druhého stupně ZŠ o kraji 
Vysočina, jeho regionálního zeměpisu, místopisu, přírodovědy, 
historie, kultury i ochrany životního prostředí. Za naši školu 
bojovali 2 žáci – Vojtěch Hudec ze 6. ročníku a Helena Perglová 
ze 7. ročníku. 

Už druhým rokem probíhá na naší ZŠ soubor přednášek s 
ředitelem Městské policie Chotěboř Mgr. Jiřím Novotným. V 1. 
třídě byl významným aktérem živý pes Brouček. V 5. a 6. třídě 
děti besedovaly nad problematikou bezpečného chování na 
silnici. S nadcházejícím jarem připomněl dětem základní 
pravidla a vybavení pro cyklisty. Pro vyšší ročníky byl ústředním 
tématem internet – ohrožení internetovou komunikací. 
Pokračoval projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí. 
Žáci se především zabývali obvazovou technikou, jak poskytnout 
první pomoc a dozvěděli se něco více o Integrovaném 
záchranném systému. Na prvním stupni bylo hlavní téma „Jak 
bezpečně do školy“. V rámci projektu „První pomoc do škol“ 8. 
třída absolvovala 10 hodin teorie a praxe na téma zásady první 
pomoci, resuscitace, Integrovaný záchranný systém. 

Žáci 1. stupně se vydali za přírodními krásami do Národní 
přírodní rezervace Ransko, kde i letos vykvetly celé koberce 
bledule jarní. 
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7. dubna se úspěšní řešitelé školního kola matematické 
olympiády zúčastnili okresního kola v Havlíčkově Brodě. 
Martina Machovcová a Zuzana Součková v kategorii 6. tříd 
obsadily 11.–17. místo, David Wasserbauer ze 7. třídy se umístil 
se na velmi pěkném 4.–8. místě. Výborné 2. místo v kategorii 8. 
tříd získal Tomáš Vanča, Pavel Benc obsadil pěkné 5.–6. místo a 
Anežka Kavalírová a Josef Doležal skončili shodně na 9.–14. 
místě. 12. dubna se konalo okresní kolo biologické olympiády.  
Lydie Novotná obsadila 6. místo a Julie Kadlecová 16. místo. 

V dubnu sehráli chlapci 6.–8. tříd přátelské utkání ve florbalu 
s žáky 8.–9. tříd ze Ždírce nad Doubravou. Byla to odveta za 
podzimní utkání, ve kterém naši chlapci prohráli rozdílem třídy 
26 : 13. V tomto zápase jsme ukázali zlepšení a prohráli pouze 
17 : 16. Chlapci a dívky 7. až 9. třídy naší školy také sehráli 
přátelské utkání ve volejbale s žáky 9. třídy ze Ždírce nad 
Doubravou. Zápas skončil 4:0 na sety ve prospěch našeho 
soupeře. 

Žáci 5. třídy se zúčastnili vědomostní soutěže Všeználek, 
která se konala v Chotěboři. 77 žáků druhého stupně naší školy 
se zapojilo do soutěže Finanční gramotnost. Tři nejlepší – 
Gábina Pospíchalová ze 6. třídy, Pavel Benc z 8. třídy a David 
Somsi z 9. třídy – vytvořili pracovní tým, postoupili do 
okresního kola a obsadili pěkné 5. místo. Martina Machovcová a 
David Wasserbauer se zúčastnili okresního kola Pythagoriády. 

21. dubna jsme se v naší škole připojili k celosvětové oslavě 
Dne Země – dni věnovanému životnímu prostředí a jeho 
ochraně. Pro žáky z 1.–4. třídy byly v tělocvičně připraveny 
zajímavé úkoly, při kterých si procvičili poznávání rostlin a 
živočichů, prakticky si vyzkoušeli třídění odpadků a svými 
vědomostmi se pochlubili v zábavném přírodovědném kvízu. 
„Tonda Obal“ všem přitažlivou formou přiblížil důvody a 
způsoby třídění odpadů a jejich recyklaci. Jako každý rok jsme 
uklidili okolí školy a v rámci akce „Čistá Vysočina“ jsme 
vyčistili obec a okolí silnic od odpadků. Žáčci 1. a 2. třídy si 
zpestřili den návštěvou kina, kde jim bylo promítnuto pásmo 
krátkých pohádek s názvem Budulínek.  

Žáci 6. třídy a děti navštěvující školní družinu se zapojili do 
výtvarné soutěže „Auto – moto – mánie 2010“. Úkolem mladých 
výtvarníků bylo vytvořit z nejrůznějšího odpadu model 
jakéhokoli dopravního prostředku. Za své dílko byly děti 
navštěvující školní družinu odměněny pamětním listem.  

27. dubna se vydali žáci 5. třídy na cestu do našeho hlavního 
města, kam si 
přijeli užít svou 
výhru získanou v 
soutěži „Hravě žij 
zdravě“ – výlet do 
největšího 
aquaparku v ČR 
Aquapalace Praha. 

Koncem dubna 
se konalo okresní 
kolo ve vybíjené 
„Preventan Cup“ 
žáků 5. tříd. Naši žáci obsadili ze 14 týmů 3. místo. Ve stejné 
soutěži obsadili žáci 6. třídy 5.-8. místo. Hoši 1.-3. třídy se 
zúčastnili turnaje v malé kopané „MC Donalds´Cup“ a ze 14 
týmů se umístili na 5.-8. místě. Ve stejném turnaji obsadili žáci 
4.–5. tříd z 16 týmů také 5.–8. místo. 

Začátkem května měli možnost žáci naší ZŠ společně s dětmi 
ze ZŠ a MŠ Vojnův Městec zhlédnout výukový program 
společnosti Seiferos o životě dravců a sov.  

Žáci 8. ročníku navštívili Úřad práce v Havlíčkově Brodě: 
seznámili se se základními informacemi o přijímacím řízení na 
střední školy a dozvěděli se, jaký obor by byl pro ně vhodný. 
Koncem května se žáci 7. a 8. ročníku vypravili do SOU 

technického v Chotěboři a prohlédli si školu a sami si vyzkoušeli 
práci v dílnách.  

Také se uskutečnila exkurze pro žáky 7. třídy „Po stopách 
husitství“, navštívili Žižkovu mohylu, muzeum a sochu 
v Přibyslavi. Pro žáky 2. stupně proběhla exkurze „Po stopách 
Napoleona“ do Slavkova a blízkého okolí. Žáci si prohlédli 
zámek, navštívili virtuální bitvu a památný kámen na Žuráni. 

27. května vystoupil pěvecký sbor naší ZŠ v DPS se svým 
programem, kterým přivítal jaro a nadcházející léto. 

Žáci 1. stupně, žáci ze ZŠ Vojnův Městec a 6. třída si v rámci 
Dne dětí zasoutěžili na školním hřišti a v jeho okolí. Žáci 9. třídy 
pomáhali při organizaci soutěží. 

Poslední květnovou sobotu byl v prostorách ZŠ Krucemburk 
zahájen za účasti 
zástupců Společnosti 
Jana Zrzavého 6. 
ročník výstavy 
dětských výtvarných 
prací „Po stopách 
Jana Zrzavého“. 
Letošního ročníku, 
který je 
doprovodnou akcí 
projektu „Jan 
Zrzavý 120“, se 
zúčastnilo 6 ZŠ. 

31. května ukončila 4. třída dopravní kurz a na závěr dostali 
žáci řidičský průkaz cyklisty. Ve stejný den v rámci pracovních 
činností v 7. a 8. ročníku proběhla beseda na téma Využití plastů. 

2. června se zapojili žáci 4. a 5. tříd do přírodovědné soutěže 
v poznávání rostlin a živočichů. Soutěžila nejen naše škola, ale i 
několik okolních škol. 

Celý měsíc červen probíhal ve znamení školních výletů. Žáci 
poznali krásy naší vlasti a v přírodě trénovali na již tradiční 
pěveckou soutěž Do-re-mi pro žáky 1. stupně. Pro žáky z 2. 
stupně se uskutečnil Letní sportovní kurz v Daňkovicích. 

Již druhým rokem probíhá projekt Recyklohraní. Letos jsme 
vytřídili a odevzdali k recyklaci asi 50 kg baterií a drobných 
elektrospotřebičů. Všem, kdo odpad odevzdali, patří poděkování. 
K závěru se blíží i sběr papíru a plastových víček, který začal 
v září 2009. O prvenství v soutěži tříd soupeří žáci 5. a 7. třídy. 
Ukončen byl také sběr pomerančové a citronové kůry.  

Školní rok 2009-10 končí, pro žáky 9. ročníku byl poslední 
na naší škole. Po prázdninách nastoupí na ty obory a střední 
školy, o které měli zájem. Přejeme jim úspěšné studium a šťastné 
vykročení do života. 

Závěrem všem přejeme hodně teplých a slunečných dnů. 
                                                           kolektiv zaměstnanců ZŠ 

 
ZÁME ČEK  LOUČEŇ  – 

  NATÁČENÍ  „SNÍDAN Ě  S  NOVOU“ 
 

Žáci 3. a 7. třídy 
byli 4. června 
pozváni „Bílou 
paní“ Kateřinou 
Šrámkovou na 
natáčení pořadu 
„Snídaně s Novou“. 
V brzkých ranních 
hodinách jsme 
odjeli do Loučně, 
kde jsme soutěžili 
ještě s dalšími třemi 
školami. Rivalita 
byla veliká a nejen to! Děti dostaly postupně velkou spoustu 
dárků od TV Nova, důležitá byla trička, ve kterých probíhaly 
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buksusovým labyrintem při soutěži na čas. Z naší školy 
postoupili s nejlepším časem do finále 4 žáci. Zúčastnili se 
pojídání „čápů“ (šišek s mákem a ovocem) na čas. Z našich 
finalistů sice nikdo nevyhrál, ale to určitě nikomu nevadilo. 
Následovala autogramiáda s herci ze seriálu „Ordinace v Růžové 
zahradě“. Podpisy s Ivanou Jirešovou, Miluší Bittnerovou a 
moderátory Alešem Lehkým a Ivetou Kořínkovou nebraly konce. 

Poté přišla na řadu prohlídka zámku, průvodci v dobových 
kostýmech nás seznámili s historií. Pro zúčastněné žáky byly 
připraveny dva výukové programy. Pro 3. třídu „Minotaurus a ti 
druzí“ a pro 7. ročník „Když ještě světem nekřižovaly emaily“. 
Následovala prohlídka jednotlivých labyrintů v ohromné 
zámecké zahradě. Domů jsme se všichni vraceli nadšeni 
z prožitého dne. 

