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PTÁME  SE  NA  TO,  CO  VÁS  ZAJÍMÁ 
 

Sedím na letní zahrádce v areálu místní sokolovny, kde 
pomalu doznívá další ročník Krucemburské stopy. Zbylí 
účastníci a pořadatelé si vychutnávají po deštivém ránu 
sluneční paprsky a debatují o všem možném. Mezi nimi sedí i 
pan starosta, a tak využívám této situace, abych mu položil 
opět pár otázek do našeho zpravodaje. 

Pane starosto, Vás je 
málokdy vidět ve sportovním 
oblečení. Znamená to, že jste 
také vyrazil na některou z tras 
Krucemburské stopy? 

V rodině jsem 
přesvědčoval své příbuzné, aby 
se zúčastnili Krucemburské 
stopy, protože nabídka tras byla 
letos rozšířena o dvě nové tratě. 
A stalo se to, co jsem nečekal, 
kdy mi vnuk říká: „Dědo, já 
pojedu, ale musíš jet se mnou“.  
Ač jsem neplánoval svoji účast, 
tak jsem Martínkovi slíbil, že 
s ním pojedu, a tak jsem se stal letošním účastníkem. 

Více na straně č. 7 
 

ZÁVODY  DRA ČÍCH  LODÍ  O  TROFEJ  
RYTÍ ŘE  MIKULÁŠE  ST ŘELY 

 

Dne 16. června se poblíž Krucemburku v rekreačním 
středisku Řeka uskutečnily historicky první závody dračích lodí.  

Podnětem k jejich 
uskutečnění byla účast na 
podobných závodech ve Znojmě, 
které svou domáckou a přátelskou 
atmosférou tým Perun Hluboká 
nadchly.  Koncem loňského roku 
začaly plány nabývat konkrétní 
podobu. Vznikly webové stránky 
a začal se zpracovávat organizační 
plán akce, se kterým pomohli 
členové Asociace dračích lodí. Ti 
nám zajistili  kompletní servis na 
lodě s vybavením a kormidelníky, 
dále zpracování výsledků a 
management závodu. 

Více na straně č. 2 
 

RYBÁŘSKÉ  ZÁVODY   
NA  RYBNÍKU  ZA ĎÁK  OBNOVENY 

 

Po několika letech jsme se rozhodli obnovit tradici 
rybářských závodů na rybníku Zaďák v Krucemburku. Rozhodli 
jsme se je uskutečnit 28. 4. od 6:00. Po důsledné přípravě jsme 
očekávali velikou účast. Ohlasy nás v tom utvrzovaly. Nakonec 
se přihlásilo něco přes 40 účastníků, z toho asi 10 dětí. Což 
nebylo zrovna mnoho. Před závody zde bylo vysazeno 6 q kapra 
o průměrné velikosti 2,5 kg a týden zde byl zakázán rybolov. Pro 
účastníky bylo připraveno občerstvení, které bylo servírováno až 
k prutům.  

Nechci se věnovat počtu ulovených ryb, ani jednotlivým 
výhercům, spíše chci závody zhodnotit. Myslím si, že se 
povedly, počasí přálo a ryby celkem braly. V dalších ročnících 
doufáme ve větší účast.  

Děkuji všem pořadatelům. Na rybářské závody jsme žádali 
Kraj Vysočina o finanční podporu, která nám nakonec nebyla 
přiznána. Za fotodokumentaci chci poděkovat Romanu Dopitovi. 
Jeho fotografie (naleznete na www.krucemburk.cz) Vás seznámí 
s rybáři, kteří nachytali nejvíce. Petru zdar. 

Český rybářský svaz MO Krucemburk 
Ing. Aleš Málek 



ZÁVODY  DRAČÍCH  LODÍ  O  TROFEJ  RYTÍ ŘE  MIKULÁŠE  ST ŘELY 
 

Pokračování ze strany č. 1 
 

Jedním z oříšků byla hlavní cena, která nakonec získala 
podobu rytíře Mikuláše Střely. Dřevěnou předlohu vyřezal pan 
Pytlík z Hluboké u Skutče, formu a odlití zajistila firma Slévárna 
a modelárna Nové Ransko jako sponzorský dar. Nádherné 
keramické sošky dračích lodí a pamětní medaile vytvořila paní 

Eliška Polanská rovněž jako 
sponzorský dar. 

Několik měsíců před akcí byl 
jako jeden z hlavních partnerů 
vybrán Pivovar Hlinsko v Čechách, 
který zajistil stan a technické 

vybavení pro prodej nápojů.  
Mezi svátky se členové Perunu sešli na kácení náletových dřevin na břehu hráze a nad pláží rybníku Řeka. Čtrnáct dní před 

začátkem závodů začaly práce na stavbě mol pro nástup do lodí a pro pevný start, materiál bezplatně poskytla firma Stora Enso Ždírec 
nad Doubravou. Tato mola budou po závodech smontována do jednoho velkého celku, který bude sloužit jako hlediště pro letní 
kulturní akce pořádané na Řece. 

V pátek odpoledne před závody byly na vodu spuštěny lodě a prvními 
„závodníky“ se staly děti z širokého okolí, které kormidelníci Terezka, 
Rocky a Humidor pozvali do lodí, aby pádly jako první proťaly hladinu 
rybníku Řeka.  

Vlastní závod začal v sobotu po 10. hodině dopolední. Nejdříve mohli 
diváci vidět první tři rozjížďky týmů závodu na 200 m, které byly 
rozděleny na skupiny A, B, C a potom další kolo rozjížděk, po kterém 
součet časů obou kol určil pořadí 
pro semifinálové jízdy. Vítězové 
semifinálových rozjížděk postoupili 
do hlavního finále. První příčku 

s vypětím sil vybojoval Perun Hluboká, na druhém místě skončili Uprchlíci Ždírec na 
Doubravou a na třetím Moribundíry Krucemburk. První místo také obsadily Ženy Hlinsko, 

které statečně bojovaly, i když byly jedinou ženskou posádkou 
závodů. Zvláštní uznání získal tým Podpeperské elity, který si 
za své férové a týmové jednání odnesl cenu fair-play.  

Jako další bod programu byl závod na 1000 m, který vyhrál 
Plovoucí Radostín, na druhém místě skončily Moribundíry 
Krucemburk a třetí Jezevci Radostín.  

O bezpečnost závodníků se staral tým hasičů SDH 
Krucemburk. Celým dnem provázel moderátor Roman Dopita 
s DJ Tomášem Trávníčkem, o večerní program se postarala 
skupina Bosorky ze Žďáru nad Sázavou. Vyvrcholením dne se 
stal krásný ohňostroj. 

Historicky první ročník dračích lodí na rybníku Řeka se stal 
nad očekávání velkou a úspěšnou akcí, o čemž svědčí přes dva 

tisíce spokojených diváků a doufejme, že se napřesrok na druhém ročníku, který již členové Perunu Hluboká připravují, sejdeme 
všichni ve stejném, ne-li větším počtu. Těší nás, že akce naplnila motto „Soupeři na vodě, kamarádi na břehu“. 

Velké poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří při přípravách a v den 
konání akce odvedli vynikající práci a zvláště ženám a 
přítelkyním členů Perunu Hluboká a FC Vinička za jejich 
trpělivost. Zvláštní poděkování - Městys Krucemburk, 
Lesní družstvo obcí Přibyslav, Stora Enso a.s., Slévárna a 
modelárna Nové Ransko, keramika Eliška Polanská, 
Zemědělská a.s, Česká asociace dračích lodí, pivovar 

Hlinsko v Čechách, restaurace Moře u rybníku Řeka – paní Zavadilová, SDH 
Krucemburk, pan Josef Strašil, pan Roman Dopita, pan Pytlík, pan Vinkler, pan 
Brychnáč, LG Marketing s.r.o., Intermont s.r.o., G a H s.r.o. Ždírec nad Doubravou, 
pan Mikulecký, Hiesbok s.r.o. a mnohým dalším, bez jejichž podpory, úsilí a pomoci by se tyto závody nemohly vůbec uskutečnit. 

Jana Přiklopilová 
 



RODOKMEN  RODU  ZRZAVÝCH 
 

V Pamětní síni Jana 
Zrzavého je od května 
2012 vystaven panel s 
rodokmenem malíře Jana 
Zrzavého. Krucemburská 
větev rodu Zrzavých, 
která je dodneška v obci 
početně zastoupena, se 
stala už v minulosti 
předmětem zájmu 
několika profesionálních 
i laických rodopisců. 
Velké zásluhy o sestavení rodokmenu Zrzavých měli zejména: 
prof. Hermann Zerzawy z Vídně (1880-1976), Jan Zrzavý z 
Krucemburku č. 8 (1911-2009) a Jan Zrzavý z Okrouhlice 
(1926-2001), malířův synovec.  

Zdeňka Danková, malířova praneteř, má rodokmen 
Zrzavých po svém otci – rodopisci Janu Zrzavém z Okrouhlice, 
který úzce spolupracoval s rodopiscem Janem Zrzavým 
z Krucemburku. Zdeňka Danková tento vzácný materiál 
zpracovala do podoby článku, který publikovala v dubnu 2012 
v Genealogických a heraldických listech (č. I/2012, roč. XXXII) 
vydávaných Českou genealogickou a heraldickou společností v 
Praze. 

Současně poskytla podklady malíři Janu Jiřímu 
Rathsamovi, členu Společnosti Jana Zrzavého, který vtiskl 
rodokmenu výtvarnou podobu.  

Výtvarně ztvárněný výsek rodokmenu Zrzavých a časopis 
Genealogické a heraldické listy si je možno prohlédnout v 
Pamětní síni Jana Zrzavého v Krucemburku. Návštěvní doba 
pamětní síně se kryje s úřední dobou Úřadu městyse Krucemburk 
a s otvírací dobou Informačního centra Krucemburk.  

Dr. Jitka Měřinská,  
předsedkyně Společnosti Jana Zrzavého 

 

LOUTKOVÉ  DIVADLO 
    

Ani v letošním roce loutkaři nezahálejí a pokračují v dalších 
loutkových představeních.  

Děti mohly tento rok vidět již 3 pohádky. Nejdříve to byla 
pohádka „Pekelná nuda“, kde kromě bandy čertů vystupuje i 
kašpárek, který svým důvtipem ošálí nejenom čerty, ale i 
lucifera. Jako další v pořadí to byla dětmi dlouho očekávaná 
pohádka o drakovi.  Pohádka   „Jak mámin mazánek přemohl 
draka“ děti velmi zaujala a po představení si ještě pohrály 
s naším drakem a ostatními loutkami, což umocňuje jejich 
zážitek z představení. 

Na závěr divadelní 
sezóny to byla pak 
klasika  na motivy  
pohádky  
H. Ch. Andersena 
„Princezna na 
hrášku“, kdy  
jeden malý hrášek 
určuje osud. Po 
pohádce se 
s dětmi přišel 

rozloučit kašpárek a popřál jim hezké prázdniny. Děti se ještě 
přišly rozloučit se všemi loutkami, které účinkovaly v pohádce 
do předsálí a s malou sladkostí odcházely domů. 

Zveme všechny děti na další představení, které budou 
pokračovat na podzim po divadelních prázdninách. Budeme mít 
pro ně připravené další pohádky, ale i několik nových loutek, 
které v průběhu dalších pohádek budou vystupovat. Dojde i 
k vylepšení scény, kde budou obnoveny některé používané 

rekvizity a především bude zhotoven nový nábytek. Vše bude 
vyrobené v dílně  pana  Františka Pytlíka.  

Těšíme se na další setkání při loutkových představeních. 
Ing. Dagmar Břeňová 

 

Z  DĚNÍ  V  MŠ 
 

Radost ze sluníčka a probouzející se přírody jsme si užívali 
při vycházkách.  První jarní výlet nás dovedl až do bledulkového 
království na Starém Ransku.  Děti byly zaskočeny krásou a vůní 
tisíce květů.  Zážitky v podobě jara se objevily  na dětských 
obrázkách a různých výrobcích.  

Dne 18. dubna  nám děti z tanečního kroužku pod vedením 
paní Radky Večeřové udělaly obrovskou radost. Účastnily se 
soutěže ve Vojnově Městci a získaly druhé místo. Radost 
z poháru a diplomu měli nejen soutěžící, ale i jejich kamarádi ze 
školky, kteří jim byli fandit. 

K jaru patří zvířátka. Vzali jsme to pěkně od pravěku 
s dinosaury a došli jsme až na dvoreček s domácími zvířaty. Děti 
poznávaly, skládaly, modelovaly a malovaly, vystřihovaly, 
obkreslovaly, počítaly a napodobovaly hlasy zvířat při různých 
hrách. 

Poslední dubnový den jsme doprovodili vlastními silami 
vyrobenou čarodějnici na místo určení, tj. na hranici u 
sokolovny. Děti měly možnost pozorovat, jak místní sokolové 
připevnili čarodějnici na místo odletu. 

A už je tu květen a s ním pilná příprava veřejného 
vystoupení u příležitosti svátku Dne matek. Děti se pustily 
s chutí do přípravy. Poctivě trénovaly básničky, písničky a tanec. 
Vlastnímu vystoupení předcházely dvě generální zkoušky v 
sokolovně. V neděli 13. května nás děti překvapily svou 
spontánností, přirozeností a kultivovaným projevem. Odměnou 
za vystoupení byl dětem velký potlesk a sladká odměna. 

V květnu 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. 

Dne 22. května jsme se seznámili s výrobou nábytku a 
zařízením truhlárny ve Ždírci nad Doubravou. Exkurze byla 
spojena s pěším výletem. Mladší děti se vracely autobusem, což 
je  pro některé z nich velký 
zážitek. 

Ve středu 23. května 
nás pan Fidler 
vyfotografoval, abychom 
měli památku na letošní 
školní rok a své kamarády. 

Další den  si děti 
přivstaly, aby stihly výpravu 
na „Ranč vlající hřívy“ u 
Pátků na Kohoutově. 
Kovbojové jim ukázali, bez čeho se neobejdou na svým cestách: 
dřevěnou lžíci, nůž, hrnek, pánev, balíček poslední záchrany, 
placatici, špek, stylové oblečení, brašny, zbraně a lasa. Ukázali 
dětem práci s lasem, bičem, sedlání koní a jejich vedení. Děti 
poznaly, že práce s koňmi není jednoduchá. Největším zážitkem 



pro děti bylo střílení z opravdické pušky a jízda na koni. 
Děkujeme za hezké dopoledne, které jsme na ranči strávily 
s milými lidmi.  