  Monika Henychová 
  

EXKURZE  DO  PRAHY   
PRO  ŽÁKY  8.  A  9.  TŘÍDY  

 

29. března se žáci 8. a 9. ročníku vypravili na exkurzi do 
Prahy, kde navštívili Židovské a Národní muzeum. V Židovském 
muzeu byl připraven program s názvem Hanin Kufřík. Jednalo se 
o osud židovské dívky z Nového Města na Moravě, která 
zahynula v Osvětimi, ale podle jejího kufříku s číslem byl 
nalezen její žijící bratr Jiří v Torontu, který úzce spolupracuje 
s Židovským muzeem. Žáci se sami stali na krátkou dobu pouze 
číslem, pod nímž měli zpracovat svůj osud. Tato činnost byla 
velmi zajímavá. Po besedě s pamětnicí jsme navštívili Pinkasovu 
synagogu a hřbitov. 

 Následovalo krátké posilnění a opětovná procházka Prahou, 
poté prohlídka Národního muzea. Stálá expozice kamenů byla 
velmi zajímavá a výstava Příběh planety Země mnohé přímo 
ohromila. Na interaktivních tabulích bylo možné si hrou 
vyzkoušet vývoj člověka, výbuch sopky, cestu odpadů a další 
zajímavé věci. Mnozí si několikrát vyzkoušeli malou plošinku, 
kde na vlastní kůži pocítili, jak vypadají otřesy při zemětřesení. 
Nohy všechny bolely, ale zážitků a fotografií bylo hodně a mezi 
žáky převládala spokojenost a nadšení. 

  Monika Henychová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PO  STOPÁCH  JANA  ZRZAVÉHO 
 

Výstava výtvarných prací žáků základních škol probíhala v 
prostorách Základní školy Krucemburk od 29. května do 24. 
června 2010. Letos si připomínáme 120. výročí narození Jana 
Zrzavého, a proto vedle volné tvorby inspirované jeho dílem byla 
vyhlášena témata: Jak dnes vidím místo, které namaloval Jan 
Zrzavý; Místo, kde je mi dobře; Jeníkovy pohádky. Návštěvníci 
výstavy mohli zhlédnout práce žáků ze šesti základních škol: ZŠ 
Havlíčkova Borová, ZŠ Krucemburk, ZŠ Okrouhlice, ZŠ 
Oudoleň, ZŠ Sobíňov a ZŠ Vojnův Městec. Nejlepší 
vyhodnocené práce budou umístěny v prostorách Úřadu městyse 
Krucemburk. S výsledky a průběhem soutěže budete seznámeni 
v příštím vydání časopisu „Domov“. 

 

ZPRÁVA  Z  LŠU 
 

V základní umělecké škole se žáci učí hrát na hudební 
nástroje a také kreslit a malovat. Výtvarný odbor navštěvuje 17 

žáků ve věku od 6 
do 15 let, kteří 
mají talent a 
šikovné ruce na 
různá řemesla: 
keramika, výroba 

svíček, batika, ubrousková technika, pletení košíků i petchwork. 
Některá řemesla si vyzkoušeli i rodiče žáků, a to na téma: 
Vánoce ve škole – adventní věnec i jiné vánoční dekorace, 
Velikonoce ve škole – 
malování vajíček, 
velikonoční dekorace. 

25. 3. 2010 se uskutečnila 
Velikonoční výstava z prací 
žáků. Na ukončení školního 
roku se 3. 6. žáci zúčastnili 
tematického výletu do 
historického centra 
BOTANICUS v Ostré u 
Prahy; zde si mohli vyrobit 
mýdlo, svíčku, provaz, papír, 
odrátkovat kamínek a 
keramiku. 

Pokud si Vaše děti chtějí 
svůj talent na umění rozšířit, mohou se přihlásit do výtvarného 
oboru ZUŠ Krucemburk. 

  učitelka Svobodová 
 

Poděkování 
Úřad městyse Krucemburk děkuje touto cestou žákům 
výtvarného oboru ZUŠ Krucemburk za výzdobu při 
vánočních a velikonočních svátcích v budově ÚM. 

 
 
 

 

10. ročník trhu řemesel v Krucemburku 
 

6. července 2010 se na náměstí v Krucemburku uskuteční 
jubilejní 10. ročník trhu řemesel. Reprezentanti tradičních 
lidových řemesel se těší na Vaši návštěvu, odpoledne nám 
zpříjemní svým vystoupením Vaše oblíbená Venkovská 
kapela ze Žďáru nad Sázavou, bude hrát od 14 hodin k 
poslechu. Hezky strávený sváteční den Vám přeje pořadatel. 

Městys Krucemburk 
 
 

Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy  
ZŠ Krucemburk  

proběhne 29. června 2010 ve 14:30 h  
v obřadní síni  

Úřadu městyse Krucemburk. 
Srdečně zveme rodiče žáků. 
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SLOVO  HEJTMANA 
 

Sešel jsem se začátkem května 
se specialisty, kteří se v našich městech a 
obcích zabývají informačními 
technologiemi čili vším, co souvisí 
s počítači. Při debatě s nimi jsem si jen 
potvrdil, co už jsem dříve věděl. V těchto 
lidech a jejich práci má Vysočina důležité 
bohatství – jen stejně neviditelné jako ty 
elektronické sítě. 

Měsíc předtím na třináctém ročníku 
konference „Internet ve státní správě 
a samosprávě“ v Hradci Králové byla 
Vysočina hodně vidět tradičně v tom 
nejlepším světle. Jako první samosprávný 
úřad vůbec zde kraj Vysočina převzal 
prestižní ocenění české internetové elity – 
cenu s názvem „Český zavináč“, která je 
pravidelně udělována od roku 1999. Ve 
zdůvodnění jsme slyšeli: „Rozhodli jsme 
se ocenit dlouholeté úsilí kraje Vysočina o 
rozvoj informační společnosti na celém 
území kraje a vzornou spolupráci všech 
subjektů veřejné správy nehledě na 
politickou příslušnost.“ 

Je totiž známou a uznávanou 
skutečností, že od roku 2001 všechna 
politická uskupení ve vedení kraje 
podporovala informatizaci regionu, kterou 
vždy považovala za jednu z rozvojových 
priorit celého kraje. Výsledkem je řada 
úspěšných projektů, jako jsou krajská 
páteřní síť ROWANet, datový sklad kraje, 
kontaktní centrum, účast kraje v mnoha 
mezinárodních projektech a v poslední 
době např. řada projektů rozvoje 
elektronizace zdravotnictví tzv. eHealth. 
Pro dodržování této kontinuity jsme toto 

významné ocenění přebírali spolu s mými 
předchůdci ve funkci hejtmanů – 
Františkem Dohnalem a Milošem 
Vystrčilem. Myslím, že je velmi dobře, že 
jsou odvětví důležitá pro rozvoj kraje, 
v nichž jsme ochotni pracovat ve 
prospěch Vysočiny bez ohledu na svou 
politickou orientaci. 

Cenu ovšem chápu především jako 
poděkování a uznání všem počítačovým 
nadšencům nejen na našem úřadě, ale v 
celém regionu. Vzájemná vstřícná 
spolupráce všech úřadů je základním 
předpokladem pro naše úspěchy. I 
v celostátním kole soutěže Zlatý erb se 
internetové stránky a další elektronické 
služby našich měst a obcí pravidelně 
umísťují na předních pozicích. I letos se 
stránky městyse Okříšky na Třebíčsku 
umístily v kategorii „Nejlepší webové 
stránky obce“ na vynikajícím druhém 
místě. Navíc Okříšky zvítězily v soutěži o 
zvláštní cenu ministra vnitra za nejlepší 
bezbariérový přístup na webové stránky. 
A je to mimo jiné už léta výraznou mírou 
zásluha Zdeňka Ryšavého, který je dnes 
naším krajským radním pro informatiku a 
dlouholetým správcem webových stránek 
Okříšek. V soutěži Eurocrest o nejlepší 
internetové stránky měst, obcí a regionů 
v Evropě se mezi hlavní oceněné projekty 
roku zařadily oficiální stránky města 
Moravské Budějovice, loňský vítěz 
kategorie měst v národní soutěži Zlatý 
erb.  

Máme i další velké ambice. Jsme 
průkopníky v elektronizaci zdravotnictví. 

Kraj intenzivně pracuje na projektech 
elektronických služeb pro pacienty i 
zdravotníky. Krajský úřad i jednotlivé 
městské úřady jsou tradičně aktivní 
v oblasti evropských IT projektů, aktuálně 
například připravovaná technologická 
centra ORP a kraje. 

Náš kraj patří dlouhodobě mezi 
absolutní republikovou špičku v oblasti 
zavádění nových informačních 
technologií. Odborníci o tom vědí a 
uznávají to. V mnohém jsme inspirací pro 
jiné kraje, které k nám chodí pro rady. 
Mým cílem je udržet přímou cestu tohoto 
zrychlujícího vlaku. Dlouholetý tahoun 
tohoto rychlíku a vynikající odborník Petr 
Pavlinec z krajského odboru informatiky 
a jeho nadšení kolegové z měst a obcí mě 
ostatně budou stále motivovat. Jak to řekl 
při našem setkání jeden z nich, Josef Švec 
z Velkého Meziříčí: „Je třeba mít vizi a 
také ji podložit pracovitostí.“ Byl jsem 
potěšen tím, že on to tak vnímá u našich 
informatiků. A já vím, že stejné vlastnosti 
mají i „ajtíci“ v celém kraji. 

Informační technologie jsou oborem, 
jehož výsledky nejsou na první pohled tak 
viditelné, ale jenž má přímý vliv na 
úroveň prakticky všech dalších odvětví. 
Jsem rád, že to vědí i představitelé našich 
měst a obcí. Věřím, že na Vysočině 
budeme v této oblasti díky oněm 
šikovným oceňovaným IT nadšencům a 
jejich podpoře osvícenými nadřízenými 
stále špičkou. 

Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

 

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

Také se nám podařilo zjistit, že jste byli úspěšní při 
získání nemalé dotace na zateplení budov základní a 
mateřské školy. Zájem o tuto dotaci byl velmi vysoký a její 
získání chtělo jistě nemalé úsilí. Z kolika žádostí se vybíralo a 
jaký je časový plán těchto prací? 

Byli jsme úspěšní s oběma projekty v Operačním programu 
Životního prostředí na výměnu oken a zateplení Mateřské školy 
Krucemburk, tak i Základní školy Krucemburk.  Je třeba říci, že 
bylo podáno 969 projektů a úspěšných bylo pouze 426. To 
znamená , že byly schváleny pouze kvalitní projekty, a pro nás o 
to větší zadostiučinění, protože mezi schválenými byly naše dva. 
Realizace prací předpokládáme v příštím roce a v roce 2012. 

V sobotu 19. 6. proběhlo odhalení busty malíře Jana 
Zrzavého. Co obnášely přípravy a jak byste hodnotil 
samotný akt? 

Uplynulý víkend jsme završili etapu připomenutí významné 
osoby – malíře Jana Zrzavého. V roce 2007 vznikla myšlenka 
umístit v obci bustu J. Zrzavého a než se tak stalo  uběhly dva 
roky. Na všech přípravách se společně s obcí podílelo mnoho lidí  
v čele s paní dr. J. Měřínskou, dále nebudu jmenovat. Jménem 
zastupitelů děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhali se 
zabezpečením této akce. 