Ke svátku  dětí pro nás paní učitelky připravily různé hry 
spojené s  hledáním pokladu. A výsledek? Samé dobroty.   

V červnu se těšíme na celodenní výlet do ZOO v Jihlavě, 
přijede autobus, naložíme sebe, jídlo, pití a hurá za zvířátky. Při 
pěkném počasí pořádáme pěší a cyklistické výlety do blízkého 
okolí. 

Koncem června se rozloučíme s 15 - ti budoucími školáčky, 
kteří dostanou pamětní list a tričko.  

Mateřská škola bude uzavřena od 16. července do 13. srpna 
2012 z důvodu dovolené. 

Všem přejeme hezké léto  plné sluníčka, pohody, odpočinku  
a dobré nálady. 

Kolektiv zaměstnanců MŠ 
 

ZPRÁVY  Z  NAŠÍ  ZŠ 
 

V pilně rozběhnuté školní práci se pokračovalo i v dalších 
jarních měsících kalendářního roku. V soutěžích pokračovali naši 
žáci v okresních a krajských kolech, nechyběly sportovní 
soutěže, besedy, přednášky, divadla, knihovnické lekce a další 
zajímavosti, které doplňují a zpestřují výuku našich dětí. Hned 
v březnu proběhlo v Jihlavě krajské kolo soutěže Poznej 
Vysočinu, kde naši dva žáci z 9. třídy Petra Adámková a Aleš 
Sobotka byli velmi úspěšní a za svůj perfektní výkon byli 
odměněni nejen věcnými dary, ale i výletem do našeho hlavního 
města, kde pro ně byl připraven bohatý kulturní program. 
Okresního kola Biologické olympiády v Ledči nad Sázavou se 
zúčastnili nejlepší řešitelé školního kola, David Wasserbauer z 9. 
třídy a Kateřina Špilková z 8. třídy. Poznávali rostliny a 

živočichy, plnili laboratorní test a prokázali i praktické znalosti. 
Krajské kolo dějepisné soutěže Mladý historik se konalo již 
tradičně v Pelhřimově a letos měl tu čest si vyzkoušet svoje 
znalosti v tvrdé konkurenci Jan Pecina z 9. ročníku. Další okresní 
kolo v Matematické olympiádě proběhlo v Havlíčkově Brodě a 
naši mladí matematici opět dosáhli velmi pěkných výsledků. 
Školu reprezentovali žáci Jaroslav Kasal, Andrea Kazdová, 
Aneta Josková a Simona Polívková ze 6. ročníku, Jiří Kasal ze 7. 
ročníku a Kateřina Špilková z 8. ročníku. Soutěžili i žáci 1. 
stupně, kteří taktéž nezklamali. Naši žáci 5. ročníku si 
v okrskovém kole soutěže Všeználek vybojovali 2. místo a 
postoupili do okresního kola v Havlíčkově Brodě, kde zvítězili.  
V krajském kole ve Žďáře nad Sázavou v silné konkurenci 
obsadili 3. místo. Školu reprezentovaly: Lucie Matulová, Denisa 
Novotná, Kateřina Perglová a Pavla Špilková. Městská policie 
v Chotěboři se rozhodla posílit právní vědomí teenagerů, proto se 
smíšená družstva žáků z osmé třídy zúčastnila soutěže Právo na 
každý den. V konkurenci 12 družstev se naše dva týmy umístily 
na 3. a 9. místě. Ve 4. třídě se uskutečnilo testování 
z teoretických a praktických znalostí v oblasti dopravní výchovy. 
Všichni byli odměněni za svůj výkon cyklistickými průkazy. 

Žáci 4. třídy jeli na slavnostní předávání cen celorepublikového 
projektu Zdravé zuby, ve kterém se Tereza Jarošová spolu se 
spolužáky umístila mezi prvními třemi finalisty. V období od 21. 
května do 8. června proběhla, tak jako na všech ostatních 
základních školách v ČR, celoplošná generální zkouška 
ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků. Žáci 
z uvedených tříd absolvovali test z českého jazyka, z matematiky 
a z anglického jazyka.  Dozvěděli se, nakolik uspěli v tom, co 
testy ověřovaly, dostali podrobné informace, co jim šlo lépe a co 
hůře. 

Ze sportovních soutěží byl důležitý okrskový turnaj ve 
fotbale CocaCola Cup 2012 pro chlapce 6. – 9. třídy. Chlapci 
zvítězili a postoupili do dalšího kola. O pohár ministra školství 
ve florbale – eliminace 2012 se zúčastnili chlapci 7. – 9. třídy. 
V krajském kole 
v Jihlavě nakonec 
vybojovali 4. 
místo.Žáci 6. třídy se 
zúčastnili okresního 
finále celostátní soutěže 
ve vybíjené Preventan 
Cup a vybojovali skvělé 
druhé místo. Dvanáct 
špičkových běžců se 
zapojilo do XVII. 
ročníku běhu parkem 
Budoucnost v Havlíčkově Brodě. Pokusili se zdolat nelehký 
terén. Tereza Popelková ze 7. třídy obsadila 3. místo, Petra 
Adámková z 9. třídy skončila devátá a Filip Dymáček ze 6. třídy 
byl sedmý. Na lehkoatletických závodech školních družin 
v Chotěboři, které se konaly 23. května, se Radim Müller umístil 
na 2. místě v hodu kriketovým míčkem, Martin Doucha získal 
hned 2 stříbrné za běh na 50 m a skok daleký a Patrik Pačanda se 
v běhu umístil na 3. místě. 

Mezi zajímavé přednášky pro žáky druhého stupně určitě 
patřila přednáška o trestné a právní odpovědnosti pod názvem 
Mladý člověk při jednání s policií. Přednáška obsahovala i blok 
otázek a odpovědí a testík, kde si žáci mohli svoje znalosti 
ověřit. K dalším zajímavým akcím určitě můžeme počítat 
výstavu pro žáky 6. a 7. ročníku Hry a klamy, kterou interaktivní 
centrum IQpark Liberec nainstalovalo v Havlíčkově Brodě. 
S vystavenými exponáty bylo možné pracovat, takže si každý 

podle zájmu mohl vyzkoušet, co ho zajímalo. Žáci 8. ročníku již 
nyní zvažují, kterou školu a jaké povolání zvolí v příštím roce, 
proto navštívili Úřad práce v Havlíčkově Brodě, kde mohli získat 
všechny informace týkající se volby povolání a co je důležité 
vědět o zvoleném oboru. Žáci pěveckého sboru se svým jarním 
vystoupením ke Dni matek navštívili Dům s pečovatelskou 
službou v Krucemburku, kde potěšili naše starší spoluobčany. 

Žáci 1. stupně opět navštívili Knihovnu V. M. Sychra ve 
Žďáře nad Sázavou, povídali si o půjčování knih, rozdělení 



literatury, nakonec je čekala pěkná pohádka. K další kulturní 
akci patřila návštěva Východočeského divadla v Pardubicích pro 
žáky druhého stupně. Tentokrát byla pro žáky připravena 
divadelní hra Tajemný hrad v Karpatech. Povídání o tajemném 
Drákulovi je zaujalo, a protože bylo doplněno i řadou písniček, 
tak se všem líbilo.  Pro žáky 7. ročníku byla připravena dějepisná 
exkurze do Přibyslavi. Za slunečného počasí se vydali po stopách 
husitství na Žižkovo pole, mohylu, připomenuli si různá památná 
místa a pověsti, zodpověděli připravené otázky. Nezapomnělo se 
ani na Hasičské muzeum a zámek. Pro žáky 1. stupně byl 
připraven Den dětí v přírodě, kde si zasoutěžili a zahráli různé 
hry. Na exkurzi do Světlé nad Sázavou se odebrali žáci 6. a 7. 
třídy, zde navštívili SOU sklářské a kamenosochařské muzeum. 
Konec května a začátek června proběhl ve znamení školních 
výletů. Děti procestovaly různé kouty České republiky a odnesly 
si spoustu zážitků. 

Žáci 8. ročníku absolvovali zajímavý a poučný cyklus 
přednášek ČČK o první pomoci a záchraně života. Přednáška 
měla tři části – informativní, vybavení sanitky a vědomostní. 
Závěrečný test dopadl dobře, žáci dostali pěkné známky, něco si 
odnesli i do běžného života. I další přednáška měla zdravotní 
tématiku. Nesla si název Psychické nemoci a byla připravena pro 
žáky 8. a 9. ročníku. Žáci získali informace od neziskové 

organizace Fokus Hlinsko, zasoutěžili si, odpovídali na otázky o 
alkoholismu, schizofrenii, anorexii a poruše osobnosti.    
Všichni žáci naší školy se zapojili do projektu Den Země. Ve 
svých třídách se věnovali projektům s přírodovědnou tématikou, 
poté vyrazili na úklid obce a okolí školy v rámci akce Čistá 
Vysočina. 

V polovině června byl pro letošní školní rok ukončen sběr 
starého papíru a Recyklohraní - sběr baterií a elektrospotřebičů. 
Všem, kdo se akcí zúčastnili, děkujeme.  

Začátkem května se rozběhla rozsáhlá rekonstrukce naší 
školy, která započala výměnou oken a bude pokračovat 
zateplováním pláště budovy, to vše za plného chodu školy. 

Naši školu letos opouští 20 žáků, 19 žáků je z devátého a 
jedna žákyně z pátého ročníku. Na SŠ zakončenou výučním 
listem odchází 8 žáků, na SŠ zakončenou maturitou také 8 žáků, 
na čtyřletá gymnázia 3 žáci a na osmileté gymnázium 1 žákyně. 
Všem přejeme úspěšný začátek v nové škole. 

Rádi bychom popřáli všem žákům pěkné prázdniny plné 
sluníčka a vodních radovánek, pohody s rodinou a svými 
blízkými. Všem čtenářům přejeme hezkou dovolenou, děkujeme 
za přízeň, kterou věnují našim článkům se školní  tématikou a 
doufáme, že nám ji zachovají i nadále. 

Kolektiv zaměstnanců ZŠ Krucemburk
 
 
 

POZVÁNKA   
NA  KULTURNÍ LÉTO     
V  KRAJI  VYSO ČINA 

 
Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vás 
osobně pozval na 
připravované kulturní 
aktivity soustředěné pod 
společným názvem 

Vysočina fandí kultuře. Tento ojedinělý 
projekt Kraje Vysočina Vám nabízí 
možnost aktivně strávit nadcházející 
měsíce. Od června do října je pro Vás 
připraven bohatý kulturní program, ve 
kterém si určitě každý z Vás najdete své 
oblíbené kulturní vyžití. Pro všechny 
věkové kategorie je připravena téměř 
padesátka aktivit, které stojí za to si 
zapsat do kalendářů a navštívit je. 

Jedna z mnoha zajímavých aktivit, 
která je připravena na letní měsíce, je 14. 
ročník Mezinárodního hudebního 
Festivalu Petra Dvorského. Stejně jako 
předešlé ročníky i letošní rok bude 
výjimečný díky světoznámému 
interpretovi. Na začátku srpna vystoupí 
v zámecké zahradě v Jaroměřicích nad 
Rokytnou novozélandská sopranistka Kiri 
Te Kanawa, jejíž hlas doprovázel 
například i svatební oslavy anglické 
královské svatby prince Charlese s 
Dianou Spencer. Dále by Vaší pozornosti 
neměly uniknout několikadenní Folkové 
prázdniny v Telči, nebo také pokračování 
akce Putování Vysočinou 19. srpna 2012 
v Havlíčkově Brodě, který je předposlední 
zastávkou před Jihlavou, kde bude série 
koncertů zakončena na jihlavském 
náměstí 7. září 2012.  

Další neméně zajímavé kulturní 
aktivity na využití volného času 

připravuje Kraj Vysočina  od jara do 
podzimu 2012. Kompletní přehled 
plánovaných výstav, koncertů a festivalů 
je pro inspiraci nebo jako pozvání pro 
domácí i hosty k dispozici na internetové 
stránce http://www.kr-
vysocina.cz/vysocina-fandi-kulture/ds-
302017/p1=50750. 

Přijměte prosím mé srdečné pozvání 
a užijte si kulturní léto společně s námi. 

Ing. Tomáš Škaryd 
radní Kraje Vysočina pro oblast kultury a 

cestovního ruchu 
 

SLOVO  HEJTMANA 
 

Dne 27. května letošního roku uplyne 
přesně sedmdesát let od atentátu na 
říšského protektora Reinharda Heydricha. 
Rád bych toto výročí připomenul hned 
z několika důvodů a pohledů. 

Předně jde o významný čin i 
v kontextu evropské historie. S odstupem 
70 let hodnotí i světoví historici tuto 
událost jako největší čin evropského 
domácího odboje za druhé světové války. 
Nezapomínejme, že oběť atentátu byla 
třetím mužem v hierarchii třetí říše. 
Reinhard Heydrich, kterého sám Adolf 
Hitler považoval za nenahraditelného, 
přijel koncem září 1941 do tehdejšího 
Protektorátu, aby zlomil odboj a odpor 
českého lidu. Za pouhé čtyři měsíce 
výjimečného stavu, který Heydrich 
okamžitě vyhlásil, padlo 486 rozsudků 
smrti a v koncentračních táborech 
skončilo přes 2100 Čechů. Vyvolaná 
zuřivost fašistů po atentátu ukázala světu 
jejich pravou tvář. Sedm parašutistů 
zahynulo 18. června v pravoslavném 
chrámu Cyrila a Metoděje v pražské 
Resslově ulici. Nacistický teror vyvrcholil 
v červnu 1942 vyhlazením Lidic a 
Ležáků. Za druhého stanného práva, které 

skončilo 3. července 1942, zahynulo přes 
tři tisíce lidí. Následně odvolaly Francie a 
Británie podpisy pod Mnichovskou 
dohodou, což mimochodem později 
přispělo k znovuobnovení poválečného 
Československa v předmnichovských 
hranicích. 

Dojemné a obdivuhodné jsou pro 
mne i ve srovnání s plytkostí dnešní doby 
osudy parašutistů, československých 
vojáků, kteří bez váhání nasazovali své 
životy. Seskočili za tmy do okupované 
země, i když tušili, že z této akce 
nemusejí vyváznout živí. Ale pojmy jako 
vlast, čest, morálka jim nebyly cizí. Další 
tisíce bezejmenných občanů riskovaly 
v protektorátu své životy. A mnozí o ně 
přišli. Věděli, že nacisté jsou v odvetách 
nemilosrdní, a přece neodmítali pomoc 
odbojářům. Mezi nejvýznamnější 
osobnosti tohoto odboje patřil i 
vysočinský rodák Jan Kubiš. Byl to on, 
kdo vrhl po selhání Gabčíkova samopalu 
na protektorův automobil granát a 
fašistického pohlavára smrtelně zranil. 
Teror pak brzy dorazil do jeho rodných 
Dolních Vilémovic na Třebíčsku. Zatímco 
v Praze byli zatýkáni lidé pro schvalování 
atentátu a pro pomoc parašutistům, v 
Dolních Vilémovicích se fašisté mstili na 
nevinných lidech, z nichž většina ani 
nevěděla, že Jan Kubiš je zpět v 
Protektorátu. Začalo velmi smutné 
období, kdy gestapo čtrnáctkrát 
„navštívilo“ obec a postupně odváželo 
členy Kubišovy rodiny. Nejprve jeho 
nebližší příbuzné, později i příbuzné 
vzdálenější. Deset nejbližších příbuzných 
bylo odvezeno do koncentračního tábora 
Mauthausen a tam 24. října 1942 
popraveno.  

Jsem rád, že budeme mít v květnu 
příležitost k připomenutí těchto 



statečných hrdinů naší historie. Celý sled 
událostí od nastolení mnichovského 
diktátu přes vytvoření protektorátu Čech a 
Moravy, atentát na Heydricha i to, co mu 
předcházelo a následovalo, nám přiblíží 
putovní výstava "Někomu život, někomu 
smrt ", která bude od 2. do 31. května 
2012 přístupná v sídle Kraje Vysočina. 
Výstava, již tvoří 24 stojících panelů, je 
věnována především českým vlastencům 
a odbojářům, kteří neváhali obětovat své 
životy za svobodu své vlasti. Kraj 
Vysočina přispěje k této výstavě třemi 

regionálními panely věnovaným hrdinům 
z Vysočiny, kteří se nemalou měrou 
podíleli na operacích domácího i 
zahraničního odboje a také na operaci 
Anthropoid. 

Dnes nám takoví morální hrdinové 
chybějí. Nebo o nich někdy jen nevíme? 
Hrabeme se raději v bahnitém českém 
rybníčku plném zášti, nečestnosti a 
podvodů. Věřím, že i dnes je mezi námi 
dost čestných pracovitých a svým 
způsobem srdnatých lidí. A nejen pro 
mládež jsou potřebné vzory těch čistých 

statečných lidí. Nebylo by dobré více si 
všímat právě jich, než stále omílat 
reportáže o podvodnících a zlodějích 
všeho druhu a dělat z nich bulvární 
hvězdy? Když se rozhlédneme kolem 
sebe, mezi své známé, dojdeme k tomu, 
že těch dobrých je určitě více, než oněch 
viditelných kreatur. Jen bychom na ně 
měli rozsvítit častěji a intenzivněji 
reflektory svého vnímání. 

Jiří Běhounek, 
hejtman Kraje Vysočina

 

POLICIE  ČR  CHOTĚBOŘ  INFORMUJE  
 

Vážení spoluobčané, 
dovolte, abych Vás 
seznámila s některými 
případy trestné činnosti, 
ke kterým došlo v průběhu 
měsíce března, dubna a 

května 2012 v teritoriu obvodního 
oddělení PČR Chotěboř.  

Dvaadvacetiletý muž z Chotěbořska 
přelezl plot a vnikl do objektu bývalých 
Chotěbořských strojíren, kde byl vyrušen 
ostrahou na střeše firmy Recycling a.s.. 
Při svém útěku vylezl na vzrostlý strom 
vedle oplocení, kde se ve výšce  15 metrů 
ukryl. Následně byl zadržen hlídkou 
obvodního oddělení PČR Chotěboř. 

Neznámý pachatel dne 19. 3. 2012 v 
době od 23:00 hodin do 18:30 hodin dne 
20. 3. 2012 v obci Čachotín vypáčil 
plastové dvoukřídlé okno u Obecního 
domu, vedoucí do hasičské klubovny a 
vnikl dovnitř. V klubovně ze zásuvky 
kuchyňské linky odcizil finanční 
hotovost. Poškozeným hasičům způsobil 
škodu ve výši 17.500 Kč. 

Neznámý pachatel dne 28. 2. 2012 
od 7:00 hodin do 11:00 hodin dne 2. 3. 
2012 vnikl do areálu Zemědělská a.s. v 
obci Krucemburk, v ulici Koželužská. Ze 
seníku odcizil statory, které demontoval z 
axiálních motorů. Motory jsou využívány 
k odvětrání uskladněného sena. 
Poškozené společnosti způsobil škodu ve 
výši 130.000 Kč. 

Neznámý pachatel v době od 16:15 
hodin do 23:00 hodin dne 2. 3. 2012 ve 
Ždírci nad Doubravou  v provozovně 
bistra DIPP, nezjištěným způsobem 
odcizil z volně odložených dvou kabelek, 
které si ponechala obsluha bistra položeny 
u dveří do dalších prostor, dvě peněženky 
s finanční hotovostí, platebními kartami a 
osobními doklady. 

Dne 3. 3. 2012 byly peněženky s 
doklady a platebními kartami nalezeny 
odloženy na parapetu u vedlejší 
provozovny cukrárny. V peněženkách 
chyběla finanční hotovost. Poškozeným 
způsobil škodu ve výši 6.200 Kč. 

Jednadvacetiletý muž z Chotěbořska 
řídil motorové vozidlo zn. Jawa Babeta , 

ač má rozhodnutím Okresního soudu ve 
Žďáře nad Sázavou uložen zákaz činnosti 
spočívající v zákazu řízení motorových 
vozidel pro všechny skupiny, čímž mařil 
výkon rozhodnutí.  

Třiatřicetiletý muž z Pardubicka řídil 
osobní motorové vozidlo zn. Škoda 
Favorit, ač má rozhodnutím Magistrátu 
města Pardubice uložen zákaz činnosti 
spočívající v zákazu řízení motorových 
vozidel pro všechny skupiny, čímž mařil 
výkon rozhodnutí. 

Čtyřiatřicetiletý muž z Chotěbořska 
řídil osobní motorové vozidlo zn. Škoda 
Felicia pod vlivem alkoholu. Provedeným 
orientačním vyšetřením pomocí 
detekčního přístroje DRÄGER, bylo 
naměřeno 2,20 promile alkoholu v dechu 
řidiče. 
Neznámý pachatel bez použití zjevného 
násilí, nezjištěným způsobem vnikl do 
garáže ve spodní části motorestu v obci 
Nové Ransko. Z garáže odcizil stroje na 
výrobu zmrzliny a křovinořez zn. 
Husqvarna s příslušenstvím. 
Poškozenému  způsobil škodu ve  výši 
460.000 Kč. 

Neznámý pachatel u BČS Calibra ve 
Ždírci nad Doubravou v době od 19 hodin 
dne 17. 4. 2012 do 12:45 hodin dne 18. 4. 
2012 nezjištěným způsobem překonal a 
odcizil visací zámek ze železné klece, ze 
které potom odcizil čtyři naplněné 
propan-butanové lahve o hmotnosti 10 kg. 
Poškozeným způsobil škodu ve výši 4.840 
Kč. 

Neznámý pachatel vnikl do seníku v 
obci Střížov. Ze seníku odcizil statory, 
které demontoval z axiálních motorů. 
Motory jsou využívány k odvětrání 
uskladněného sena. Poškozené 
společnosti způsobil škodu ve výši 
135.000 Kč. 

Neznámý pachatel dne 24. 4. 2012 v 
době od 9:30 hodin do 14:30 hodin, 
pravděpodobně zadním otevřeným 
vchodem vešel do budovy Základní školy 
a Mateřské školy ve Ždírci nad 
Doubravou, místní části Horní Studenec. 
Z neuzamčené šatny odcizil z kabelky, 
kterou měla poškozená položenou na 

židli, dámskou peněženku s finanční 
hotovostí, doklady a platební kartou. 
Poškozené způsobil škodu ve výši 600 
Kč. 

Jednadvacetiletý, devatenáctiletý a 
dva osmnáctiletí muži z Chotěbořska se v 
opilosti dopustili hrubé neslušnosti a 
výtržnosti. Jeden muž se bezdůvodně 
prošel po zaparkovaném vozidle zn. 
Škoda Felicia, čímž způsobil škodu 
majiteli vozidla ve výši 4000 Kč. Potom 
společně  fyzicky napadli pěstmi a 
kopanci poškozené, kteří se jim snažili 
zabránit v dalších výtržnostech a kterým 
způsobili drobná zranění. 

Sedmatřicetiletý muž z Chotěbořska 
řídil osobní motorové vozidlo zn. Peugeot 
307 pod vlivem alkoholu. Provedeným 
orientačním vyšetřením pomocí 
detekčního přístroje DRÄGER, bylo 
naměřeno 2,60 promile alkoholu v dechu 
řidiče. 

Neznámý pachatel rozbil kamenem 
čelní sklo u osobního motorového vozidla 
zn. Mercedes, rzv 4E18266. Vozidlo 
zaparkováno na pozemku před domem v 
obci Sobíňov. Poškozenému způsobil 
škodu ve výši 25.000 Kč. 

Neznámý pachatel nezjištěným 
předmětem poškrábal lak karoserie celého 
osobního motorového vozidla zn. Seat 
Toledo. Dále na vozidle urazil obě zpětná 
zrcátka. Vozidlo bylo zaparkováno před 
domem v obci Sobíňov. Poškozenému 
způsobil škodu ve výši 44.000 Kč. 

Neznámý pachatel v době od 15:00 
hodin dne 13. 5. 2012 do 17:00 hodin dne 
17. 5. 2012 v  Krucemburku přelezl  
oplocení a vnikl na pozemek u rekreační 
chaty, v chatové osadě zvané K Dolcům. 
Po překonání vchodových dveří vnikl do 
rekreační chaty. Celou chatu prohledal, 
rozházel věci, poškodil dveře do sklepa a 
odcizil televizor zn. Samsung. V chatě 
snědl různé potraviny. Poškozeným 
způsobil škodu ve výši 6.100 Kč.  

Neznámý pachatel v době od 12:00 
hodin dne 2. 5. 2012 do 10:00 h dne 18. 5.  
2012 v Chotěboři, část Bílek, po rozbití 
skleněné výplně okna vnikl do objektu 
garáže lokotraktoru, v areálu bývalého 



vojenského útvaru, odkud odcizil darling. 
Poškozenému způsobil škodu  ve výši 
10.900 Kč. 

Neznámý pachatel v době od 23:15 
hodin dne 23. 5. 2012 do  00:55 hodin dne 
24. 5. 2012 ve Ždírci nad Doubravou  
vnikl po vypáčení plastových dveří do 
rodinného domku. Prohledal přízemí 
domku a  odcizil dva digitální 
fotoaparáty, videokameru, notebook i 
finanční hotovost. Do domku vnikl i 
přestože poškození spali v ložnici v 
prvním patře. Poškozeným způsobil 
škodu ve výši 52.400 Kč. 

Neznámý pachatel v době od 15:00 
hodin dne 29. 5. 2012 do 17:30 hodin dne 
29. 5. 2012 nezjištěným způsobem, bez 
poškození zámku, vnikl do uzamčeného 
osobního automobilu zn. Škoda Felicia. 
Vozidlo odstaveno na travnatém porostu 
vedle silnice v obci Jitkov, před domem. 
Pachatel z vozidla odcizil trezorek s 
finanční hotovostí, doklady, kreditní 
kartou, zlatými a stříbrnými šperky. 
Poškozenému způsobil škodu ve výši 
24.000 Kč. 

Neznámý pachatel v Chotěboři, 
místní části Počátky, Nemojov, odcizil z 
rozpadlé budovy bývalé stáje celkem 
sedm  stropních profilů ve tvaru I a pět 

kolejnic, vše o délce 10 metrů. 
Poškozeným způsobil škodu ve výši 
35.000 Kč. 

Neznámý pachatel v době od 19:00 
hodin dne 6. 5. 2012 do 7:30 hodin dne 7. 
5. 2012 odcizil osobní motorové vozidlo 
zn. Škoda Octavia combi. Vozidlo bylo 
uzamčeno a zaparkováno v ulici Jižní 
před domem čp. 617 ve Ždírci nad 
Doubravou. Poškozenému způsobil škodu 
ve výši 225.000 Kč. 

Neznámý pachatel v době od 18:00 
hodin dne 29. 5. 2012 do 7:10 hodin dne 
30. 5. 2012 v obci Bílek odcizil z travnaté 
plochy mobilní WC zn. TOI TOI. 
Poškozené firmě způsobil škodu ve výši 
12.000 Kč. 

Čtyřiačtyřicetiletý muž z 
Chotěbořska řídil osobní motorové 
vozidlo zn. Opel Astra pod vlivem 
alkoholu. Provedeným orientačním 
vyšetřením pomocí detekčního přístroje 
DRÄGER, bylo naměřeno 2,40 promile 
alkoholu v dechu řidiče. 

Třiatřicetiletý muž  z 
Havlíčkobrodska řídil osobní motorové 
vozidlo BMW pod vlivem alkoholu. 
Zasahujícím policistům odmítal dechovou 
zkoušku na zjištění alkoholu v krvi. 
Potom se pokusil jednoho z policistů 

podplatit částkou 400 Kč, když od něho 
nebude vyžadovat dechovou zkoušku. 
Což policista odmítl. Muž byl zajištěn na 
OOP Chotěboř, kde  provedeným 
orientačním vyšetřením pomocí 
detekčního přístroje DRÄGER, bylo 
naměřeno 1,98 promile alkoholu v dechu 
řidiče. 