Po odhalení busty mělo večer probíhat divadelní 
představení o životě Jana Zrzavého. Z jakého důvodu se 
nehrálo? Šlo o selhání místních angažovaných organizací 
nebo jednotlivce? 

Asi tuším, kam míříte, ale asi takto. Paní Měřínská napsala 
scénář hry s názvem „Kouzelník, který uměl namalovat duši“ a 
oslovila určité lidi s žádostí o spolupráci (nakonec byla 
podepsána Smlouva o spolupráci, která zahrnovala věci okolo 
busty a zajištění představení) a tato skupina se dohodla na 
způsobu provedení. V tomto vystoupení je zapojena celá řada 
ochotníků, jsou to loutkáři, někteří ochotníci Štrůdlu, pěvecký 
sbor a hudebníci. Celou režii si vzala na starosti paní Renata 
Lédlová, bohužel svoji roli nezvládla a nakonec odstoupila od 
smlouvy dva dny před realizací hry. Mnohé tato situace netěší a 
věřím, že se nám společnými silami podaří divákům představit 
hru v podzimních měsících. 

Na webových stránkách Krucemburku jsme se dočetli o 
možnosti nového bydlení na Bílém poli. O co se konkrétně 
jedná a pro koho je tato výstavba určena? 
V lokalitě (pod parkem je louka, která se jmenuje Bílé pole) na 
Bílém poli je schválena výstavba bytových domů. A v loňském 
roce se podařilo oslovit firmu, která je ochotna zde začít stavět 
byty pro běžné občany, tzn. že i cena bytů je velmi příznivá. Ve 
zděném domě bude 11 bytů s byty 2+kk  a 3+kk o výměře od 
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41,8 až 93,1 m2. Jedná se o vlastnické bydlení a myslím, že teď 
je nejvhodnější doba si pořídit bydlení, protože cena je velmi 
příznivá. Více podrobností se dozvíte na stránkách obce.  

A teď mi, pane starosto, dovolte jednu pikantní otázku 
hodnou novin bulvárnějšího ražení, než je náš zpravodaj. 
V kuloárech se před parlamentními volbami proslýchalo, že 
se chystáte na vyšší politické posty směrem ku Praze a dost 
možná prý i na Hrad. Je na tom něco pravdy? 

I vy šprýmaři. Víte, mnoho slov plyne a voda teče, jak se 
říká. Dnes když zopakuji to, co jsem říkal již před těmi volbami, 
že se na žádný odchod do  Prahy nechystám, tak snad je to 
neoddiskutovatelný fakt. Na Hrad se o prázdninách půjdu 

podívat, protože mají zavírat Zlatou uličku, tak bych si ji rád 
prohlédl a nafotil, ale mám dojem, že je už zavřená. 
Pravděpodobné přání někoho je otcem myšlenky mého odchodu. 
Jistě mi dáte za pravdu, že připravovat věci, kterými chceme dále 
vylepšovat okolí okolo nás, nejde dohromady s fámou, která byla 
puštěna mezi občany.  

Chcete říci něco na závěr? 
Co bych chtěl říci? Všem občanům přeji hezké počasí o 

dovolených, dětem příjemné prožití prázdnin a nám všem šťastné 
návraty domů z cest. Hezké prázdniny a období dovolených. 

otázky kladl Roman Dopita

 

INFORMACE  ZE  70. – 76.  ZASEDÁNÍ  RADY  MĚSTYSE 
 

70. zasedání – 8. 3. 2010           
*  RM projednala žádost o prodej 
stavebního pozemku p.č. 1509/13 o 
výměře 926 m2 v katastrálním území 
Krucemburk Ing.  F. K. a Ing. V. K., 
bytem Krucemburk. RM prodej pozemku 
doporučuje, ale navrhuje odložení do 
chvíle, než budou vybudovány inženýrské 
sítě v ZTV Vydrbalka. 
* RM projednala žádost o prodej 
pozemku p.č. 413/10 o výměře 415 m2 a 
části pozemku p.č. 413/1 v katastrálním 
území Hluboká panu D. K., bytem Žďár 
nad Sázavou. Pozemky sousedí 
s pozemkem p.č. 413/4 v katastrálním 
území Hluboká, který vlastní žadatel. RM 
souhlasí s oddělením pozemku p.č. 413/1 
dle stávajícího plotu. Geometrický plán 
k tomuto pozemku bude vyhotoven na 
náklady kupujícího. RM doporučuje ZM 
prodej schválit. 
*  Starosta seznámil přítomné členy RM 
s návrhem ceníku Pečovatelské služby 
Krucemburk . RM návrh projednala a 
schválila. Ceník PS bude platit od 1. 
dubna 2010. 
*  RM byla seznámena s informací o 
podání žádosti o dotaci ze SZIF. Byla 
schválena dotace podaná na nákup lesní 
techniky. Starosta informoval členy RM o 
možnosti opakovaného podání žádosti na 
lesní cestu v příštím roce. Částka dotace 
na nákup lesní techniky je cca 847.000 
Kč, přičemž celková cena nakupované 
lesní techniky bude cca 2.117.000 Kč. 
RM informaci vzala na vědomí. 
*  Starosta informoval RM o výpovědi 
z nájmu lékárny podané nájemcem paní 
PhamDr. Ivonou Markovou. Lékárna 
bude vyklizena do 31. května 2010. RM 
vzala informaci na vědomí. 
*  RM byla seznámena s žádostí o 
pronájem lékárny od PhamDr. Jaroslavy 
Mokré, bytem Hradec Králové. Paní 
doktorka Mokrá provozuje lékárnu 
základního typu již v Pardubicích. RM 
žádost projednala a schvaluje nájemní 
smlouvu s J. Mokrou od 1. června 2010. 
*  RM projednala návrh rozpočtu ZŠ na 
rok 2010 a souhlasí s převedením 
161.000 Kč do rezervního fondu, přičemž 

rezervní fond může být čerpán na nákup 
nových počítačů a zbytek na napájecí 
čerpadlo v kotelně. RM schvaluje návrh 
rozpočtu ZŠ dle závazných ukazatelů. 
* RM projednala žádost ZŠ o vedení 
podvojného účetnictví ve zjednodušené 
formě. RM souhlasí s žádostí.  
*  Starosta seznámil RM s projektovou 
dokumentací na opravu zvonice na 
Starém Ransku a s rozpočtem na tuto 
opravu. Oprava bude stát cca 119.000 Kč. 
RM informaci vzala na vědomí. RM dále 
rozhodla zadat tuto opravu firmě Dohnal, 
Krucemburk 393. 
71. zasedání – 29. 3. 2010           
*  RM projednala zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření městyse 
Krucemburk  za rok 2009 provedenou 
pracovníky Krajského úřadu kraje 
Vysočina ve dnech 9. 10. 2009 a 10. 3. 
2010. Nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. RM doporučuje ZM schválení 
bez výhrad. 
*  RM projednala návrh smlouvy o 
součinnosti JPO III SDH Krucemburk 
při požárním zásahu po vyhlášení I. 
stupně požárního poplachu ve firmě 
Dekora-Jeníček, a.s., se sídlem ve Ždírci 
nad Doubravou. 
* RM projednala Rozpočtové opatření č. 
1 ZŠ, které bylo provedeno na základě 
snížení dotace na ONIV. Položka 501.20 
– učební pomůcky byla snížena o 10.000 
Kč a položka 512 – cestovné navýšena o 
10.000 Kč.  
*  RM projednala žádost o náhradu 
škody, podanou paní M. L., Krucemburk 
– poškození zdraví při pádu na kluzkém 
chodníku v ulici Mikuláše Střely před 
domem čp. 138, doručenou dne 18. 3. 
2010. RM ukládá místostarostovi zajištění 
vypořádání poškozené ze zákonného 
pojištění odpovědnosti obce. 
*  RM projednala žádost doručenou dne 8. 
3. 2010, která byla podána zdravotně-
sociální pracovnicí Nemocnice Havlíčkův 
Brod, o umístění pana B. O., bytem 
Staré Ransko, do DPS Krucemburk. RM 
konstatuje, že v  současné době není 
v DPS Krucemburk volné místo. Dále 
pak, vzhledem k popisovanému 

zdravotnímu stavu žadatele, nemůže PS 
zajistit nepřetržitý dohled. RM žádosti 
nevyhovuje. 
*  RM projednala Závěrečný účet 
městyse Krucemburk za rok 2009, 
zpracovaný na základě zákona č. 250/200 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. RM doporučuje ZM ke 
schválení bez výhrad. 
* RM projednala žádost pana J. J. z 
Krucemburku, doručenou dne 22. 3. 2010, 
o koupi pozemků p.č. 42/1, 42/2, 41 
z majetku obce v k. ú. Krucemburk. 
Dotčené pozemky jsou v zimním období 
využívány k ukládání sněhu. RM 
s prodejem nesouhlasí. 
*  RM projednala navrhovaný investiční 
záměr společností Profectus, a.s., 
K Poště 10, 252 67 Tuchoměřice, na 
výstavbu bytových domů pro občany na 
pozemku parc.č. 1393/1 v k.ú. 
Krucemburk. RM souhlasí s investičním 
záměrem na výstavbu bytových domů o 
11 bytech touto společností včetně 
struktury složení bytů. RM doporučuje 
zjistit zájem občanů a doporučuje 
investiční záměr k jednání ZM.  
*  RM projednala Mandátní smlouvu č. 
1/2010 s Lesním družstvem obcí, 
Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, na 
zajištění administrace projektu 
financování z Operačního programu 
Životní prostředí „Odbahnění a oprava 
technických objektů rybníka Pobočný“ 
v ceně díla 50.000 Kč bez DPH – termín 
ukončení 07/2011. RM souhlasí 
s podepsáním smlouvy. 
72. zasedání –13. 4. 2010           
*  RM projednala a schválila žádost o 
udělení licence firmě ČAS-Servis, a.s., 
Dobšinská 2, 670 17 Znojmo. KÚ 
Jihomoravského kraje – odbor dopravy 
žádá o vydání stanoviska k žádosti o 
udělení licence pro provozování veřejné 
linkové osobní dopravy. 
*  RM projednala a schválila nabídku 
firmy ASEKOL na umíst ění kontejneru 
na sběr drobného elektroodpadu. 
Kontejner bude umístěn u samoobsluhy. 
*  Starosta informoval o návrhu Zadávací 
dokumentace na VZ „Pořízení lesní 
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techniky – městys Krucemburk“ . 
Starosta doporučuje rozeslání 5 nabídek 
na VZ. Lhůty podání nabídek budou 
upřesněny na ZM. RM doporučuje ZM 
předložený návrh ke schválení. 
*  RM projednala návrh členů Hodnotící 
komise na VZ „Pořízení lesní techniky – 
městys Krucemburk“. RM doporučuje 
ZM ke schválení  hodnotící komisi ve 
složení: Jaromír Mifka, Radomír Debnár, 
Mgr. Jiří Havlíček, Josef Strašil, František 
Hoke. Náhradníci: Jiřina Moravcová, Ing. 
Jiří Kohl, Jan Valecký, Ing. Luboš 
Pleskač, Jaroslav Dohnal. 
*  RM Krucemburk projednala návrh 
smlouvy č. 5100776 – Prodej plynové 
přípojky k BD  Krucemburk 454. RM 
doporučuje ZM schválit návrh smlouvy 
s firmou VČP Net, s.r.o., Pražská třída 
485/3, 500 04 Hradec Králové, 
v zastoupení firmou: RWE Distribuční 
služby, Plynárenská 499/1, Brno. 
* Starosta seznámil RM se zněním 
navrhovaných vnitřních pravidel 
Pečovatelské služby Krucemburk. RM 
schvaluje návrh vnitřních pravidel PS. 
*  RM projednala a schválila program ZM  
dne 21. 4. 2010. 
73. zasedání – 10. 5. 2010           
*  RM projednala žádost pana D. P., 
Chotěboř, o koupi stavební parcely par. 
č. 1509/14 o výměře 794 m², a pana M. 
D., Krucemburk, o koupi stavební 
parcely par. č. 1509/11 o výměře 851 m². 
RM doporučuje ZM prodej ke schválení. 
* RM projednala návrh Zadávací 
dokumentace na Službu VZ 
„Bioplynová stanice Krucemburk“.  
Souhlasí s oslovením bankovních domů 
k podání nabídky na zakázku Poskytnutí 
úvěru na financování výstavby 
Bioplynové stanice v Krucemburku. 
* RM projednala návrh členů Hodnotící 
komise na Službu VZ „Bioplynová 
stanice Krucemburk“.  RM schvaluje 
komisi ve složení: Mgr. Jiří Havlíček, Ing. 
Jiří Uchytil, Radim Hrůza, Ing. František 
Kujan, Lukáš Dohnal. Náhradníci: Jiří 
Zrzavý, Ing. Luboš Pleskač, Aleš Radil, 
Jiřina Moravcová, František Hoke. 
*  RM projednala žádost paní Marty F., 
DPS Slavíkov, o umístění do DPS 
v Krucemburku. Žádost byla zamítnuta 
z důvodu plné obsazenosti. 