Neznámý pachatel v době od 15:00 
hodin dne 30. 4. 2012 do 7:00 hodin dne 
1. 5. 2012, podél cyklostezky vedoucí od 
Ždírce nad Doubravou k firmě LANA, 
poškodil vysazené vzrostlé listnaté javory. 
Celkem osm javorů  ulámal ve výšce 
kolem 1,50 metrů. Svým jednáním 
pachatel způsobil škodu městu Ždírec nad 
Doubravou ve výši 24.000 Kč. 

Neznámý pachatel v době od 20:45 
hodin dne 24. 5. 2012 do 19:00 hodin dne 
25. 5. 2012 překonal oplocení u rodinného 
domku ve Ždírci nad Doubravou a vnikl 
na pozemek. U rodinného domku 
poškodil vrypy vstupní dveře do domu, 
zadní dveře do garáže a navrtal jedno 
francouzské okno vedoucí na zasklenou 
terasu. Druhé okno poškodil vrypy 
nezjištěným předmětem. Poškozenému  
způsobil škodu nejméně ve výši 10.000 
Kč. 

        pprap. Marie Perková 
vrchní asistent

 

PTÁME  SE  NA  TO,  CO  VÁS  ZAJÍMÁ 
 

Pokračování ze strany č. 1 
Letošní ročník byl za podpory MAS Havlíčkův 

kraj. M ůžete nám tuto organizaci přiblížit a říci 
v čem spočívala tato podpora? 

Místní akční skupina Havlíčkův kraj sdružuje obce, 
města, podnikatele a neziskové organizace, které se podílejí na 
činnosti a mohou uplatňovat žádosti o finanční podporu projektů 
v rámci programu LEADER. Založení společnosti bylo 
motivováno možností čerpání evropských peněz. Postupem času 
je snahou správce programu, kterým je Státní zemědělský a 
intervenční fond, aby všichni občané a organizace se více 
setkávali, a tak vznikla myšlenka podpory i Krucemburské stopy. 
Podpora spočívá v rozšíření informovanosti. Pokud si někdo 
představuje, že obec získala nějakou finanční podporu, tak mohu 
všechny ubezpečit, že ani korunu. Lidé se mají potkávat a 
setkávat při všech možných příležitostech a jednou z mnohých je 
organizace sportovních utkání, nebo pěší či cykloturistické 
výlety. 

V ulicích městyse bylo poslední dobou vidět při úklidu 
daleko více pracovníků, znamená to, že jste rozšířili úklidové 
čety? 

Ano, máte pravdu, rozšířili jsme úklidové čety a využili 
možnost zaměstnání osob, které  jsou v evidenci Úřadu práce 
Chotěboř na tzv. Veřejnou službu. 

Zateplení budov základní školy, včetně výměny oken, je 
v plném proudu. Probíhají práce podle plánu, nebo se 
vyskytly nějaké problémy? 

Akce „Snížení energetické náročnosti vnějšího pláště 
Základní školy Krucemburk“ zkráceně řečeno výměna oken a 
zateplení budov probíhá s menším skluzem než dle 
harmonogramu schválených prací, ale je třeba vědět, že výměna 
oken probíhá za plného provozu školy. Všichni zaměstnanci 
školy jsou v současnosti možná přetíženi, ale bohužel jinak se 
taková akce nedá zvládnout a doposud vše se daří uvádět do 

náležitého stavu tak, aby mohla probíhat výuka žáků školy. Škola 
dostane jiný vzhled, protože na tělocvičně bude vybudována 
sedlová střecha místo dosavadní rovné. Důvodem je skutečnost, 
že žádný statik nechtěl podepsat další zatížení stropu s ohledem 
na zvětšující se zatížení sněhem v zimních měsících. 

Kdy se plánuje ukončení akce? 
Předpoklad ukončení akce je do 31. října tohoto roku. 

Protože do školy chodí hlavně děti, tak pan ředitel vyhlásil ve 
vyšších  ročnících  základní školy soutěž o nejlepší návrh vnější 
úpravy fasády školy. Nejlepší návrhy budou oceněny drobnými 
věcnými dary. 

Můžete nám přiblížit, jak probíhají jednání k realizaci 
bioplynové stanice v Krucemburku? Myslíte si, že tento 
projekt bude realizován podle původního plánu z roku 2009? 

Jednání jsme absolvovali mnoho, pokud dobře rozumím vaši 
otázce, tak máte na mysli poslední jednání se zástupci 
Zemědělské a.s. Krucemburk, jednateli BIOS Krucemburk a 
Radou městyse Krucemburk. Dohodli jsme, že připravíme podle 
původní smlouvy dodatek ke smlouvě, kde bude specifikace 
způsobu úhrad za dodanou surovinu (travní senáž). Se stavbou 
chceme řešit situaci příjezdové komunikace k areálu ČOV a 
zemědělskému areálu. Řešení nové příjezdové komunikace z 
ranecké silnice můžeme zahájit, protože se nám po mnoha letech 
podařilo dokončit výkup potřebných pozemků a dnes jsou 
v majetku městyse. Zůstává jediná kardinální otázka a tou zajistit 
financování výstavby. 

V oblasti pod parkem Na Bílém poli, jste plánovali 
výstavbu bytových domů. Uběhly dva roky a stále se nic 
nestaví? 

Máte pravdu, že dva roky uběhly a v lokalitě na Bílém poli 
se nic neděje. Společnost, která měla zájem postavit na těchto 
pozemcích domy, tak nesehnala dostatečný počet zájemců o nový 
byt. Smlouvu jsme s touto společností ukončili dohodou k 30. 4. 
2012 a zahájili jsme jednání se Stavebním a bytovým družstvem 



Havlíčkův Brod a ze strany představitelů družstva je zájem 
postavit v této lokalitě jeden nebo dva bytové domy. Současně 
tímto si dovolím vyzvat případné zájemce, aby svůj zájem sdělili 
na Úřad městyse.  Zájemce o bydlení bychom svolali na jednání a 
představitelé družstva, by přítomným sdělil možnosti způsobu 
financování výstavby a další potřebné informace. 

Dozvěděl jsem se, že projekt Protipovodňové ochrany 
svazku obcí Podoubraví, kde jste, pane starosto, od roku 2010 
předsedou, získal dotaci od SFŽP. Kdy se tento projekt bude 
realizovat a co to přinese občanům Krucemburku, Starého 
Ranska a Hluboké? 

V rámci Svazku obcí Podoubraví  jsme zpracovali projekt 
s názvem „Protipovodňová ochrana Svazku obcí Podoubraví“. Do 
toho projektu se zapojilo 11 obcí svazku. Hlavním motivem 
zpracování a podání projektu byla nutnost vyřešit otázku 
zpracování Protipovodňových plánů obcí a návazných činností. A 
mezi tyto nutné činnosti patří propojení do systému IZS 
(Integrovaný záchranný systém), kde mají možnost využití 
vybudované sítě Hasičský záchranný sbor, Záchranná služba a 
další složky IZS, včetně vybudování monitorovací sítě. Ptáte se, 
jaký přínos realizací projektu vznikne pro občany Krucemburku, 
Starého Ranska a Hluboké. Tím nejhlavnějším přínosem je, že 
všude bude vybudován bezdrátový rozhlas. Každý občan, kdo 
bude mít zájem, dostane možnost si zakoupit přístroj - přijímač 
do své domácnosti. Samozřejmě v celé  lokalitě obce a místních 
částí budou veřejné rozhlasy v dostatečném počtu, aby došlo 

k pokrytí hlášení na celém území obce. Termín možné realizace 
odhaduji na konec letošního roku, možná spíše začátek příštího 
roku. Předtím musíme zpracovat a nechat odsouhlasit Zadávací 
dokumentaci na Státním fondu životního prostředí, provést 
veřejnou soutěž podle nových pravidel a podepsat smlouvu na 
zhotovitele. 

Tak a jsme u konce našeho rozhovoru. Určitě se těšíte, až 
se sejdeme k dalším otázkám na podzim a třeba opět ve 
sportovním duchu. Vždyť na konci léta nás čeká 
Podoubravský víceboj. Ale o tom až v dalším vydání. Teď je 
Váš prostor pro sdělení či přání občanům městyse. 

Období dovolených je čas na relaxaci a načerpání nových sil 
k celoživotnímu boji žití v konzumní společnosti. Dnes může 
každý vycestovat tam, kam chce či na co si našetřil korunky a 
strávit příjemné chvíle letních slunných dní. Doufám, že se 
nebude opakovat loňské počasí a každý si skutečně odpočine dle 
svých představ. Děti dostaly vysvědčení a hurá na prázdniny a my 
dospělí dostáváme vysvědčení od našich dětí, protože máme 
možnost s našimi nejbližšími se radovat z jejich úspěchů. Přeji 
všem občanům příjemné strávení letních dní, dětem dostatek 
prázdninových zážitků. Teenagerům, kteří končí studium, přeji 
dobré vykročení do života a všem úspěchy v životě osobním, 
pracovním i rodinném. Hezké prázdniny. 

Mgr. Jiří Havlíček, starosta 
Otázky kladl Roman Dopita

 

INFORMACE  Z  27.  -  33.  ZASEDÁNÍ  RADY  MĚSTYSE 
 

27. zasedání 8. 3. 2012 
*RM projednala žádost pana J. J., 
Krucemburk o prodej pozemku č. 42/1 
v k. ú. Krucemburk o výměře 119 m2. RM 
nesouhlasí s prodejem tohoto pozemku 
z důvodu pronájmu pozemku třetí osobě a 
z důvodu uskladňování sněhu v zimním 
období. 
*RM se seznámila s návrhem projektové 
dokumentace – úprava ZŠ Telefonice O2. 
RM pověřuje starostu jednáním s firmou 
Telefónica O2. Firma bude seznámena 
s požadavky Městyse Krucemburk. 
*RM projednala žádost sportovního klubu 
Cyklo Klub Oberbank. RM prozatím 
žádost odložila z důvodu pozdního podání 
žádosti. V případě, že městys získá 
finanční prostředky, které budou přímo 
určeny na činnost sportovních organizací, 
tak se k žádosti vrátí.  
*RM souhlasí s uzavřením komunikace 
Krucemburk - Řeka dne 10. 4. 2012 od 16 
hod do 19 hod., a to v úseku mezi 
křižovatkou u ZD Křížová a křižovatkou 
na Starém Ransku (tzv. Babylón), 
z důvodu pořádání cyklistických závodů. 
*Starosta seznámil RM s žádostí na 
uzavření MŠ Krucemburk v době 
velikonočních prázdnin a to 5. a 6. 4. 
2012. RM souhlasí. 
*RM projednala návrh a podmínky na 
vyhlášení konkursu na funkci 
ředitele/ředitelky ZŠ Krucemburk. RM 
v souladu se zákonem v platném znění 
vyhlašuje konkursní řízení na pracovní 
místo ředitele ZŠ Krucemburk.  
28. zasedání – 20. 3. 2012  
*RM se seznámila s cenovou nabídkou na 
projekt realizace a provozu Internetového 

mapového serveru G-obec pro obec 
Krucemburk, která byla nabídnuta firmou 
G Plus s.r.o., Pardubice. RM souhlasí 
s uzavřením smlouvy od 1. 7. 2012. 
*RM projednala a schválila návrh ceny 
opravy poškozeného veřejného osvětlení 
při zimní údržbě v ulici Vinička II, 
Krucemburk, který ve výši 10 845,- Kč 
bez DPH firmy Citelum a. s., Praha. 
*RM projednala a schválila návrh na 
ponechání jedné volné bytové jednotky v 
bytovém domě Dr. Drbálka 345, 
Krucemburk, byt č. 5, pro případnou 
potřebu pro základní školu. 
*RM projednala a schvaluje návrh inzerce 
ke zveřejnění podmínek konkursu volby 
ředitele/ky  Základní školy Krucemburk – 
možnost přidělení bytu. 
29. zasedání – 3. 4. 2012 
*RM projednala a schválila žádost 
Farního sboru církve evangelické 
v Krucemburku o částku 36 627,00 Kč na 
dofinancování projektu – Obnova 
elektroinstalace, vytápění a zateplení 
stropu evangelického kostela 
v Krucemburku. Jedná se o 10% 
celkových způsobilých výdajů projektu.  
*RM v souladu s příslušnými zákony 
jmenuje konkursní komisi na obsazení 
pracovního místa ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace ZŠ Krucemburk 
ve složení: Předseda komise: Ing. 
František Kujan – člen určený 
zřizovatelem. Členové komise: Mgr. Jiří 
Havlíček – člen určený zřizovatelem, Mgr. 
Pavla Stránská – školní inspektor České 
školní inspekce, Mgr. Petr Adam – člen 
určený ředitelem krajského úřadu Kraje 
Vysočina, Mgr. Jiří Novák – odborník 

v oblasti státní správy ve školství - 
organizace a řízení, Mgr. Helena Kafková 
– pedagogický pracovník ZŠ Krucemburk, 
Dagmar Mrštíková – člen Školské rady ZŠ 
Krucemburk. Rada městyse pověřuje paní 
Radku Rudolfovou funkcí tajemníka 
komise. 
*RM projednala a schválila datum 
prvního zasedání konkursní komise na 
ředitele/ ředitelku Základní školy 
Krucemburk na pátek 4. 5. 2012 v 10 
hodin. 
*RM projednala Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření městyse 
Krucemburk za rok 2011. RM schvaluje a 
doporučuje ZM ke schválení. 
*RM se seznámila a projednala 
Závěrečný účet městyse Krucemburk za 
rok 2011. RM schvaluje bez výhrad a 
doporučuje ZM ke schválení. 
*RM byla seznámena s problematickými 
Smlouvami o odvádění splaškových vod, 
smlouvy projednala a rozhodla 
v jednotlivých případech. 
*Místostarosta informoval RM o stavbě 
plotu na ČOV Krucemburku, předběžná 
kalkulace na plot je 51 000,00 Kč. 
Oplocení je nutné instalovat z důvodu 
bezpečnosti občanů. RM souhlasí. 
*Starosta informoval radu městyse o 
připravovaných opravách místních 
komunikací. Veškeré opravy by měly být 
provedeny v dubnu 2012. Cesta na Starém 
Ransku bude opravena na základě 
reklamace.  
30. zasedání – 16. 4. 2012 
*RM schvaluje Závazné stanovisko 
k odnětí půdy ze zemědělského půdního 
fondu vydané MÚ Chotěboř, odbor 



životního prostředí k trvalému odnětí části 
pozemku parc. č. 1408/6 v k. ú. 
Krucemburk o celkové ploše 0,5858 ha 
pro vybudování sběrného dvora. 
*RM projednala dopis od Pozemkového 
fondu – Kontrola využití pozemků. 
Pozemky PK 1457/4 a PK 1481/8 byly 
převedeny z PF ČR obci pro potřeby 
občanské vybavenosti, k výstavbě 
rodinných domů Na Vydrbalce parc. č. 
1509/5 až parc. č. 1509/21 v k. ú. 
Krucemburk. 
*RM žádosti o přidělení bytu č. 2 v domě 
č. p. 345, Dr. Drbálka, Krucemburk. 
Jedna žádost nebyla hodnocena pro 
nesplnění podmínky podání. Na základě 
nezávislého hodnocení RM schválila 
žádost J. Z. a P. V., Krucemburk. 
Ostatním uchazečům bude sdělena 
informace o plánované výstavbě 
družstevních bytových domů 
v Krucemburku. 
*RM projednala a schvaluje návrh 
vyzvání uchazečů k podání nabídky Lesní 
technika – městys Krucemburk. 
*RM projednala dlužníky nájemného 
v bytovém domě Školní 454, Krucemburk 
s tím, že  paní J. D. byla dána výpověď 
z nájemního vztahu k bytu z důvodu 
hrubého porušení povinností vyplývající 
z nájmu bytu ke dni 30. 4. 2012, dlužná 
částka nájemného po odečtení dlouhodobé 
zálohy činí 9.088,- Kč, vůči paní K. Ch.  - 
dlužné nájemné 12.540,- Kč bude 
postupováno stejným způsobem 
k ukončení nájemního vztahu. Při 
neuhrazení dlužných částek bude 
vymáhání předáno právnímu zástupci 
městyse Krucemburk. 
*RM projednala doplňující bod jednání 
poskytnutí dotace Kraje Vysočina, odbor 
kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, na 
podporu turistických informačních center 
ve výši 37.000,- Kč. RM doporučuje 
zastupitelstvu návrh přijetí dotace ke 
schválení. 
31. zasedání – 7. 5. 2012 
*RM na základě doporučení konkurzní 
komise vyřazuje uchazeče – Mgr. S. H. 
Držkov z konkurzního řízení na ředitele 
ZŠ, z důvodu nedodání požadovaných 
kompletních dokladů. 
*RM projednala a schvaluje návrh 
smlouvy na výstavbu Sběrného dvora 
Krucemburk podanou firmou V. I. A. 
Praha a. s. pro získání dotace z  
Operačního programu Životního 
prostředí. 
*RM projednala a schvaluje Smlouvu o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje na 
financování provozních nákladů sociální 
služby: Pečovatelská služba, ve výši 
62.200,- Kč. 
*RM projednala případ záboru veřejného 
prostranství bez ohlášení panem O. H. 

Krucemburk a bude vyzván k úhradě 
poplatku za celé období záboru. 
*RM projednala návrh vypracování 
dodatků jednorázových sankčních 
opatření k OZV č. 1/2011 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství 
o zákaz umísťování jakýchkoliv skládek 
na veřejných komunikacích při nesplnění 
ohlašovacích povinností k vyměření 
jednorázové sankce. 
*RM projednala a schvaluje žádost o 
povolení postavení lešení u domu č. p. 
104 (rekonstrukce omítek domu) a tím 
záboru veřejného prostranství v době od 
1. 6. 2012 do 15. 6. 2012. 
*RM projednala současnou provozní dobu 
kadeřnictví – Jiřina Moravcová, 
Krucemburk a schvaluje úpravu nájemní 
smlouvy pro zajištění provozu 
v dopoledních hodinách 3 dny v týdnu. 
32. zasedání –  29. 5. 2012 
*Starosta městyse seznámil RM se 
zápisem z 2. jednání konkursní komise 
obsazení funkce ředitele/ky Základní 
školy Krucemburk ze dne 23. 5. 2012. 
RM projednala tento zápis a jmenuje 
ředitelem ZŠ Krucemburk Mgr. Jiřího 
Šikla a to na doporučení konkursní 
komise. 
*RM projednala smlouvu o dílo s firmou 
BW–Projekce, s.r.o., Holice na 
projektovou dokumentaci  a zajištění 
inženýrské činnosti pro Sběrný dvůr 
odpadů Krucemburk.  
*RM projednala Mandátní smlouvu o 
obstarání záležitosti investora vykonání 
koordinátora bezpečnosti práce na 
stanovišti dle Zákona 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, s firmou Turke 
cz s.r.o., Vortová  za cenu 14 400,00 Kč 
včetně DPH. 
*Místostarosta městyse seznámil RM 
s přehledem nákladů na stroje v roce 
2011.  
*Místostarosta městyse seznámil RM 
s přehledem mzdových nákladů na 
zaměstnance za rok 2011.  
*Starosta seznámil RM s žádostí o 
zařazení do seznamu zájemců o 
družstevní byt. Žádost paní H. S. Údavy u 
Ždírce nad Doubravou. RM žádost 
odložila k projednání na podzim tohoto 
roku, kdy se předpokládá, že bude jednání 
o bytech zahájeno.  
*Starosta seznámil RM s žádostí od pana 
V. L. Praha, který žádá o prodej pozemku 
č. 455/1 v k. ú. Hluboká. RM žádost 
projednala a rozhodla žádosti nevyhovět. 
Městys bude o pozemku 455/1 v k. ú. 
Hluboká jednat s PF.     
*RM se seznámila s navýšením úplaty za 
předškolní vzdělávání na částku 150,00 
Kč měsíčně. RM schvaluje. 
*Starosta seznámil RM s návrhem ČEZ 
smluvní ceny el. energie pro rok 2013. 
Cena silové elektřiny standard 1 470,00 

Kč/MWH, Akumulace VT 1690,00, 
Akumulace NT 985,00 Kč. RM souhlasí 
s nabídkou dodávky elektřiny číslo 
12007935.  
*RM se seznámila s žádostí manželů 
Spilkových na pronájem pozemku pod 
parkem  - pozemky  parc. č. 1391/1 v k. ú. 
Krucemburk. Rada městyse souhlasí 
s pronájem dané lokality za cenu      
uvedenou v OZV 1/2011. V celkové výši 
35 000,00 Kč.  
*RM projednala dopis paní L. Z., 
Krucemburk. RM pověřuje starostu 
odpovědí na tento dopis a upozornění 
majitele nemovitosti o napravení stavu -  
připojení na veřejnou kanalizaci.  
*RM projednala dopis paní M. B. / za 
zaměstnance ZŠ Krucemburk/. RM 
rozhodla odpovědět ve smyslu upozornění 
na nepodložený nátlak na členy rady 
městyse Krucemburk. RM pověřuje 
starostu odpovědí na tento dopis. 
*RM projednala a schválila poskytnutí 
dotace pro TJ Sokol Krucemburk. Částka 
15 390,00 Kč byla vybrána při konání 
pouti 2012 a to výběrem poplatku 
z veřejného prostranství. Příspěvek bude 
přidělen za pomoc při pořádání pouti 
2012.  
*RM projednala návrh na poplatky za 
upomínky.  
*Starosta seznámil RM s úpravou 
projektu ZTV Vydrbalka, jedná se o 
úpravu chodníku u tzv. náměstíčka. Jedná 
se o úpravu rozšíření od jižní strany.  RM 
souhlasí. 
*RM projednala návrh složení Kulturní 
komise RM. A jmenuje členy kulturní 
komise: Marie Šillerová, Roman Dopita, 
Pavel Novák, Jan Moravec, Dr. Jitka 
Měřínská, Pavel Vomela, Luděk Strašil, 
Miroslava Slanařová, Hana Janáčková, 
Ilona Dostálová. 
*RM projednala návrh složení Komise 
pro společenské záležitosti RM. A 
jmenuje členy kulturní komise: Jiřina 
Valecká, Radka Rudolfová, Zdena 
Málková, Ludmila Soukupová, Dagmar 
Břeňová. 
*Radní, pan Strašil, informoval RM o 
neutěšeném stavu veřejného prostranství u 
nemovitosti Hluboká č. p. 28 majitelky J. 
D. Žďár nad Sázavou.  A u nemovitosti 
Hluboká č. p. 42 majitelka A. M. D. 
Zgorzelec, Polsko. RM rozhodla majitele 
písemně upozornit na nevyhovující stav 
tohoto prostranství. A v případě, že stav 
nebude do 30. 6. 2012 majiteli napraven, 
bude úklid proveden zaměstnanci městyse 
na jejich náklady. RM pověřuje starostu 
informovat majitele dotčených 
nemovitostí. 
33. zasedání – 5. 6. 2012 
*RM projednala a schválila návrh 
platového výměru ředitele Základní školy 
Krucemburk pana Mgr. Jiřího Šikla od 1. 
8. 2012. 



*RM projednala návrh Smlouvy s městem 
Přibyslav o ukládání odpadů na skládce 
Ronov nad Sázavou o Odpadovém 
hospodářství Ronov nad Sázavou, RM 
doporučuje ZM ke schválení. 
*RM projednala návrh podmínek 
Smlouvy o úvěru České spořitelny, na 
zajištění akce „Snižení energetické 

náročnosti vnějšího pláště budovy 
Základní školy Krucemburk. RM 
doporučuje ZM ke schválení. 
*RM projednala evidované žádosti o 
přidělení bytu a schvaluje přidělit byt č. 5 
v bytovém domě dr. Drbálka 345, 
Krucemburk panu K. H. Krucemburk a 
jeho rodinným příslušníkům a garsoniéru 

v bytovém domě Školní 454, Krucemburk 
paní J. M. a K. S. Krucemburk. 
*RM projednala předložený zápis událostí 
roku 2010 v Krucemburku, Starém 
Ransku a Hluboké k zapsání do kroniky 
obce.

 

INFORMACE  Z  10.  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTYSE  (25. 4. 2012) 
 

*ZM projednalo a schválilo prodej časti 
pozemku parc.č. 446/1 o výměře 254 m2 
za cenu 11,- Kč/m2, v k. ú. Hluboká u 
Krucemburku, pro žadatele Z. K. a H. K., 
Ždírec n. D. 
*ZM projednalo a schválilo koupi 
pozemku PK parc. č. 226 o výměře 259 
m2, pozemku PK parc. č. 453 o výměře 
905 m2, pozemku PK prac. č. 455/2 o 
výměře 1132 m2, pozemku PK parc.č. 
473 o výměře 107 m2, vše v k.ú. Hluboká 
u Krucemburku, dle úřední ceny, od 
Pozemkového fondu České republiky. 
*ZM projednalo a schválilo Zprávu o 
výsledku přezkoumání hospodaření 
městyse Krucemburk za rok 2011 bez 
výhrad. 
*ZM projednalo a schválilo Závěrečný 
účet městyse Krucemburk za rok 2011 
bez výhrad. 
*ZM projednalo a schválilo Smlouvu o 
poskytnutí dotace od Kraje Vysočina ve 
výši 37 000 Kč na podporu standardizace, 
zkvalitňování a rozšiřování služeb, 
poskytovaných turistickým informačním 
centrem v oblasti cestovního ruchu 
v Kraji Vysočina pro Informační centrum 
a Pamětní síň Jana Zrzavého Krucemburk. 
*ZM projednalo a schválilo Darovací 
smlouvu od Kraje Vysočina ve výši 
1000,- Kč pro základní školu, vzdělávající 
žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami a na podporu obcí při 
vzdělávání těchto žáků. 
*ZM projednalo a schválilo přijetí úvěru 
ve výši 5 000 000,- Kč, se splatností max. 

10 let, zajištění budoucími rozpočtovými 
příjmy městyse Krucemburk, na účel 
financování akce „Snížení energetické 
náročnosti vnějšího pláště Základní školy 
Krucemburk“.  
*ZM projednalo a schválilo Rozpočtová 
opatření č. 1/2012 ze dne 25. 4. 2012. 
*ZM schvaluje zadání zakázky na 
poskytnutí služby financování akce 
„Snížení energetické náročnosti vnějšího 
pláště Základní školy Krucemburk“, 
mimo rámec zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, pro Českou spořitelnu a.s., 
pobočku Havlíčkův Brod.  
*ZM projednalo a schválilo ukončení 
„Smlouvy o budoucí kupní smlouvě“ s fi 
Profectus a.s. Tuchoměřice, ze dne 15. 9. 
2010, dohodou k 30. 4. 2012 . 
*ZM projednalo a schválilo investiční 
záměr „Sběrný dvůr Krucemburk“. 
*ZM projednalo a schválilo Smlouvu 
nájemní na nemovitost, budova č. e.  51 
v k. ú. Staré Ransko s obcemi LDO 
Přibyslav.  
*ZM projednalo a schválilo zahrnutí akce 
dokončení „ZTV pro průmyslovou zónu 
Krucemburk“ do plánu investic pro rok 
2013. 
*ZM pověřuje RM provedením 
dopravního opatření v ulicích Koželužská 
a Českobratrská ve spolupráci se 
Zemědělskou a. s. 
*Pan starosta seznámil zastupitele 
s dopisem od Zemědělské a. s. 
Krucemburk, který se týkal výstavby 

bioplynové stanice v Krucemburku. 
Vysvětlení k dopisu podal Ing. Uchytil – 
ředitel Zemědělské a. s. Krucemburk. 
*ZM ukládá starostovi a místostarostovi 
svolat jednání mezi Radou městyse 
Krucemburk, Představenstvem 
Zemědělská a. s. Krucemburk a jednateli 
BIOS Krucemburk s. r. o., s termínem do 
10. 6. 2012. 
*ZM projednalo a schválilo investiční 
záměr pro BIOS Krucemburk s.r.o., dále 
schvaluje jednání o úvěru financování  na 
akci „Novostavba bioplynové stanice 
v Krucemburku“. Úvěrová smlouva bude 
před podpisem předložena zastupitelstvu 
městyse. 
*ZM bere na vědomí informaci starosty o 
průběhu stavby ZTV Vydrbalka. 
*ZM bere na vědomí informaci starosty o 
průběhu stavby Snížení energetické 
náročnosti vnějšího pláště Základní  školy 
Krucemburk. 
*ZM bere na vědomí informaci starosty o 
přípravě a realizaci akce Protipovodňová 
opatření Svazku obcí Podoubraví. 
*Pan starosta informoval o tom, že naše 
obec obdržela Certifikát 
k Enviromentálnímu vyúčtování za rok 
2011. (Zpětný odběr vysloužilých 
elektrospotřebičů).  
*V diskusi vystoupil  pan F. S. a paní M. 
N., oba ze  Starého Ranska, jejich dotazy 
se týkaly: odvozu odpadu a bioodpadu, 
značení na místních komunikacích, 
opravy cest a místních komunikací na 
Starém Ransku. 