*  RM projednala žádost paní Jaroslavy 
T., Hlaváčova 81, Pardubice, o zproštění 
platby za komunální odpad za rekreační 
objekt Hluboká 57. RM žádosti 
nevyhovuje. 
*  RM projednala žádost Jany D., Na 
Kopci 299, Krucemburk, o přidělení 
uvolněné garsoniéry v bytovém domě 
Školní 454. RM žádost schvaluje s tím, že 
nájemní smlouva bude sepsána po složení 
částky ve výši trojnásobku nájemného 
jako vratná záloha. 
74. zasedání – 24. 5. 2010           
*  RM projednala prodej pozemku p.č. 
1509/20 v k.ú. Krucemburk panu J. M., 
bytem Krucemburk, a paní L. M., bytem 
Jeníkov, Hlinsko, dále prodej pozemku 
p.č. 1509/21 v k.ú. Krucemburk panu R. 
P. a paní J. P., bytem Ždírec nad 
Doubravou. RM souhlasí s prodejem 
pozemků a doporučuje ZM ke schválení. 
*  RM byla seznámena se zněním 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
409005 s firmou VHS Bohemia, a.s., 
Haškova 153/17, Brno. RM souhlasí 
s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 409005 a to v čl. 3 odst. 3, kde se mění 
datum dokončení na 15. 7. 2010. 
*  Starosta seznámil RM s žádostí pana F. 
N., bytem Krucemburk, na udělení 
výjimky k p řipojení na splaškovou 
kanalizaci do 31. 12. 2011. Městys má 
udělenou výjimku do 30. 6. 2010. Do této 
doby jsou občané povinni se připojit na 
splaškovou kanalizaci. Ostatní výjimky si 
musí občané vyřídit na České inspekci 
životního prostředí v Havlíčkově Brodě. 
*  RM rozhodla delegovat zástupce na 
Podoubravský víceboj, který se bude 
konat 28. 8. 2010 v Chotěboři: Mgr. Jiří 
Havlíček, František Hoke, Jiřina 
Moravcová, Ing. Jiří Kohl, Jaroslav 
Dohnal, Petr Dostál. 
*  RM byla seznámena se zápisem 
kontrolního výboru ze dne 4. 5. 2010 
z kontroly místních komunikací. 
75. zasedání – 26. 5. 2010           
*  RM projednala návrh Nájemní 
smlouvy na pozemek Pod Parkem na 
pouť v roce 2011 pro pana Josefa Spilku, 
Poděbradovo nám 1, Hlinsko, za cenu 
35.000 Kč. 
76. zasedání – 7. 6. 2010           
*  Starosta seznámil RM s žádostí MŠ  

Krucemburku čj. 639/2010 o uzavření 
MŠ v období od 19. 7. do 20. 8. 2010 
z důvodu čerpání řádné dovolené a 
rekonstrukce a modernizace školní 
jídelny. V rámci bodu byla RM 
informována o dotaci z „Fondu 
Vysočiny“ na rekonstrukci a modernizaci 
školní jídelny v budově MŠ. RM souhlasí 
s uzavřením MŠ Krucemburku v období 
od 19. 7. – 20. 8. 2010. 
* Starosta seznámil členy RM s žádostí 
paní M. B. o umístění do DPS 
v Krucemburku . Z důvodu plného 
obsazení DPS RM žádost neschvaluje. 
*  Starosta seznámil RM se zahájením 
řízení uzavírky silnice I/37 čj. 654/2010. 
Prodloužení úplné uzavírky od 12. 6. 
2010 do 15. 7. 2010. Starosta navrhuje 
žádost o změnu objížďky na KÚ kraje 
Vysočina. RM souhlasí a pověřuje 
starostu k jednání o možnosti změny 
objížďky mezi obcemi  Vojnův  Městec a 
Karlov. RM bere na vědomí oznámení 
KÚ kraje Vysočina o zahájení řízení 
uzavírky silnice I/37 čj.654/2010. 
1) RM vyjádřila vážné obavy o dodržení 

prodlouženého termínu uzavírky. 
2) RM žádá o změnu trasy objížďky tak, 

že bude provedena po průjezdné 
komunikaci z důvodu zajištění 
bezpečnosti chodců a cyklistů 
pohybujících se na silnici mezi 
Vojnovým Městcem a Radostínem a 
dále až Vepřovou. 

3) Výše uvedené body budou zaneseny 
v připomínce k zahájenému 
správnímu řízení Krajským úřadem 
kraje Vysočina. 

*  RM projednala a schválila návrh 
programu zasedání ZM 23. 6. 2010, 
které se bude konat v restauraci Řeka na 
Starém Ransku dne 23. 6. 2010 od 18 
hod.  
*  RM projednala a schválila převedení 
poplatku z veřejného prostranství, 
který byl vybrán při pouti v roce 2010, 
jako  příspěvek na činnost pro Spartak 
Staré Ransko. Příspěvek je ve výši 9.850 
Kč. 
*  RM projednala a schválila nákup 
dataprojektoru pro pot řeby obce. 
Dataprojektor bude používán pro kulturní 
akce pořádané Městysem Krucemburk. 
 

 

INFORMACE  Z  24. a 25.  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA 
 

24.. zasedání – 17. 3. 2010 
*  ZM schvaluje Smlouvu č. 08015356 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životní prostředí na 
akci „Odbahnění a oprava technických 
objektů rybníka Pobočný“. 
*  ZM pověřuje k jednání ve věcech 
Smlouvy č. 08015356 o poskytnutí 

podpory ze  Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí na akci 
„Odbahnění a oprava technických objektů 
rybníka Pobočný“ Mgr. Jiřího Havlíčka.      
*  ZM pověřuje k jednání ve věcech 
technických Smlouvy č. 08015356 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci 

Operačního programu Životní prostředí na 
akci „Odbahnění a oprava technických 
objektů rybníka Pobočný“ Ing. Františka 
Kujana – technický dozor investora. 
25. zasedání – 21. 4. 2010 
*  ZM projednalo a schválilo prodej 
pozemku dle GP č. 515-117/2007, parc. 
č. 1509/13, o výměře 927 m2 za cenu 150 
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Kč/m2 v k.ú. Krucemburk pro žadatele 
vedené pod čj. 217/10 ze dne 22. 2. 2010. 
*  ZM projednalo a schválilo výkup 
pozemků PK parc. č  1481/13 o výměře 
3939 m2 a parc.č. 1481/14 o výměře 3823 
m2 v k.ú. Krucemburk za cenu 40 Kč/m2. 
*   ZM projednalo a schválilo výkup  
pozemků PK parc.č. 1393/3 o výměře 
7810 m2, parc.č. 1393/4 o výměře 3757 
m2, parc.č. 1393/5 o výměře 2238 m2 
v k.ú. Krucemburk za cenu 40 Kč/m2. 
*  ZM projednalo a schválilo prodej 
pozemků parc.č. 413/10 o výměře 415 
m2 a části pozemku parc.č. 413/1 v k.ú. 
Hluboká u Krucemburku pro žadatele 
vedené pod čj. 254/10 za cenu 30 Kč/m2. 
*  ZM schválilo Zprávu o výsledku 
hospodaření Městyse Krucemburk za 
rok 2009 bez výhrad. 
*  ZM schválilo Závěrečný účet Městyse 
Krucemburk za rok 2009 bez výhrad. 
*  ZM projednalo a schválilo Rozpočtová 
opatření č. 1/2010 městyse 
Krucemburk . 
*  ZM projednalo a schválilo investiční 
záměr společnosti Profectus, a.s., 
Tuchoměřice na výstavbu bytových 
domů v lokalitě Pod Parkem na 
pozemcích PK parc.č. 1393/1, parc.č. 
1393/3 parc.č. 1393/4, parc.č. 1393/5, 
parc.č. 1385/16, parc.č. 1385/68, parc.č. 
1384/1, parc.č. 1398 v k.ú Krucemburk. 
*  ZM projednalo a schválilo prodej části 
pozemku dle oddělovacího GP z parc. 
PK.č.1393/1 za cenu 1 Kč/m2 a smluvní 
pokutu ve výši 1.000 tis Kč za 

nedokončení stavby do 3 let od vydání 
stavebního povolení. 
*  ZM projednalo a schválilo činnost pro 
kontrolní výbor : 
a) Provedení  kontroly připojení 
nemovitostí na splaškovou kanalizaci na 
formulář s čestným prohlášením a 
podpisem vlastníka nemovitosti do 30. 6. 
2010. 
b) Provedení  kontroly opravených 
komunikací po výstavbě splaškové 
kanalizace do 10. 5. 2010.  
*  ZM projednalo a schválilo financování 
pořízení lesní techniky přijetím úvěru od 
ČSOB a pověřilo starostu k podpisu 
úvěrové s ČSOB. 
*   ZM revokuje usnesení č. 6/2008/15 
pod bodem  č. 8.2. ze dne 29. 10. 2008. 
*  ZM projednalo a schválilo Zadávací 
dokumentaci na „Pořízení lesní 
techniky-městys Krucemburk. 
*   ZM projednalo a schválilo  vyhlášení 
zadávacího řízení na „Pořízení lesní 
techniky-městys Krucemburk“  dle § 38 
zákona č. 137/2006 Sb. 
*  ZM zmocňuje RM k schválení 
výsledku veřejné soutěže na akci  
„Pořízení lesní techniky-městys 
Krucemburk“. 
*  ZM projednalo a schválilo složení 
Hodnotící komise na VZ „Pořízení lesní 
techniky-městys Krucemburk“ ve složení: 
Jaromír Mifka, Radomír Debnár, Mgr. Jiří 
Havlíček, Josef Strašil, František Hoke. 
Náhradníci: Jiřina Moravcová, Ing. Jiří 