 

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. 
 

DRUŽSTEVNÍ  BYTOVÁ  VÝSTAVBA  V  KRUCEMBURKU 
 

Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod a městys Krucemburk zahájily jednání o budoucí spolupráci při bytové 
výstavbě v Krucemburku.  

OSBD Havlíčkův Brod má dlouholeté zkušenosti s družstevním bydlením a se správou bytů v osobním vlastnictví, ale z 
minulosti také s výstavbou bytových domů. Městys Krucemburk má k dispozici pozemky pod parkem „Bílé pole“ určené pro 
případnou bytovou výstavbu.  

Za přímé účasti budoucích vlastníků nebo uživatelů bytů lze stavět byty v podstatě ve dvou variantách.  
V první variantě je výstavba bytů do osobního vlastnictví dle tzv. smlouvy o výstavbě. Zde náklady na výstavbu hradí přímo 

budoucí vlastníci ze svých zdrojů a výsledkem je dům s byty a nebytovými prostory, kde jednotliví účastníci vlastní byty a podíly na 
společných částech budovy a tvoří společenství vlastníků. 
Druhou  variantou  je výstavba družstevních bytů. Zde lze při dobré spolupráci s obcí, která má pro tuto výstavbu připravené 
podmínky, navázat na klasickou družstevní výstavbu (bohužel bez finanční účasti státu). Výhodou tohoto způsobu výstavby je 
bezesporu fakt, že budoucí člen družstva nemusí od začátku financovat vše ze svých prostředků a dle zákona o vlastnictví bytů má 
v budoucnu právo na převod bytu do osobního vlastnictví. V případě členství ve velkém družstvu odpadá starost s případnou likvidací 
původního družstva. OSBD Havlíčkův Brod jedná společně s úřadem městyse o možném financování takovéto výstavby v 
Krucemburku.  

Ing. Martin Čapek 



RYBNÍK  ŘEKA 
 

Rybník Řeka se svými 65 ha vodní plochy patří k velkým 
rybníkům na Vysočině. Své zvláštní jméno dostal po řece 
Doubravě, která jím protéká. Jeho vznik je doložen do prvé 
poloviny patnáctého století. Je starší než nepříliš vzdálený rybník 
Velké Dářko. Jeho travnatá pláž přechází do mírně klesajícího 
dna z bílé opuky. Pláž je na severní straně, protější stranu 
rybníka lemuje hluboký masiv raneckého lesa. Jeho přírodní 
podmínky tvoří ideální místo pro koupání, vodní sporty a pro 
rekreaci.  

V roce 1906 se v rybníku Řeka téměř denně koupal se svou 
rodinou profesor T. G. Masaryk, pozdější náš první prezident, 
který pobýval na letním bytě v nedalekém Krucemburku.  

Pod hrází rybníka byl hamr a starý mlýn, později přeměněný 
na hájovnu a nájemní byty, místo, kde se narodil můj otec a děda 
zde byl hajným. Budova vyhořela a nebyla již obnovena. 

V roce 1932 Lesní družstvo Přibyslav vybudovalo kabiny a 
otevřelo restauraci, naproti v lese byly pro rekreanty postaveny 
víkendové domky. Tímto se Řeka stala vyhledávaným 
rekreačním místem. 

V letošním roce se zde v sobotu 16. června konal první 
závod Dračích lodí „O pohár rytíře Střely“. Závod pořádal 
Městys Krucemburk společně s Perunem Hluboká za značné 
účasti diváků. 

Při této příležitosti jsem si připomenul několik vzpomínek 
na bývalý letní život na rybníku Řeka. Rybník byl v době mého 
dětství a mládí, pokud jsem neměl jiné povinnosti, místem našich 
radovánek. Bývalo tu mnohem méně návštěvníků než dnes. Na 
pláži byly jen malé skupinky lidí od sebe vzdálených. Bylo to 
dáno především tím, že nebylo tolik dopravních prostředků jako 
dnes. Jezdilo se jen na kolech, motocyklech a sem tam se objevil 
nějaký automobil. Také chyběly moderní stany, používaly se po 
německé armádě. Kabiny měli pronajaty stálí letní hosté, zbytek 
sloužil pro převlékání návštěvníků. Po rybníku se dalo jezdit na 
loďkách, byly zde ukotveny prámy, pozůstatky bývalé plavecké 
dráhy, na kterých jsme s oblibou plavali. Na pláži bylo také 
volejbalové hřiště. Pamětníci vzpomínají, že na vodě, naproti 
restauraci, byl taneční parket. Každé léto byla pořádána Benátská 
noc s bohatým programem. Na Benátskou noc mám jednu 
vzpomínku z roku 1947. Tento rok byl mimořádně suchý a teplý. 
Jednou částí z programu, na který si vzpomínám již matně, bylo 
indiánské přepadení tábora osadníků. Vím, že nás však trápila 
jiná věc. V té době se zbytky banderovců snažily projít přes naši 
republiku do Německa. Strach z nich mezi námi kluky vykonal 
své, viděli jsme je za každým keřem a stromem. 

Další moje vzpomínka je z roku 1956, kdy se na Řece konal 
Družstevní den, součástí programu byl seskok parašutistů 
Jehličky a Kaplana, v té době mistrů světa, na hladinu rybníka, 
později tragicky zahynuli. 

Několikrát se také uvažovalo o přeměně rybníka na údolní 
přehradu. V roce 1953 se začaly vrtat sondy a zaměřovala se 
výška budoucí hráze. Přehradě by zřejmě musela ustoupit 
Hluboká a část Starého Ranska, včetně rybníka na Ransku. 
Naštěstí k tomu nedošlo, tak zůstal zachován krásný kus přírody.  

Pro návštěvníky se však stala další špatná věc. V roce 1957 
byla zrušena restaurace a provoz kabin, vše začalo být využíváno 
pionýrským táborem pelhřimovských kartáčoven. Pro rekreanty 
zbyla jen hráz  a zadní část pláže. Tato situace trvala deset roků, 
pak se vše vrátilo k původnímu účelu. 

Restaurace byla opravena, byly postaveny sociální objekty, 
kabiny sloužily pro ubytování. Z Řeky se tak opět stalo hodně 
vyhledávané a navštěvované místo. 

V současné době je restaurace a kemp provozován pod 
zajímavým názvem „Moře u rybníka Řeka“.  V průběhu léta zde 
vystupuje řada známých umělců v bohatém kulturním programu. 

Věřím, že se závody Dračích lodí stanou zajímavou a hojně 
navštěvovanou tradicí.              Pavel Vomela 

UDÁLOSTI  V  KRUCEMBURKU  
PŘED  100  A  110  ROKY 

 

TAK JAK JE ZAZNAMENAL U ČITEL  
JOSEF KYNČL 

 

Rok 1902 
V Krucemburku bylo 200 domů a 13 domů neobydlených.       
19. února zavedeno v Shnekově továrně elektrické osvětlení. 16. 
března byla podána žádost o zřízení měšťanské školy 
v Krucemburku. V dubnu se začal bourat starý dům č. 1 pro 
stavbu vily MUDr. Raimana, která se začala stavět v květnu. 
V polovině července přestala pracovat panská parní pila ve 
Ždírci.  
6. července v parku Národní slavnost – večer bylo 
v Krucemburku osvětlení na počest Husovu. 
14. července pohřeb Josefa Dymáka, starosty Ranska a majitele 
dílny strojnické. Od parku se jej zúčastnili učitelé a školní děti.  
29. července vydražil zdejší mlýn od mlynáře Františka Pátka od 
mlynáře Slámy.  
26. října v Havlíkově hostinci veřejná schůze kvůli zřízení 
měšťanské školy, této žádosti nebylo vyhověno.  
9. listopadu ve škole proběhl výslech nedbalých rodičů.  
25. prosince sněhu bylo dost, mrzne asi měsíc a sanice je 
výborná. 
26. prosince nastala obleva. 
 
Rok 1912 
Sníh začal ležet až začátkem března.  
26. dubna v obecním domě výstava vkusných a nevkusných 
předmětů, knih a pohledů, byla tam i výstava Mánesových 
obrazů. 
Mlynář Pátek zakoupil benzínový motor k pohonu mlýnských 
strojů ,a tím bylo umožněno i osvětlení mlýna.  
8. června dražba v hostinci u Doležalů, bylo utrženo 4.469 
zlatých. Z toho bylo dáno 1% ve prospěch chudých. 
6. července školní děti podnikly výlet přes dolní Chlum ke 
skalám studnickým a údolní přehradě ve Studnicích. Zpět šly 
přes Košinov do Krucemburku (jednalo se o žáky evangelické 
školy). 
13. července byla dětem rozdána školní zpráva, začínaly 
prázdniny. 
15. září začátek školního roku.  
1. října byla otevřena živnostenská pokračovací škola.  
4. října jmeniny Jeho Veličenstva císaře, děti šly od školy 
s učiteli, panem farářem do kostela za počasí chladného a blátivé 
cesty na bohoslužbu za císaře pána. 
29. října komise stanovila definitivně, kde bude v Krucemburku 
nádraží a kudy povede železniční trať. 
7. listopadu mrzne, je dost sněhu a je pěkná sanice. 

   vybral Pavel Vomela 
 

STARÝ  KRUCEMBURSKÝ  ROD 
 

Před několika roky jsem byl požádán, abych pomohl ujasnit 
vztahy mezi rody Špinarových z Krucemburku a rodinou 
Havlíčkových z Velké Losenice, z které pocházel otec Karla 
Havlíčka Borovského. Využil jsem k tomu zápisu učitele 
evangelické školy Josefa Kynčela, který napsal knihu o 
jednotlivých domech a jejich obyvatelích pod názvem Průvodce 
Krucemburkem. Rod Špinarových žil v Krucemburku již od 
třicetileté války. Jsou známa jednotlivá jména příslušníků tohoto 
starého rodu i domy, kde bydleli.  

Nás však zajímá příbuzenská spojitost Špinarů a Havlíčků. 
V roce 1742 se stal kantorem na staré krucemburské škole 

Vít Špinar. Ten si vzal za manželku dceru zdejšího rychtáře Jana 
Daňka. Během času byla škola natolik zchátralá, že musela být 



strhnuta. Vít Špinar se přestěhoval do domu otce své ženy, který 
zdědili. Bratr Jana Daňka Václav měl syna Jana Křtitele Daňka, 
který byl v letech 1780 -1794 krucemburským farářem. Byl zde 
uváděn coby vlastenecký kněz. Z této větve krucemburských 
Daňků pocházel i jeden ze zakladatelů firmy Kolben – Daněk. 

Vít Špinar učil na nově vystavené škole až do své smrti. Pak 
jej vystřídal jeho syn, také Vít. 
Dům po rodičích získal Karel Špinar, ten měl za manželku 
Magdalénu, dceru zdejšího diouského mlynáře Březiny. Brzy 
svůj dům prodal svému švagrovi Zvolánkovi s tím, že doslouží 
jeho matce Barboře, a s manželkou se odstěhovali do Polné, kde 
se jim narodila dcera Barbora. Ta se provdala v roce 1804 za 
Václava Havlíčka z Velké Losenice, syna Matěje Havlíčka. 
Rodina Havlíčkova pocházela z Velké Losenice. Zde žili ve 
druhé polovině sedmnáctého století dva bratři Bartoloměj a 
Matěj Havlíčkovi. Od Matějě Havlíčka je odvozen původ 
novináře Karla Havlíčka Borovského. Právě ona větev rodiny 
Havlíčkových měla blízký vztah ke Krucemburku kvůli 
manželce Václava Havlíčka, Barboře.  

Špinarové se po vzdání tolerančního patentu přihlásili k 
evangelickému vyznání. Poslední Špinarové v Krucemburku byli 
krejčí Vilém Špinar, Blažena Špinarová, která byla odbornou 
učitelkou na krucemburské pokračovací škole, cvičitelka Sokola 
a pokladní krucemburského biografu. Další byla jejich sestra 
Pavla. Záslužný čin prokázali sourozenci Špinarovi při zatýkání 
spolupracovníků partyzánů v lednu 1945, kdy ukryli gestapem 
pronásledovaného Františka Šešulku. Při náletu na Krucemburk 
jim byl rozbořen jejich dům, který si po osvobození postavili 
nový, kde bydleli do své smrti. 