Kohl, Jan Valecký, ing. Luboš Pleskač, 
Jaroslav Dohnal. 
*  ZM  projednalo a schválilo SoD 
s firmou Jaroslav Dohnal, Krucemburk 
393, za cenu 120.664 Kč bez DPH. 
*  ZM projednalo a schválilo místo 
příštího jednání ZM ve Starém Ransku 
dne 23. června 2010. 
*  ZM zrušuje veřejnou soutěž na 
zakázku „Inženýrské sítě pro lokalitu 
OV1 a SP1 Krucemburk“. 
*  ZM zmocňuje RM ke schválení 
Zadávací dokumentace na stavbu VZ 
„Bioplynová stanice Krucemburk“. 
*  ZM projednalo a schválilo vyhlášení 
zadávacího řízení VZ „Bioplynová 
stanice Krucemburk“ dle  zákona č. 
137/2006 Sb. 
*  ZM zmocňuje RM ke schválení 
Zadávací dokumentace na Službu 
financování VZ „Bioplynová stanice 
Krucemburk“ dle § 38 zákona č. 
137/2006 Sb.. 
*  ZM projednalo a schválilo vyhlášení 
zadávacího řízení na Službu 
financování VZ „Bioplynová stanice 
Krucemburk“ dle  zákona č. 137/2006 Sb. 
*  ZM projednalo a schválilo Hodnotící 
komisi VZ stavba „Bioplynová stanice 
Krucemburk“ ve složení ing. František 
Kujan, Jaroslav Dohnal, Jaromír Mifka, 
František Hoke, Mgr. Jiří Havlíček. 
Náhradníci ve složení: ing. Věra 
Kujanová, Jiřina Moravcová, Ing. Jiří 
Kohl,  Jan Valecký, ing. Luboš Pleskač.

 
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. 
 
 

NEDĚLNÍ  PRODEJ  (ČERVENEC – SRPEN  2010) 
 

Prodejna potravin Jednota  
7.00 – 11.00 hodin 
Prodejna zeleniny – paní Moravcová 
8.30 – 11.00 hodin (603 445 341) 
 

RESTAURACE  A  POHOSTINSTVÍ 
(otevírací doba červenec a srpen) 
KRUCEMBURK 
 

Pohostinství PEPÍNO 
základní občerstvení, studená kuchyně 
Po – Čt 16.00 – 22.00 
Pá 11.00 – 23.00 
So 16.00 – 23.00 
Ne 10.00 – 22.00 
Pan Strašil 728 825 590 
 

Hostinec KUBA 
Po – Út 16.00 – 22.00 
St – Čt 12.00 – 22.00 
Pá 12.00 – 23.00 
So  10.00 – 23.00 
Ne 10.00 – 21.00 
Pan Kubový  732 102 784 

 
 
Krčma U rytíře Střely 
Teplá i studená kuchyně 
Pondělí – Neděle  10.00 – 22.00 
Pan Seknička  731 582 859 
 

Vinárna RETRO 
minutková kuchyně, hotová jídla 
Po  11.00 – 15.00 
Út – Čt 11.00 – 22.00 
Pá 11.00 – 24.00 
So 15.00 – 24.00 
Ne 15.00 – 21.00 
Pan Podrazil  776 496 665 
 

STARÉ  RANSKO 
Restaurace ŘEKA (nachází se v obci čp. 29) 
teplá i studená kuchyně 
Po – Ne 11.00 – 21.00 
Pan Mokroš  606 723 652 
 
Podrobnější informace na www.krucemburk.cz
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VÝSLEDKY  VOLEB  V  NAŠEM  M ĚSTYSI   
DO  POSLANECKÉ  SNĚMOVNY  PARLAMENTU  ČR  (28.  -  29.  5.  2010) 

 
Okrsek č. 1. KRUCEMBURK 

 

Pořadové 
číslo  Strana 

Platné 
hlasy  

Platné 
hlasy % 

1 OBČANÉ.CZ 1 0,13 

4 Věci veřejné 65 8,59 

5 Konzervativní strana 1 0,13 

6 
Komunistická str.Čech a 
Moravy 

56 7,4 

9 
Česká str.sociálně 
demokrat. 

214 28,3 

13 
Strana Práv Občanů 
ZEMANOVCI 

48 6,34 

14 STOP 0 0 

15 TOP 09 75 9,92 

17 
Křesť.demokr.unie-
Čs.str.lid. 

128 16,93 

18 
Volte Pr.Blok 
www.cibulka.net 7 0,92 

20 Strana zelených 18 2,38 

21 
Suverenita-blok 
J.Bobošíkové 

27 3,57 

23 Česká pirátská strana 5 0,66 

24 Dělnic.str.sociální spravedl. 5 0,66 

25 Strana svobodných občanů 6 0,79 

26 
Občanská demokratická 
strana 

100 13,22 

 
Okrsek č. 2. STARÉ RANSKO 

 

Pořadové 
číslo  Strana 

Platné 
hlasy  

Platné 
hlasy % 

1 OBČANÉ.CZ 0 0 

4 Věci veřejné 15 13,04 

5 Konzervativní strana 1 0,86 

6 
Komunistická str.Čech a 
Moravy 

18 15,65 

9 
Česká str.sociálně 
demokrat. 

27 23,47 

13 
Strana Práv Občanů 
ZEMANOVCI 

5 4,34 

14 STOP 0 0 

15 TOP 09 10 8,69 

17 
Křesť.demokr.unie-
Čs.str.lid. 3 2,6 

18 
Volte Pr.Blok 
www.cibulka.net 

0 0 

20 Strana zelených 1 0,86 

21 
Suverenita-blok 
J.Bobošíkové 

5 4,34 

23 Česká pirátská strana 0 0 

24 Dělnic.str.sociální spravedl. 4 3,47 

25 Strana svobodných občanů 0 0 

26 
Občanská demokratická 
strana 

26 22,6 

 

 

Okrsek č. 3. HLUBOKÁ 
 

Pořadové 
číslo  Strana 

Platné 
hlasy  

Platné 
hlasy % 

1 OBČANÉ.CZ 0 0 

4 Věci veřejné 7 17,07 

5 Konzervativní strana 0 0 

6 
Komunistická str.Čech a 
Moravy 

7 17,07 

9 
Česká str.sociálně 
demokrat. 

7 17,07 

13 
Strana Práv Občanů 
ZEMANOVCI 

2 4,87 

14 STOP 0 0 

15 TOP 09 1 2,43 

17 
Křesť.demokr.unie-
Čs.str.lid. 

8 19,51 

18 
Volte Pr.Blok 
www.cibulka.net 0 0 

20 Strana zelených 2 4,87 

21 
Suverenita-blok 
J.Bobošíkové 

4 9,75 

23 Česká pirátská strana 0 0 

24 Dělnic.str.sociální spravedl. 0 0 

25 Strana svobodných občanů 0 0 

26 
Občanská demokratická 
strana 

3 7,31 

 
OKRSKY CELKEM 

 

Pořadové 
číslo  Strana 

Platné 
hlasy  

Platné 
hlasy % 

1 OBČANÉ.CZ 1 0,1 

4 Věci veřejné 87 9,53 

5 Konzervativní strana 2 0,21 

6 
Komunistická str.Čech a 
Moravy 

81 8,88 

9 
Česká str.sociálně 
demokrat. 

248 27,19 

13 
Strana Práv Občanů 
ZEMANOVCI 55 6,03 

14 STOP 0 0 

15 TOP 09 86 9,42 

17 
Křesť.demokr.unie-
Čs.str.lid. 

139 15,24 

18 
Volte Pr.Blok 
www.cibulka.net 

7 0,76 

20 Strana zelených 21 2,3 

21 
Suverenita-blok 
J.Bobošíkové 

36 3,94 

23 Česká pirátská strana 5 0,54 

24 
Dělnic.str.sociální 
spravedl. 

9 0,98 

25 Strana svobodných občanů 6 0,65 

26 
Občanská demokratická 
strana 

129 14,14 
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PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA 
 

ORGANIZA ČNÍ  SLOŽKA  
MĚSTYSE  KRUCEMBURK 

Hlubocká 262,  
582 66 KRUCEMBURK 

Poslání: 
Pečovatelská služba poskytuje své 
služby klientům v důchodovém 
věku a invalidním důchodcům z Krucemburku, Hluboké a ze 
Starého Ranska, jejichž schopnost, zejména v oblasti osobní péče 
a péče o domácnost, je snížena. Tím pomáhá, aby lidé i přes svou 
životní situaci, kterou ani s pomocí rodiny nezvládají, mohli 
zůstat ve svém domácím prostředí. Postavením 7 bytů v DPS 
v Krucemburku se zajistilo, aby alespoň někteří spoluobčané 
mohli zůstat i přes svoje stáří a nemoci v domovské obci. PS své 
služby poskytuje jako službu terénní v domácnostech klientů a 
v DPS v souladu se zákonem 108/2006 Sb. 
Cíl:  
Hlavním cílem PS Krucemburk je udržet co nejdéle uživatele 
v domácím prostředí a zachovat tak jeho vlastní životní styl. 
Cílová skupina: 
Pečovatelská služba poskytuje služby občanům v důchodovém 
věku a v invalidním důchodu, kteří vzhledem ke svému 
zdravotním stavu a věku nemohou zvládat všechnu osobní péči 
spojenou s péčí o domácnost. Jedná se především o seniory, 
osoby s chronickým, tělesným a zdravotním postižením. Služby 
se poskytují podle zdravotního stavu. Pomoci můžeme i 
dlouhodobě ležícím ve spolupráci s jejich rodinou nebo 
charitními pracovníky (pomoc při osobní hygieně, dopomoc při 
podání jídla, polohování na lůžku aj.). 
Negativní vymezení cílové skupiny: 
     a) lidé s psychickými poruchami – ohrožující ostatní, 
     b) lidé závislí na alkoholu, drogově závislí – toxikomani, 
     c) lidé s poruchou chování a s agresivním chováním, 
     d) lidé při karanténě u nich nařízené pro podezření z nákazy 
 přenosnou chorobou. 
Služba se neposkytuje : 
4) Pokud zařízení nemá dostatečnou kapacitu. 
5) Lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje celodenní péči 
pečovatelské služby. 
6) Lidem, kteří nedodržují opakovaně pravidla pro poskytování 
pečovatelské služby, nedodržují uzavřenou smlouvu o 
poskytování PS. 

Poskytované služby – ceník: 
1) Celková koupel ve středisku osobní hygieny 50,- Kč / koupel 
2) Celková koupel v domácnosti 70,- Kč / hodinu 
3) Běžné úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání, při přesunu   
na invalidní vozík nebo na lůžko, pomoc při použití WC 70,- Kč 
/ hodinu 
4) Dovoz běda 9,- Kč / úkon – Krucemburk; 11,-  K č / úkon – 
Staré Ransko; 15,- Kč / úkon –  Hluboká 
5) Různé pochůzky 15,- Kč / úkon 
6) Praní prádla 40,- Kč / kg 
7) Nákupy (v rámci Krucemburku) – do 100,- Kč 15,- Kč / 
nákup; nad 100,- Kč 25,- Kč / nákup; uživatelé PS z Hluboké a 
ze Starého Ranska – do 100,- Kč 20,- Kč / nákup; nad 100,- Kč  
30,- Kč / nákup 
8) Pomoc při podávání jídla 60,- Kč / hodinu 
9) Doprovod mimo domov s pečovatelkou – pěšky, sanitou, 
autem 60,- Kč / hodinu 
10) Donáška uhlí, dřeva, pomoc při topení, vynesení popela 70,- 
Kč / hodinu 
11) Běžný úklid a údržba domácnosti 70,- Kč / měsíc 
12) Podání oběda v DPS 50,- Kč / měsíc 
Fakultativní činnosti: 
13) Podpora /dohled/ dospělým osobám v době nepřítomnosti o 
ně pečujících osob 30,- Kč / hodinu 
14) Dovoz autem poskytovatele –  na vyšetření k lékaři, na 
pedikúru apod.                                                                                           
Krucemburk – Hluboká 45,- Kč 
Krucemburk – Staré Ransko 45,- Kč 
Krucemburk – Ždírec n. D. 45,- Kč 
Krucemburk – v místě 20,- Kč 

Pokud poskytování služby včetně času nezbytného k zajištění 
úkonů ad 2, 3, 8, 9, 10, 11,12 netrvá celou hodinu, výše úhrady 
se krátí. 
Úhrada nákladů: 
Uživatel hradí náklady za poskytnuté služby ve výši sjednané ve 
Smlouvě o poskytování sociální služby především z příspěvku na 
péči (pokud mu byl přiznán). V některých případech, které 
stanovuje zákon č. 108/2006Sb., o sociálních službách v platném 
znění, se pečovatelská služba poskytuje zdarma. 
Kontakt:  
Žádat o služby můžete osobně nebo i kdokoliv z rodiny, blízkých 
osob či sousedů. 
Adresa: Hlubocká 262, 582 66 Krucemburk 
pracovní doba – 7.00 – 15.30 hodin 
Telefon: 569 697 275, 605 787 129                               

 

ZUBNÍ  POHOTOVOST ( červenec – srpen 2010) 
 

3. - 4. 7. Dr. Saidlová, Chotěboř, Legií 1710 
 telefon: 739 286 730 
 
5. - 6. 7. Dr. Laštovičková, HB, Kalinovo nábř. 605 
 telefon: 569 425 751 
 
10. - 11. 7. Dr. Hanusek, HB, Nádražní 72 

 telefon: 569 432 442 
 
17. - 18. 7. Dr. Maštálka, Ledeč. n. S, Habrecká 450  
 telefon: 569 721 553 
 
24. - 25. 7. Dr. Maštálková, Ledeč. n. S., Habrecká 450  
 telefon: 569 721 553 
 

 

31. 7. - 1. 8. Dr. Pexa, Světlá n. S.,  
 Zámecká 730, telefon: 569 477 111 
 
7. - 8. 8. Dr.  Ander, Chotěboř, Nám. TGM 326
 telefon: 569 623 980 
 
14. - 15. 8. Dr. Kočová, Ledeč n. S., Habrecká 450
 telefon: 724 170 466 
 
21. - 22. 8. Dr. Mottl, HB, Dobrovského 2023  
 telefon: 569 424 211 
 
28. - 29. 8. Dr. Novotná, HB, Kalinovo nábř. 605  
 telefon: 569 424 499 
 

Pohotovostní služba je k dispozici od 9 do 12 hodin.
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VZPOMÍNKA  NA  MUDR.  VÁCLAVA  DRBÁLKA 
 

Před 110 roky – 18. srpna 1900 – se 
narodil bývalý obvodní lékař 
v Krucemburku MUDr. Václav Drbálek . 
Vyrůstal v Praze, po ukončení studií 
nastoupil dráhu lékaře v nemocnici 
v tehdejším Německém Brodě. V roce 
1928 nastoupil na místo obvodního lékaře 
v Krucemburku. Přišel na Vysočinu, 
zamiloval si ji a zůstal jí věrný až do 
konce svého života. Byl svědomitým a 
obětavým lékařem, medicínu ovládal 
dokonale. Byl výborný internista, 
prováděl chirurgické zákroky, rovnal a 
léčil zlomeniny a dovedl si poradit téměř 
se vším, co jako lékař potřeboval.  

Jeho zdravotní obvod byl značně 
rozsáhlý: zahrnoval 18 obcí a osad. Také 
pracovní doba MUDr. Drbálka byla 
neomezená. Ve dne, a bylo-li tomu třeba, 
i v noci navštěvoval pacienty. Nadlidský 
výkon odvedl při leteckém náletu na 
Krucemburk a Ždírec nad Doubravou 9. 
května 1945, kdy poskytl pomoc mnoha 
zraněným a zachránil mnoho lidských 
životů.  

Dr. Drbálek byl také výborný 
sportovec, aktivně se zúčastnil práce ve 
zdejším Sokole. Působil i jako režisér 
sokolského divadelního souboru, s kterým 
nastudoval mnoho divadelních 

představení. V roce 1960 odešel MUDr. 
na zasloužený odpočinek. Zemřel 13. září 
1978. Místo jeho posledního odpočinku je 
na katolickém hřbitově v Krucemburku. 
V jeho celoživotní práci lékaře mu 
obětavě pomáhala jeho manželka paní 
Věra Drbálková (20. 1. 1902 – 25. 3. 
1979). 

Dodnes pan doktor žije ve 
vzpomínkách lidí, kteří ho znali. Po 
MUDr. Drbálkovi je pojmenována 
v Krucemburku ulice. 

Pavel Vomela

 

NEZNÁMÁ  HISTORIE 
 

Po Epících z Hrádku a Krucemburku vystřídal Krucemburk 
další majitele. Byli to Mikuláš z Ořecha, jakýsi Michal a Mikuláš 
z Holohlav. Potom se stali vlastníky Krucemburku po dobu 
téměř dvě stě roků Střelové z Rokyc. Podařilo se mi zjistit 
některé údaje o Michalovi, který se – tak jako Epíkové – psal 
nadále z Krucemburku, i když jim již nepatřil. 

O Michalovi z Krucemburku je zápis v registru soudu 
Komorního z roku 1515, a to o při mezi Michalem 
z Krucemburku na straně jedné a Vítem z Radslavic a Janem 
Nábožným, měšťanem pražským, na straně druhé o 8 kop 
míšeňských grošů, které mu dlužili. 

Další zmínka o nich je z roku 1481, kdy buď bratr Michala, 
nebo jeho syn Jan byl v Náchodě, jeho manželka se jmenovala 
Eliška. Jiný nebo stejný Jan zemřel v roce 1527, měl za 
manželku Annu. 

Na sklonku XV. století vlastnil tento rod tvrz a ves 
Rozhovice na Chrudimsku. Byl to vladycký rod, psali se 
Rozhovskými z Krucemburku. Jejich předek byl Michal, bývalý 
majitel Krucemburku.  

  Pavel Vomela 
 

KRUCEMBURSKÝ  POPLUŽNÍ  DV ŮR 
 

Nad ulicí Vydrbalka bylo místo, kde se nacházely budovy 
panského poplužního dvora, který byl připomínán Davidem 
Střelou již v roce 1548. Dvůr v těchto místech stál již mnohem 
dříve. Další majitel Krucemburku Rudolf Střela popsal jej o 
devadesát let později takto: Dvůr se světnicemi, komorami, 
kuchyní, pekárnou s maštalí, chlévy, špejcharem, kůlnou a 
dvěma stodolami měl pozemků 400 jiter. Tento majetek i s 
nářadím, ovčínem, hovězím, ovčím a černým dobytkem s 
drůbeží v roce 1677 koupil kníže Ferdinand z Dietrichštejna za 
20.000 tisíc zlatých. Dvůr měl vlastní vodovod, který se sestával 
z vrtaných dubových trub vedených až od hranic s Vojnovým 
Městcem. Ke dvoru patřily také rybníky a mlýny. 

Správa panství v Polné přišla k názoru, že pozemky budou 
více vynášet, když budou pronajaty, a tak se také stalo. Dvůr 
však začal pustnout a sloužil za obydlí jednotlivým rodinám. V 
roce 1782 zde byl ubytován kazatel luteránské církve Ján Laho. 

Když obyvatel v městečku přibývalo, bylo zapotřebí začít 
stavět nové domy. Proto se sem dostavil polenský vrchní 
Sonnewend roku 1836 a sešlý dvůr prodal v dražbě na stavbu 
nových domků. Tato staveniště nazval Wiederbau, protože se na 
zříceninách začalo znovu stavět. Obyvatelům se německé jméno 
nelíbilo, proto si je počeštili na jméno Vydrbalka. 

PIVOVAR  V  KRUCEMBURKU 
 

Když dnes někomu řeknete, že byl v Krucemburku pivovar a 
že se tam vařilo pivo, asi vám nebude věřit. Když se však 
vrátíme hluboko do minulosti, zjistíme, že zde pivovar skutečně 
byl. Kdy vznikl a jak vypadal, dnes již nezjistíme. Bylo tomu 
zřejmě před rokem 1548, kdy zde tehdejší majitel Krucemburku 
David Střela z Rokyc obnovoval a zařizoval svůj statek. V té 
době byly zřizovány rybníky, mlýny či poplužní dvůr a vznikl 
také pivovar a panská krčma.  

První zmínka o pivovaru je v soupisu majetku Rudolfa Střely 
z Rokyc. Pivovar se nacházel v nynější ulici Hlubocká, hned za 
mostem přes Městecký potok v sousedství bývalého panského 
sídla. Dnes je zde postaven dům rodiny Bačkovských.  