Pavel Vomela 
 

JAK  TO  BYLO  S  LESEM 
RYCHTÁ ŘSTVÍM 

 

Napsal jsem článek o údajné kaňce v Zemských deskách, která 
měla za následek, že obec Krucemburk přišla o svůj les 
Rychtářství vlivem tehdejší panské vůle. Podařilo se mi o tom 
sehnat svědectví. Občané městečka sepsali tehdy na 
vrchnostenský úřad jakousi supliku, jak se tehdy říkalo 
stížnostem. 
V Krezburku 1. marty 1770 
• Máme v naší obci vysoký les Rychtářství, který před 50 
léty od velkého větru byl více než z poloviny poražen a polámán. 
K tomu od nějakého nerozumného člověka byly na hromadách 
ležící stromy zapáleny a od nich shořel les.  
• Na vypálených místech někteří sousedé začali z nich 
kopaniny dělat a začali na ta místa  zasívat obilí. Když se však o 
tom dozvěděl kníže Dietrichstein, zakázal dělat takové kopaniny. 
Sousedé se ale domnívali, že by kníže pán neprávem se tohoto 
lesa ujímal, stížnost podali, kterou se obec proti tomu bránila. 
Načež kníže pán vydal dekret, že on obci nic nebére ani vzít 
nechce. Zapovídá dělat v lese kopaniny a dbát toho, aby les zase 
pro potomky jejich vznikl. Když však vrchnost v roce 1754 šetříc 
své mladé lesy zjistila, že  obecní les je dospělejší, a proto v něm 
pro potřebu vrchnostenskou chtěla dělat. Zvláště bývalý, tohoto 
času pan vrchní Kautz a Jakob Götmann nový polesný. Tu my 
naší obec hájící nepočínali jsme si dost rychle, tu nás však pan 
vrchní dobrým slovem předešel.  Abychom nějaký parkos 
sdělali, že nám pan kníže bude za sáhy platit a na jaře, když na 
panství přijedete, vděčným nám bude. Načeš nám robotu určil a 
nakázal nám z většího dřeva udělat 1200 sáhů. Podnes pak kníže 
pán na panství nepřijel a za toto dříví nám nic nedal.  Výše psaný 
pan vrchní Kautz zesnul v Pánu a na jeho místo přišel pan vrchní 
Hütschman, kterému pan polesný náš obecní les za panský udal a 
jemu vše dosvědčil. 
• V roce 1766 přišla komise od knížete Pána, pan 
inspektor, pan vrchní Hütschman a pan polesný. V tomto lese 
obecním nám pastvu zakázali pro náš dobytek, že prý v něm 

našeho  nic není. Po tomto zákazu jeden soused břízku uťal, byl 
přistižen od hajného a dostal 6 zlatých pokuty. Jiní tři sousedé do 
toho lesa obecního vehnali a pásli dobytek, dostali také pokutu 6 
zlatých, a tak náš dobytek v našem lese pást nesmíme. 
• Vrchnost v panském dvoře 100 ovcí mívala a ty na 
panských pastvinách pásala. Nyní jich drží 500 – 600 a to celé 
hejno a stádo na našich pastvinách pase. My pak z celého 
městečka náš dobytek musíme jen po ovcích panských pást. 
• Z panské hospody, která je postavena na sousedském 
gruntě a šenkýř obci poplatek platíval, nyní již 29 let vrchnosti 
jej platí. Nám vrchnost z toho nic nedává. 
• Mimo všech robot máme povinnost každý rok několik 
fůr sena odvést 12 – 14 mil na Moravu na knížecí panství, toto 
nás také velmi stojí a do chudoby přivádí. Také na stříhání ovcí 
dvakrát do roka mimo robotu musíme jít. Podzimního a jarního 
lovení rybníků také  mimo roboty na nás požadují.  
• Naposled mimo všech těžkostí musíme Královské 
vojsko v kvartýrech mít, tak jako ve vobodných městech. Při tom 
nemáme nejmenší slevení roboty. Pro oficírské kvartýry obecní 
přijmy nepostačují,  tedy v chudobě a dluhách lid obecný se 
nachází.  
Přiloženo 50 podpisů,  z toho s 15 analfabety. 
 

Odpověď polenského vrchního Czikána 
krucemburským suplikantům 

 

Vrchnost odpověděla suplikantům podle ní na nepravdivou a 
nepotvrzenou supliku s tímto vyjádřením. 

• Dotýkajíce se lesa Rychtářství, na který suplikanti 
osmělují si činit nárok. Protože ten les nejenom bývalými 
vrchnoúřednickým předchůdci panem Kašparem Kaucem a 
panem Janem Hütschmanem, nýbrž také vysoce knížecí komisí v 
osobnosti knížecího inspektora pana Josefa Schabskiho s 
důležitým svědectví vyslyšených svědků, za pravdivé 
vrchnostenské vlastnictví les uznán byl. Lehkomyslná 
opovážlivost od poddaných uvádět do otázky to, co částí 
vrchnoúředníčtí naši bývalí předchůdci, částí sama vysoce 
postavená knížecí komise k vrchnostenskému vlastnictví 
přisoudila. Ještě větší opovážlivostí je to, že suplikanti beze 
všeho právního důkazu tvrdí, že tento les jim patřil. Kdežto v 
rektifační ruli není o tom ani zmínky. Jestliže pak suplikanti se 
považují na svých gruntech býti zkráceni. V té příčině není jim 
bráněno, aby na své vlastní náklady jednoho zemského měřiče si 
pozvali, který by jejich grunty, z kterých oni kontrubuci platějí, 
znovu vyměřil. 
• Co by jim podle ruly scházelo, to jim vysoce vážená 
knížecí vrchnost docela vynahradí. V případě, že by jim něco 
přebývalo, na to si dělá pohledávky.  
• Každý tomu nemůže zabraňovati, aby vrchnostenský 
ovčí dobytek nejenom v Kruzborku, nýbrž také na ouhorech 
všech panských ovčínů, také i na dovolených pastvinách od 
dávných dob pasen nebyl. Z té příčiny kam již předtím byl 
dobytek vyhnán a bez škody byl pasen, taky budoucně pasen 
bude a vrchnost nikdy v tom si poroučet nedá. 
• K zapření není, že šenkýři až do roku 1748 svoji 
kontribuci (daň) k obecním rukám  odváděli. Ale protože v tomto 
roce Královská a císařská komise všechny vrchnostenské grunty 
od poddaných odňala, proto také daně z této hospody do 
kontribučního úřadu se platit musejí. Městys Kruzborek žádné 
zkrácení netrpí, protože za sebe vypsanou měsíční  daň platí. 
Proto jestli mně obec nevěří, ať to u Královského krajského 
úřadu směle může udat. 
• Odvážení moravských fůr je urbální povinnost, kterou 
městys Kruzborek ode dávna mimo povinné roboty vykonávat 
musí. Tuto jejich žalobu nacházím i u předešlých vrchních 
přednesenou. Když nebožtík vrchní Kauc na celé panství řádně 
rozdělení udělal, podle kterého má Kruzborek 300 mil cesty s 
přípřeží k ročnímu vyplnění. 



• Proto já nic nového v tomto uvésti nemíním. (Bylo to 
vození koňskými povozy zásob do  vojenských posádek Jaroměř, 
Kolín a dalších.) 
• Také se vyrozumívá ohledně jarních a podzimních 
ovčích střiží, že taková povinnost mimo robotu tak jako roboty 
na všech dalších moravských a českých panstvích knížecích 
povinné  jsou, a proto vykonány musejí být. 

• Měl by proto městys Kruzborek k vůli lepšímu soužití v 
budoucnu co nejmenší pozdvižení  dělat. Jinak budu přinucen 
jeho nejprvnější povinnost, totiž celotýdenní robotu vyhledat. Při 
tom ty odpůrce s co největší ostrostí k poslušnosti přinutit! Podle 
toho je povinnost se řídit. 
 

V Polné 24. marty (března) 1770 Josef Karel Czikán Vrchní 
   Upravil a přepsal Pavel Vomela

 
 

HODY,  HODY  DOPROVODY,… 
 

KZM Přibyslav, ve spolupráci s 
akční skupinou ŽENY MAS 
Havlíčkův kraj uspořádalo 
v dubnu putovní jarní výstavu 
spojenou se soutěží „O 
nejkrásnější velikonoční 
vajíčko“, která byla ukončena 
20. dubna 2012. 
Sešlo se celkem 25 
vystavovatelů a navštívilo ji více 
jak 500 návštěvníků, kteří 

odevzdali, „tomu svému vajíčku“ , 484 platných hlasů. Protože se 
soutěže zúčastnili malí i velcí vystavovatelé, bylo organizátory 
rozhodnuto, že budou vyhlášeni vítězové dva. Jeden v 
„dospělácké“ soutěži, s právem uspořádat příštím rokem výstavu 
i soutěž a jeden dětský vítěz.   

Mezi dospělými se na prvních třech místech umístily: 
1. Obec Stříbrné Hory     48 hlasů 
2. KVC Harmonie Přibyslav   43 hlasů 
3. Obec Dlouhá Ves    33 hlasů 

Mezi dětskými účastníky byly nejlepšími: 
1. Mateřská škola Pohled   21 hlasů 
2. Školní klub a školní družina Přibyslav  19 hlasů 
3. Základní škola a Mateřská škola Oudoleň 15 hlasů 

Vítězům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast v soutěži. 
Slavnostní předání ocenění proběhne v sobotu 5. května 2012 
v 11.00 hodin v Kurfürstově domě v Přibyslavi u příležitosti 
slavnostního zahájení turistické sezóny v ICMM Přibyslav a při 
vernisáži výstavy paní A. Kunstarové. 

Anna Šauerová 
ICMM Přibyslav

 

 

DALŠÍ  LÉTO   
NA  „MO ŘI“ 

 

           Rok se s rokem sešel a přichází 
opět léto. Srdečně Vás zveme k 
návštěvám restaurace Moře u rybníka 
Řeka, kde se již tradičně bude točit pivo 
Rychtář 11°, 12° a kvasnicový ležák; dále 
pak Chotěboř 10°, 12° a černé pivo. 
Hladové žaludky zasytíme domácí 
stravou, kterou můžete kromě pivka 
zapíjet nejrůznějšími destiláty i 
nealkoholickými nápoji. A po jídle je čas 
na dobrou kávu – opět si můžete v klidu 
vychutnat šálek vynikajícího espressa 
Dacaffé.  

Bohužel, mnoho novinek jsme 
letos pro Vás připravit nemohli, neboť 
jsme se po loňském vykradení snažili celý 

areál uvést do předchozího stavu a 
alespoň provizorně vše uvést do chodu.  
Pro naše návštěvníky bude z počátku 
sezóny asi nepříjemným překvapením 
nepřítomnost tradičních šlapadel, neboť u 
všech kusů došlo k rozkradení součástek 
nutných k pohybu stroje; časem se 
pokusíme šlapadla opravit a znovu spustit 
na vodu, a tak Vás prosíme o shovívavost 
a trpělivost. 

Snad Vás tedy alespoň 
doopravdy potěšíme výběrem kulturních 
akcí na letošní léto v rámci další sezóny 
na Moři u rybníka Řeka. Přijede k nám 
řada známých a oblíbených interpretů a 
doufáme, že s jejich vystoupením budete 
maximálně spokojeni – většinou jde o 
renomované hudební skupiny jako je 
například skupina Fleret, dále Jablkoň, 
Neřež, dále jsme pozvali zpěvačku paní 

Evu Henychovou, manžele Novákovi 
z Malého divadélka, kteří představí všem 
divákům Pohádku o Sněhurce, plánujeme 
též přednášku známého cestovatele pana 
Jana Šťovíčka. A to samozřejmě není vše 
– ještě Vás čeká Čtvrtý ročník psí soutěže 
O mořského vítěze, večery s hudebníky 
z okolí jako je např. Jarda Bílek se svou 
skupinou nebo  pan Josef  Hromádka 
s harmonikou, soutěž ve šlapání na 
šlapadlech atd… Máte se zcela určitě na 
co těšit a my se zase těšíme na Vás! 
           Více informací o akcích, kempu, 
restauraci a okolí najdete na webových 
stránkách www.morerybnikreka.cz  
          Mějte se moc hezky a brzy na 
viděnou!!!! 

všichni od Moře

 

ŠACHOVÝ  ODDÍL  PŘI  TJ  SOKOL  KRUCEMBURK  2011-2012 
 

Další šachový ročník je již minulostí. Krajskou soutěž jsme ukončili o stupínek 
hůře než v minulém roce, skončili jsme na 7. místě z 10 družstev. Letos jsme 
uskutečnili 3 turnaje, které se uskutečnily v pohostinství Pepíno. Na turnaje přijeli 
hráči z Havl. Brodu., Kutné Hory, Vysokého Mýta, Lanškrouna, Pardubic, Žďáru nad  
Sázavou, Hlinska, Jihlavy, Libině, Prahy, Přibyslavi, Havl. Borové a Krucemburku. 
První dva turnaje se odehrály 21. 4. 2012, přijelo 43 hráčů. První turnaj se hrál na 15 
min. 1. místo Blažek M. (H. Brod), 2. Hanus L. (Hlinsko), 3. Tecl J. (H.Brod), nejlépe 
se z Krucemburku umístil 5. Kašpar Libor, 15. Hülle Jan, 17. Janáček Tomáš. Druhý 
se hrál na 5 min. 1. místo Janáček Tomáš (Krucemburk), 2. Blažek M. (H.Brod), 3. 
Londinová J. (Hlinsko), 8. Kašpar L., 9. Janáček Filip (oba Krucemburk). Na těchto 
dvou turnajích se také ohodnocovali nejlepší žáci Krucemburku 1. místo Janáček 
Filip, 2. Soukup Jan, 3. Pálka Patrik, 4. Strašil Martin. Sezónu jsme ukončili turnajem na 5 min. "Pouťová pětiminutovka" Zúčastnilo 
se 45 hráčů. Výsledky 1. místo Ptáček L. (V. Mýto), 2. Kolomazník J. ( Kutná Hora), 3. Hrubeš P. (Lanškroun), nejlépe z 
Krucemburku 12. Janáček T., 26. Hrančík M. Za všechno, co jsme mohli uskutečnit, bych chtěl poděkovat městysu Krucemburk, 
Sokolu Krucemburk a pohostinství Pepíno. Od října 2012 opět začínáme  každý pátek hrát šachy v sokolovně. Kdo má zájem, je vždy 
vítán - žáci od 17 hodin, dospělí od 18 hodin. 

Tomáš Janáček 



ČINNOST  HASIČŮ   
V  JARNÍCH M ĚSÍCÍCH  

 

Jaro začalo jako každý rok hasičskými piškvorkami 
v Hlinsku. Soutěží se zúčastnilo 250 dětí. Naši obec zastupovala 
2 družstva dětí, jedno družstvo starších a jedno družstvo 
mladších. Z vedoucích jeli M. Kasal, J. Popelka, A. Kosařová, P. 
Velín. Děti se umístily na pěkném 7. a 9. místě.  

25. 3. vyjížděla jednotka k požáru lesa u Sobíkova 19:32 
výjezd, návrat 20:58, na Velikonoční pondělí někdo zapálil 
kontejner na hřbitově, výjezd 8:59, návrat 9:43.  