Dejme však slovo učiteli Josefu Kynčlovi, co o pivovaru píše 
ve své knize Průvodce Krucemburkem: Vzpomeňme na své 
předky. Když se jim dobře vedlo, rádi se napili piva. Majitel 
panství a dvora zase rád zpeněžil svůj ječmen, proto tu nechal 
vystavět pivovar. Ten měl svoji sladovnu s měděnou pánví a 
jiným potřebným pivovarským nádobím. Chmelnice byla při 
pivovaře i s úrodou chmele. Při chmelnici byla zahrada, ve které 
se všelijaké zahradní věci sívají. Ve smlouvě z roku 1662 
připomíná se tento pivovar, ve smlouvě z roku 1677 pivovar a 
pálenka, kuchyňské a chmelové zahrady. 

Nový majitel Krucemburku kníže Ferdinand z Dietrichštejna 
se při uvádění stálého faráře v roce 1697 zavázal, že farář bude 
dostávat z každé várky borovského pivovaru půl vědra piva. Z 
toho závazku vyplývá, že se zde pivo přestalo vařit, ačkoli 
budově se nadále říkalo pivovar. Budova pivovaru zde stála ještě 
v roce 1741, kdy v ní byly ubytovány dva regimenty saských 
vojáků. Později byla budova sešlého pivovaru srovnána se zemí. 

Dnešním milovníkům piva by zřejmě tehdejší pivo z 
krucemburského pivovaru nechutnalo. Ječmen na slad byl 
nekvalitní a také chmelem, který zde ještě někde roste divoce, 
byl malý a zdaleka se nevyrovnal tomu dnešnímu. 

   Pavel Vomela 
 

 

INFORMA ČNÍ CENTRUM KRUCEMBURK 
A PAMĚTNÍ SÍŇ JANA ZRZAVÉHO 

Otevřeno v letních měsících  
od 1. června do 15. září 2010 takto: 

pondělí, středa:                                             7:00 – 17:00 hod. 
úterý, čtvrtek, pátek:                                     7:00 – 15:00 hod. 
sobota:                                                           9:00 – 14:00 hod. 
neděle:                                                           9:00 – 14:00 hod. 
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VÝHODNÉ  BYDLENÍ 
V  KRUCEMBURKU 

 
Zastupitelstvo městyse Krucemburku, s cílem rozšířit 

možnosti kvalitního bydlení v obci, schválilo dne 21. 4. 2010 
investiční záměr nazvaný „Bílé pole“ společnosti PROFECTUS, 
a.s. (Investor), výstavby bytových domů v lokalitě Pod parkem. 
Proto hledáte-li 
kvalitní bydlení za 
rozumnou cenu v 
malebné přírodě, 
pak  jsme 
přesvědčeni, že Vás 
jistě tento 
jedinečný 
developerský 
projekt zaujme a 
osloví. 

Investor nabídl obci v rámci první etapy vybudovat dva 
bytové domy, které  jsou konstruovány jako čtyřpodlažní (včetně 
podkroví).  

Prodej bytových 
jednotek je do osobního  
vlastnictví. V současné 
době je zahájen prodej 11 
bytů bytového domu č. A1 
a po jejich rezervaci bude 
následovat prodej dalších 
11 bytů bytového domu č. 
A2.  

Každý bytový dům se 
skládá z 11 bytových jednotek, ve kterých jsou k dispozici byty 
typů 2+kk a 3+kk o celkových plochách od 41,8 m2 až 93,1 m2.  
Byt 2+kk je uzpůsoben i pro starší nebo postižené občany, kteří 
by mohli, po dohodě s obcí, využívat pečovatelskou službu. 

Ke každé bytové jednotce přináleží kóje. K bytům prvního 
nadzemního podlaží patří předzahrádka a každá bytová jednotka 
ve druhém a třetím podlaží je vybavena balkonem. V ceně každé 
bytové jednotky je rovněž parkovací stání.  

Pokud bude zájem ze strany zákazníků, společnost po 
dohodě s obcí může za příplatek v blízkosti bytového domu  
vystavět  garážová stání. 

Společnost PROFECTUS předpokládá dokončení v termínu 
10/2011. Termín dokončení závisí na zájmu ze strany občanů. 
Bytová jednotka 3+kk 

Jako příklad uvádíme bytovou jednotku 3+kk v prvním 
nadzemním podlaží. Užitná plocha bytu činí 75,3 m2. 
Přitom cena bytové jednotky zahrnuje kromě samotné užitné 
plochy bytu předzahrádku a parkovací stání. Celková plocha tak 
činí 119,2 m2. 
Plochy bytu: 
 Užitná plocha bytu  75,3 m2 
 Zeleň  31,4 m2 
 Parkovací stání  12,5 m2 

 
Cena bytové jednotky 3+kk 
Standardní cena   2.297.700 Kč 
Vaše cena může být  1.698.300 Kč 

Investor nabízí pro první klienty slevu ze standardní ceny 
bytu ve výši 299.700 Kč.  Dále pro první klienty, kteří budou 
pořízení bytu financovat hypotékou, nabízí za předem 
stanovených podmínek nenávratnou půjčku do výše 15 % z ceny 
bytu, což činí dalších 299.700 Kč. Pro ostatní klienty má 
investor připravený zajímavý bonus. Celkově tak klient ušetří u 
výše uvedeného bytu 3+kk 599.400 Kč a konečná cena bytu pro 
první klienty se sníží na 1.698.300 Kč.  

Takže neváhejte a získejte kromě pěkného bytu i zajímavou 
slevu. Slevy jsou časově omezeny!  
Financování a pojištění bytových jednotek 

Pro klienty, kteří budou potřebovat na zakoupení bytu do 
osobního vlastnictví vyřídit hypotéku, investor vypracuje 
předběžné kalkulace podle konkrétní situace a pomůže vyřídit 
potřebný úvěr. 

Investor pro klienty rovněž zajistí kvalitní pojištění 
pořizované nemovitosti. 

Podrobnosti o projektu BÍLÉ POLE, půdorysy a ceny 
dalších bytů jsou uvedeny na internetové adrese 
www.asprofectus.cz nebo můžete zaslat e-mail 
info@asprofectus.cz a nebo telefonovat na tel. číslo 602 355 719.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Půdorys bytu 3+kk 
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MOŘE  U  RYBNÍKA ŘEKA 
 

Léto se pomalu blíží a tak přichází také čas, kdy se otevřou dveře letoviska „Moře u rybníka Řeka“. 
Rádi bychom si dovolili využít této příležitosti a pozvali všechny obyvatele Krucemburku a okolí 
k návštěvě starého podniku na rybníku Řece, který už „něco pamatuje“.  Rybník Řeka se svým letoviskem 
je krásné místo, a proto bychom byli rádi, aby vešel ve větší známost a měl ještě více příznivců.  

Stejně jako v uplynulých dvou letech se i tento rok snažíme pokračovat v postupném zútulňování 
interiéru historické dřevěné stavby tak, aby se restaurace Moře a její okolí stala oblíbeným místem 

odpočinku a zábavy pro celou rodinu včetně jejích nejmenších členů a zvířecích mazlíčků: kromě opravy několika havarijních stavů 
došlo k renovaci stropu v nejzanedbanější části restaurace. Během zimy jsme podrobili též technické revizi – dnes již historická – 
šlapadla, která postupně rozebíráme, vyvařujeme, opravujeme a měníme mechanické části, vyrovnáváme plováky, dáváme jim nový 
nátěr…  

 Povzbuzeni příznivým ohlasem na loňské „kulturní akce“ se i tuto sezonu chystáme v „Moři“ uspořádat během celého léta řadu 
koncertů, zajímavých vystoupení či soutěží. Jestliže jste u nás loni mohli slyšet Pavla Dobeše, Ivo Jahelku, Jaroslava Hutku, letos 
jsme k nám nalákali další známé i méně známé, ale neméně skvělé muzikanty, kteří přijedou zahrát jen a jen pro Vaše uši. 
Samozřejmě u nás vystoupí, tak jako každý rok, i místní muzikanti. Program, který není ještě uzavřen a stále se rozšiřuje, můžete 
v aktualizované podobě najít na našich webových stránkách www.morerybnikreka.cz. 

Zkrátka – přejeme si, aby se Vám u nás líbilo a aby rybník Řeka byl další dlouhá léta místem, kam se budete rádi vracet. 
 Těšíme se na shledanou na „Moři“! 

  K. a P. Zavadilovi  
 

LÉTO  NA  MO ŘI  –  PROGRAM 
 Sobota 26.6. – Tendr – sympatické trio, které dokáže pobavit a rozesmát, hrají evergreeny a šlágry všeho druhu; začátek ve 20:00 
 Pátek 2.7. – Večer plných kouzel – děti budou kouzly uneseny nadšením a dospělým zůstane nad triky rozum stát; začátek v 18:00 
 Sobota 3.7. – Pepa Nos – vystoupení mezi znalci folku velmi známého a přitom netradičního písničkáře, jehož jen zřídka uslyšíte 

v televizi či rozhlase, protože vystupuje především v malých klubech a ve školách; začátek ve 20:00 
Pondělí 5.7. – Večer s tóny harmoniky – hraje pan Hromádka; začátek ve 20:00 
Pátek 9.7. – Navostro – Vystoupení česko-skotské hudební skupiny, kde na vlastní oči spatříte křepčící muže v sukních (s velkou 

pravděpodobností na ostro) a uslyšíte nádhernou muziku na rozhraní rocku a folku; začátek ve 20:00 
Sobota 17.7. – Miroslav Paleček – JEŽKÁRNY  – polovička známé dvojice Paleček a Janík, která již patří k legendám našeho folku, 

Vám v originální interpretaci zazpívá písně V+W+J a též představí řadu osobitých autorských skladeb; začátek ve 20:00  
 Pátek 23.7. – Slávek Janoušek a Luboš Vondrák – klasický písničkový recitál známého folkového zpěváka a jeho kolegy, 

sestavený z velmi oblíbených hitů a řady písní ze současného repertoáru, které dosud nebyly vydány. Po koncertě je možnost 
zakoupit si CD; začátek ve 20:00  

 Sobota 24.7. – Ramona – velmi osvědčené zpívající duo, které dokáže roztančit i naprosto střízlivé osoby; začátek ve 20:00 
 Pátek 30.7 – Eva Henychová – recitál přitažlivé zpěvačky, kytaristky, skladatelky i textařky v jedné osobě, která dokáže svou 

tvorbou oslovit posluchače všech věkových kategorií, především pak zapůsobí na přemýšlivé povahy; začátek ve 20:00 
 Sobota 31.7. – Soutěž šlapání na šlapadlech – určeno všem odvážným dvou, až tříčlenným posádkám mořeplavců, které se nebojí 

opustit bezpečí přístavu a odváží se vydat na šlapadle přes široký rybník Řeka – a ještě navíc mají kuráž plnit rozličné 
úkoly… Na vítěze čekají zajímavé ceny. Koná se za každého počasí. Začátek ve 14:00. 