Od března se začalo i přes špatné počasí trénovat na hřišti na 
jarní kolo hry Plamen, soutěž proběhla 5. 5. za pěkného 
počasí na hřišti za školou, kde se sešlo celkem 14 družstev, která 
si všechny disciplíny provedla ve dvou kolech, kde se ukázalo, 
že na našem okrsku jsou všechna družstva sehraná a časové 
rozdíly mezi nimi jsou nepatrné. Chtěli bychom poděkovat všem, 
kteří přispěli množstvím sponzorských cen a darů pro děti a 
pomohli nám zajistit a připravit zázemí pro zdárný průběh 
soutěže. 12. 5. proběhla na Rovném soutěž dospělých, konala se 
za špatného a deštivého počasí. 19. 4. proběhlo školní cvičení 
dálkové dopravy vody v Podmoklanech.  

V současnosti se připravují stránky našeho sboru http://sdh-
krucemburk.vebnode.cz a případné informace a dotazy můžou 
naši spoluobčané posílat na e-mail: sdh-krucemburk@seznam.cz. 
Koná se  několik soutěží: v Údavech 30. 6. proběhnou oslavy 
založení SDH, v Sobíňově 23. 6. soutěž dětí a dospělých, v 
červenci soutěž na Ctětínku a mnoho dalších. 

    Za SDH M. Kasal 
 

DĚTSKÝ  DEN  VE  STARÉM  RANSKU 
 

2. června 2012 
od 13:00 hodin 
ovládl hřiště ve 
Starém Ransku 
dětský křik a 
závodění. Konal se 
zde Dětský den, 
který byl plný 
různých sportovních 
a dovednostních 
úkolů, kde se děti 

snažily svým umem a zručností získat co nejvíce lístečků. Bylo 
pro ně připraveno spoustu krásných cen, které si mohly za tyto 
lístečky koupit. Jejich nadšení a spokojenost byly zřejmé i 
z toho, že po třech hodinách již nebylo co „prodávat“. Když 
ukončily svoje zápolení, mohly se jít ještě sklouznout na obří 
skluzavku, která jim zdarma dopřála určitě příjemný zážitek.  

Všichni pořadatelé si zaslouží velký dík za to, jaké hezké 
odpoledne pro děti připravili. Stálo je to dost starostí a času, ale 
výsledek stál za to. Vždyť co je lepší odměnou na Dětském dni, 
než spokojený úsměv a radostné oči dětí při odchodu z hřiště! 
Děkujeme také všem sponzorům, kteří se podíleli na zajištění cen 
pro děti. Bez jejich ochoty by tyto ceny nemohly být tak pestré a 
bohaté! Ještě jednou jim děkujeme. Prožili jsme hezké 
odpoledne, počasí se také umoudřilo, takže doufáme, že se to 
všem líbilo a za rok zase nashledanou! 

Sponzoři Dětského dne: 
TechnoCon, s.r.o., WIKI-hračky, kancel. a sportovní potřeby, 
Intermont s.r.o., Elasta-Vestil spol. s r.o., Slévárna a modelárna 
Nové Ransko s.r.o., Petr Šulc – Zámečnictví, Ecofiltr – p. 
Lorenc, Zemědělská a. s. Krucemburk, městys Krucemburk, Jiří 
Přiklopil, KH soft, BeHo spol. s r. o., CitFin – Finanční 
poradenství, Raven. 
 

PERUN  PŘIVÍTAL  TÝM  
Z  DOLNORAKOUSKÉHO 

FRIEDERSBACHU 

       V rámci projektu „Fotbal bez hranic“ Perun přivítal  19. a 
20. května fotbalový tým z Rakouska USC 
Friedersbach.Výstižnější název návštěvy by  byl  přátelské 
setkání sportovců  z Dolního Rakouska  a Vysočiny.Tato akce 
podporovaná Krajem Vysočina, Regionální Rozvojovou  
Agenturou Vysočiny  a Evropskou unií  se skládá ze dvou částí. 
První proběhla 15. a 16. října  loňského roku  u našeho partnera  
v dolnorakouském Friedersbachu poblíž města Zwetl. 
      Tentokrát byl hostitelem Perun Klub.Po vzájemné domluvě  
jsme připravili zajímavý program na celý víkend. Nejzajímavější 
část celého setkání byl přátelský fotbalový zápas  v sobotu od 
16.00 hodin na hřišti Spartaku Staré Ransko.Výkopu předcházely 
obvyklé oficiality  jako focení a předávání dárků.Potom přednesl 
krátkou řeč  prezident Perunu  Luděk Strašil, místostarosta  
městyse Krucemburk Tomáš Trávníček  a prezident  USC 
Friedersbach Andreas Lintner. 
      Zápas se odehrál ve svižném tempu, ale zároveň v přátelském 
duchu  bez zbytečných faulů.V průběhu utkání padaly pěkné 
branky  a došlo i na přísně nařízenou penaltu. Přestože Perun 
v utkání třikrát vedl,   hosté  v poslední minutě  z přímého kopu  
srovnali utkání na konečných 3:3. Spartak Staré Ransko pro toto 
utkání připravil hřiště na výbornou, včetně zázemí a občerstvení, 
které uvítala hlavně slušná divácká návštěva. 
      Posléze se všichni přemístili  do Hluboké  na penzion u 
Strašilů  (U víly Josefíny, budoucí název.  poz.red. ), kde bylo 
nachystané pohoštění. K dispozici byla i televize, a tak si většina 
z nás zafandila při hokejovém zápase z  mistrovství světa Česko-
Slovensko,  kdy všichni jednotně povzbuzovali naše hokejisty. Ti 
vytrvalejší  ještě stihli  shlédnout finále  Ligy mistrů, ale to už se  
většina zapojila do družného hovoru  nejen o sportu, ale i o 
jiných běžných věcech. Přestože byl pro naše přátele na neděli 
naplánován výlet do Kutné Hory,  společenská část se protáhla 
do pozdních večerních hodin.  
       Takto byla viděna celá akce očima Perunu. A jak to viděla 
návštěva z Friedersbachu? Celý článek v němčině a jeho 
doslovný překlad najdete na www.perun@wbs.cz  včetně 
fotografií z obou velmi vydařených akcí. 
       Závěrem děkujeme soupeři za krásný sportovní zážitek, 
panu rozhodčímu za velmi objektivní posuzování jednotlivých 
zákroků a těšíme se na další vzájemné utkání s naším 
zahraničním soupeřem. Dále pak děkujeme Spartaku Staré 
Ransko za výborně připravené hřiště, Veronice a Jitce za 
trpělivost ve výčepu, městysu Krucemburk za podporu a všem 
ostatním, kteří se na přípravě a realizaci podíleli. 
       PERUN S VÁMI.                                                                    

                                                         Luděk a Lída Strašilovi

 
 



STŘÍPKY  Z  DĚNÍ  V SOKOLOVN Ě 
 

První polovina roku 2012 je u konce, a tak mi 
dovolte malé ohlédnutí za akcemi v areálu TJ Sokol 
Krucemburk. Po vydařené plesové sezóně jsme 
v měsíci dubnu uvedli premiéru taneční zábavy pro 
milovníky lidových písní. K tanci a poslechu hráli 
dva harmonikáři a jeden bubeník. Návštěvnost, jak 
to při premiérách podobných akcí bývá, nebyla zas 

tak vysoká, ale zúčastnění si večer pochvalovali. V těchto večerech 
hodláme jistě do budoucna pokračovat. Na konci dubna proběhlo tradiční pálení čarodějnic. Sokolové postavili hranici o šířce 
základny 4,2 metru a na výšku měla rekordních 5,5 metru. Děti z Mateřské školy v Krucemburku, stejně jako každý rok, přinesly 
nazdobenou čarodějnici a odměnou jim byly balíčky sladkostí od sokolů. Počasí 

v den pálení bylo po dlouhých letech skutečně 
nádherné, a tak si každý tuto oblíbenou tradici 
mohl vychutnat. A nejen tradici, návštěvníci si 
také vychutnávali grilované vepřové, domácí 
bramboráky pečené na kameni a nebo třeba 
špekáčky s veškerým příslušenstvím, které si 
stačilo už jen opéct na připraveném ohništi. O 
tom, že jim šmakovalo, svědčily prázdné 
grilovací tyče  již nedlouho po setmění a bramboráků se snědlo ze dvou pytlů brambor.  Před 
zapálením hranice se konala soutěž o nejlepší masku čarodějnice. Malé čarodějky si udělaly 
takový malý čarodějnický slet a tančily kolem hranice. Porota poté vybrala dvě nejhezčí, které 
dostaly velkou čarodějnici se svítícíma 
očima. Ostatní čarodějky samozřejmě 

nepřišly nazmar. Každý, kdo si dal tu práci s kostýmem čarodějnice, byl 
odměněn dárkovými balíčky. Na začátku května jsme pořádali taneční zábavu 
s kapelou VOSA ROCK. Účast byla opravdu hojná, i když nevím, proč jsou 
poslední dobou lidé zvyklí chodit na zábavy tak pozdě. Pamatujte, že čím 
později chodíte, tím déle vybíráme vstupné. ☺ Zvažujeme příště odměnit ty, 
kteří chodí včas, sníženým vstupným na začátku akce. Ale čas neúprosně letí a 

my už jsme u každoročních oslav 
Dne matek. Tuto akci připravil 
městys Krucemburk ve 
spolupráci s námi sokoly a KDU-
ČSL. Jako první vystoupili 
studenti ZUŠ Krucemburk pod vedením Marty Rejškové. Poté přišly na řadu děti z naší 
mateřské školy. Je úžasné sledovat tu bezprostřednost těchto malých benjamínků při 
vystoupení před plným sálem sokolovny. Z rukou místostarosty městyse p. Tomáše 
Trávníčka dostaly všechny paní učitelky po vystoupení velkou kytici jako poděkování 
za přípravu na tuto krásnou oslavu Dne matek. Tentokrát počasí neoplývalo svou 

vstřícností jako v minulých letech, a tak vystoupení Dechového 
orchestru mladých ZUŠ Chotěboř se muselo přesunout do budovy 
sokolovny. Ale i bez čarovné kulisy vzrostlých bříz v pozadí orchestru 

to byl krásný zážitek. A už tady je konec 
května a Krucemburská pouť. V areálu 
sokolovny se odehrála pouťová zábava 
s kapelou Telegraf a poprvé 
Krucemburský jarmark. Tento nápad 
považuji za naprosto ideální. Dříve se 
konal v průběhu červencových svátků, a 

tak mnoho lidí odjíždělo na dovolenou a nemělo šanci si užít jarmarku. 
Jak návštěvníci, tak i sami majitelé řemeslných stánků si tuto změnu 

termínu velmi chválili. Když vezmu v potaz ubývající a poněkud předražené 
pouťové atrakce, vidím budoucnost pouti právě v návratu k řemeslným tradicím 
prostřednictvím tohoto jarmarku. Doufáme, že příští rok bude ještě více stánků a 
snad i doprovodný program. A jdeme v tomto půlroce do finále. Poslední akcí 
v areálu je červnová Krucemburská stopa. Městys Krucemburk, který ve 
spolupráci se sokoly a peruny tuto akci pořádá, letos připravil další dvě nové 
trasy. Sice občas trochu sprchlo, ale opravdové zájemce o pěkný výšlap nebo 
vyjížďku na kole to neodradilo. Chci poděkovat všem aktivním sestrám a 

bratrům sokolům za realizaci a přípravu těchto akcí v sokolovně, kterou můžeme právem nazývat kulturním centrem naší obce. Na 
závěr mi dovolte, abych Vás všechny srdečně pozval poslední prázdninovou sobotu 1. září na rozloučení s prázdninami. Na děti čeká 
spousta soutěží o ceny, skákací hrad a samozřejmě zmrzlina jako každý rok zdarma. 
Pohodové prázdniny plné sluníčka Vám přeje 

Roman Dopita – jednatel TJ Sokol Krucemburk  



Vzděláváme odbornou i širokou veřejnost a odstraňujeme mediální šum. 
Pro naše klienty přinášíme nejvhodnější řešení jejich energetických potřeb. 
Dohlížíme na pravidla hry. Tvoříme štít proti neetickému chování velkých 

dodavatelů a zbytečnému růstu nákladů. 
Pro úsporu nákladů na energie kontaktujte Vašeho energetického analytika: 

 
Magda Hránková, Krucemburk 
+420 774 266 558 

 

magda.hrankova@optimal-energy.cz                 www.optimal-energy.cz 
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BESEDA 
s vědmou, léčitelkou a kartářkou 

 

JANOU LYSOŇKOVOU 
 

11. 7. 2012 v 18:00 hodin 
 

V KINĚ KRUCEMBURK 
 

Tato žena je také autorkou již dvou dílů knih 
s názvem Proč jsme tady a její příznivci ji dokonce 

navrhují na kandidaturu prezidenta ČR, 

více na www.jana-lysonkova.wz.cz  

P R O D E J  Š T Í P A N É H O  
P A L I V O V É H O  D Ř E V A  

851 Kč + 14% DPH za 1 prm 
městys Krucemburk - p. Klukan 

Tel.  775 663 298 

KADEŘNICTVÍ  
MORAVCOVÁ 

 
 
 

Po 10 – 12 h 
St 9 – 13 h 

Út, Pá 13 – 17 h 
 
 
 

Objednávky  
na tel: 739 009 841 

 

 
 

Cenově výhodné povinné ručení 
 

Výkon 
motoru v kW 

Cena/rok 
v Kč od 

do 39 1194 
40-45 1376 
46-59 1444 
60-69 1524 
70-79 1622 
nad 80 1809 

 

Ivana Dopitová 
Dr. Drbálka 345, Krucemburk 

tel.: 776 701 082 
 

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DA ŇOVÉ EVIDENCE 
Nabízím:    
• kompletní vedení účetnictví a daňové evidence FO i PO, včetně mzdové agendy 
• zpracování veškerých daňových př iznání, souvisejících přehledů, statistik a hlášení 
• účetní a ekonomické poradenství 
 
Kontakt: Ing. Eva Zvolánková, tel.: 605363852,  Oudoleň 77,  e-mail: e.zvolankova@seznam.cz 

 