 Pátek 6.8. – Pohádkový kouzelník – krásná kouzla, která dovedou překvapit malé i velké diváky – čáry s kartami, šátkem, vajíčkem, 
květinami, ale i vyčarování holubice či vykouzlení králíčka; začátek v 18:00 

 Sobota 7.8. – O mořského vítěze – druhý ročník soutěže poslušnosti a dovednosti „Voříšků“ – přiveďte svého čtyřnohého 
chundelatého kamaráda a ukažte ho ostatním – zúčastnit se mohou všichni pejsci s platným očkováním, soutěžit se bude 
v různých kategoriích a určitě všechny diváky čeká spousta legrace, hodnotné ceny a odměny pro  účastníky soutěže; začátek 
od 16:00  
 – Vladimír Merta  – známý hudebník, publicista, esejista a spisovatel vás svým uměleckým vystoupením zajisté potěší – 
kromě folkové a lidové hudby se setkáte i s ukázkami soudobých experimentálních žánrů; začátek ve 20:00 

Pátek 13.8. – Žalman a spol. – vystoupení kultovní folkové skupiny, která zaujme každého milovníka lyriky, přírody a melodií; 
začátek ve 20:00 

Sobota 14.8. – Ramona – přijďte, poveselíte se, odreagujete se a zazpíváte si; začátek ve 20:00 
Středa 18.8. – Večer s harmonikou – hraje pan Hromádka; začátek ve 20:00  
Pátek 20.8. – Nezmaři – kapela patřící bezpochyby k jedné z nejlepší vokálních skupin u nás Vám na svém koncertním vystoupení 

představí perly ze svého pestrého repertoáru; začátek 19:30  
Sobota 21.8. – Ramona – další pozvánka k tanci a k zazpívání si všech starých nesmrtelných hitů; začátek 20:00 
Sobota 28.8. – Večer s harmonikou – loučení s prázdninami – na akordeon hraje pan Hromádka; začátek ve 20:00 
   Rezervace vstupenek a přihlášky do soutěží na tel. čísle 

 775 233 201 (denně 11:00-21:00).
 

 

Tenisová sezona 2010 – ceník 
 

Roční poplatky: 
Žáci do 15 let 50 Kč osoba/rok 
Studenti do 23 let 100 Kč osoba/rok 
Členové tenisového klubu a Sokola     250 Kč osoba/rok 
Ostatní hráči        400 Kč osoba/rok 

Poplatek na týden 200 Kč osoba/týden 
 
Náhodní zájemci si mohou zahrát kdykoliv po domluvě s paní 
Ludmilou Soukupovou 
(telefon 739 506 157, nebo v prodejně Belas centrum). 
Děti do 15 let zdarma.  Informace též na www.krucemburk.cz 
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MLADÝ  UM ĚLEC  Z  KRUCEMBURKU 
ZÍSKAL  ORTENOVU  CENU 

 „Budu osobní a řeknu, že 
text jedné z básní nominovaného 
Jana Těsnohlídka ml. mě dojal 
k slzám,“ přiznala se v laudatiu 
spisovatelka Petra Hůlová. 

V rámci Knižního veletrhu 
v květnu byly vyhlášeny 
výsledky Ceny Jiřího Ortena. Tu 
si odnesl mladý umělec od nás 
z Krucemburku Jan Těsnohlídek. 
Cena Jiřího Ortena je tradiční 
české literární ocenění, jež je 
určeno autorovi, který napsal své dílo do třiceti let svého věku. 
Má kořeny v samizdatovém či undergroundovém období české 
literatury, kdy historik a překladatel Jindřich Pokorný přišel s 
ideou podpořit mladé začínající prozaiky a básníky. První 

laureátkou se stala v roce 1987 Zuzana Brabcová za debut 
Daleko od stromu, následoval Martin M. Šimečka, před 
listopadem 1989 získal cenu ještě Petr Placák za prózu Medorek. 
Mezi laureáty jsou dále Michal Viewegh, Petra Hůlová, Vít 
Kremlička, Jaroslav Pížl a další.  

Členka poroty Petra Hůlová v laudatiu dále přiznala, že když 
se o poezii Jana Těsnohlídka diskutovalo v rámci poroty, „kdosi 
řekl, že jsou naivní. Naopak. Kašlu teď na genderovou korektnost 
a řeknu, že jsou velmi mužné. Na mysli mám onen ušlechtilý boj s 
větrnými mlýny. Vztek z marnosti, z něhož se rodí touha po 
blízkosti.“ A ocitovala verš z básně Mladá čínská básnířka v 
Oslo: „Nemotat se jen tak, motat se nějakým směrem.“ Mladý 
básník v okamžiku vyhlášení radostí vyjekl, strhl si z hlavy 
kšiltovku a bujaře jí nad sebou zamával jako Cyrano. 

I my se připojujeme ke gratulaci, mladý Cyrano, a přejeme 
Ti mnoho dalších úspěchů. A když Tě múzy neopustí, kdo ví, 
třeba se v budoucnu ještě najde volná zeď na našem úřadě pro 
pamětní bustu. 

Roman Dopita 

 

FUTSAL  2009  -  2010 
 

 
 

Perun obhajoval ve 2. třídě Hlinecka loňské vítězství, což se 
nakonec povedlo, ale rozhodně jednoduché jsme to neměli. 
Soutěž byla daleko kvalitnější než ta předchozí. Nebylo takovým 
překvapením, když týmy ze spodní části tabulky porazily 
prvního. Na čele tabulky se s námi vystřídali oba naši rivalové 
Oflenda i FC Viničky a do posledních kol nebylo rozhodnuto o 
pořadí na prvních čtyřech příčkách. Bramborová medaile 
nakonec zbyla Natahari Svratka. Nejlepší pozici před 
závěrečným kolem měla Oflenda, ta však v posledním 
vystoupení nedokázala bodovat a nabídla tak pohár týmům 
z Krucemburku. V posledním utkání celé soutěže jsme si to tedy 
rozdali s FC Viničky o metu nejvyšší. Ve velmi vyhroceném 
utkání, kde jsme po prvních minutách prohrávali 0 : 2, se nám 
povedlo výsledek otočit a zvítězit 6 : 4. A tak do naší zlaté 
vitrínky v hospodě u Pepína přibyl další pěkný pohár. 

 

Konečná tabulka II. t řída Hlinsko 2009/2010 
 

1.  Perun Klub Hluboká 18 10 3 5 70:37 33 
2.  FK Oflenda Hlinsko 18 10 2 6 62:45 32 
3.  FC Krucemburk 18 9 5 4 52:46 32 
4.  Natahari Svratka 18 9 3 6 44:29 30 
5.  Matuláci Včelákov 18 6 5 7 51:45 23 
6.  Slávia Hlinsko 18 7 2 9 45:62 23 
7.  Sokol Holetín 18 2  0 16 33:93 6 

  
 FC Chelsea Hlinsko 
-vyloučeno 

 0  0  0  0  0:0  0 

 

MYSLIVECKÉ  SDRUŽENÍ  
KRUCEMBURK 

 
Vážení přátelé, klub chovatelů jezevčíků ve 

spolupráci s mysliveckým sdružením Krucemburk 
připravil letos pro městys Krucemburk dvě 
zajímavé kynologické akce. Jako první se dne 26. 

7. 2010 uskuteční již tradiční bezkontaktní norování na noře 
Rychtářce, kde na Vás jako vždy bude čekat výborné občerstvení 
a zhlédnutí výkonů jezevčíků v umělé noře. Druhá soutěž s 
názvem Pětiboj Vysočiny se uskuteční dne 4. 9. 
Na všechny tyto akce jste všichni srdečně zváni, 
občerstvení spolu se zajímavou podívanou je na 
všech těchto akcích jisté.  

Za MS Krucemburk Milan Kohout 
 

KRUCEMBURSKÁ  STOPA  2010 
 

V sobotu 12. června se uskutečnil 6. ročník Krucemburské 
stopy. Pro účastníky bylo připraveno pět tras: dvě cyklotrasy, 
dvě pro pěší a jedna speciální pro malé děti v délce 7,8 km 
okolím Řeky. K akci se 
vracíme několika fotografiemi. 
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POZVÁNKA POZVÁNKA POZVÁNKA POZVÁNKA     NA NA NA NA     ZÁVODZÁVODZÁVODZÁVOD     DRAČÍCH  DRAČÍCH  DRAČÍCH  DRAČÍCH     LODÍLODÍLODÍLODÍ        NANANANA     VELKÉM VELKÉM VELKÉM VELKÉM     DÁŘKU DÁŘKU DÁŘKU DÁŘKU 
Dovolujeme si Vás tímto pozvat na 4. ročník závodů dračích lodí na Velkém Dářku, který se bude 

konat 20. – 22. 8. 2010. Této akce se zúčastní zhruba čtyřicet posádek (cca 1000 závodníků) v amatérských 
závodech Liga Vysočiny a Grand prix.  

Hlavní prioritou tohoto závodu je však prožít příjemný víkend na Vysočině, plný pohody a dobré 
zábavy. Celý závod doprovází bohatý program, kterého se účastní na několik tisíc lidí. Pro děti skákací hrady, 
loutková a činoherní divadla a soutěže o ceny – zajišťuje naše loutkové divadlo Oblázek a divadlo Štrůdl.  

Pro všechny ostatní šermířská vystoupení, plivání ohně, řemeslné 
stánky, vystoupení rockových kapel, velká ohňová show a na závěr tradiční a 
velkolepý ohňostroj nad hladinou Velkého Dářka. 
Více se dozvíte na stránkách dračích lodí www.velkedarko.eu/dracilode, 
včetně podrobného programu, názvů posádek a počtu účastníků. Naleznete tam i 
fotky a videa z předešlých ročníků. Neváhejte a přijeďte s rodinou podpořit 
závodní týmy.                                                                            Tomáš Trávníček 

 
 

          TJ Sokol Krucemburk vás srdečně zve na tradiční 

   ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 
 

                        28. 8. 2010 
 

        Soutěže pro děti o ceny, skákací hrad,  
            sele na grilu, křupavé bramboráky... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Letní Kino Krucemburk  
                  červenec – srpen 
 

2. 7. 2010 ROBIN HOOD 
3. 7. 2010 NINE 
9. 7. 2010 JAK VYCVIČIT DRAKA 
20. 7. 2010 MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY 
23. 7. 2010 I LOVE YOU PHILIP MORRIS 
24. 7. 2010 ŽENY V POKUŠENÍ 
27. 7. 2010 PRINC Z PERSIE 
30. 7. 2010 IRON MAN 2 
31. 7. 2010 EXMANŽELKA ZA ODM ĚNU 
 

6. 8. 2010 TOY STORY 3 
7. 8. 2010 VRAHOUNI 
9. 8. 2010 SHREK 4 
13. 8. 2010 PREDÁTOŘI 
15. 8. 2010 ZÁLOŽNÍ PLÁN 20 
20. 8. 2010 KICK ASS 
22. 8. 2010 KUKY SE VRACÍ 
27. 8. 2010 SOLOMON KANE 
 

V případě nepříznivého počasí se promítá  
ve stálém kině. 
Telefon:  724 362 660, www.krucemburk.cz  
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