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PTÁME  SE  NA  TO,  CO  VÁS  ZAJÍMÁ  
Pane starosto, okolo rekonstrukce 
silnice na Ždírec nad Doubravou již 
bylo mnoho povyku. Nejvíce zřejmě 
kvůli pokáceným stromům. Lidé se 
rozdělili do dvou táborů. Jedni 
rekonstrukci vítají, vidí v ní větší 
bezpečnost na silnici a také vítají 
plánovanou novou výsadbu stromů. 
Druzí stále hledí zpět a nemohou se 
s pokácením stromů smířit. 
Každopádně oba tábory teď 
zajímá: Kdy se zahájí rekonstrukce 

a jaká omezení z toho vyplynou? Kudy povedou objízdné 
trasy a jak dlouho to bude trvat? Co se týká nové výsadby, 
kdo rozhodne, co se vysadí a kde? Můžete nám celou 
záležitost více přiblížit? 
Nevím, proč se mě tážete na rekonstrukci silnice do Ždírce. Dle 
mně dostupných informací získaných v jednání se zástupci ŘSD, 
správa Jihlava, oprava silnice by se měla realizovat v září tohoto 
roku. 

Více na straně č. 7 
 

DRAČÍ  LODĚ  OPĚT  NA  ŘECE 

 
V sobotu 15. června proběhl již druhý ročník Závodů dračích 

lodí na rybníku Řeka. Perun Hluboká za podpory našeho městyse 
připravil celou akci, na kterou přijel dvojnásobek posádek než 
loni a střízlivým odhadem byl také dvojnásobný počet diváků. 
Počasí bylo opravdu nádherné… 

Celý den se závodilo v různých kategoriích a závodech. 
Všechny posádky byly opravdu skvělé, byly to pohodové party 

lidí, které nezkazily dobrou zábavu a celý závod si dokázaly 
opravdu užít. Ke sportovnímu duchu jim také nechyběla 
tolerance a chuť navzájem si pomáhat. 

Pro ty, kteří nebyli ještě na takovýchto závodech, několik 
informací: dračí loď má 12,5 metrů a váží 250 kilogramů, 
posádka se skládá z dvaceti pádlujících, bubeníka a 
kormidelníka. To znamená, že při samotném závodě se řítí 
rybníkem loď o celkové váze někdy až přes dvě tuny. A takovéto 
lodě jezdily na Řece čtyři. Nejenom dospělí si užívali těchto 
projížděk, pořadatelé si našli v průběhu závodu čas na to, aby 
povozili na dračích lodích i děti přítomných diváků. 

Po závodech se tančilo, zpívalo a oslavovalo. Tento příjemně 
prožitý den byl ukončen krásným ohňostrojem nad hladinou 
rybníka. 

Více na straně č. 2. 
 

 

PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 
Sobota 7. 9. 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tradiční sportovní klání starostů, místostarostů, radních a 
zastupitelů Svazku obcí Podoubraví. Historicky poprvé se 

bude odehrávat v Krucemburku. Diváky čeká zábavná 
podívaná: řešení vědomostních, sportovních i netradičních 

soutěží představiteli jednotlivých obcí, reprodukovaná 
hudba, orosené pivko, maso na grilu, oblíbené 

bramboráky na lávovém kameni, a pokud toto rozmarné 
léto dovolí, i ochutnávka burčáků od přizvaných vinařů. 

Více informací na plakátech. 
Začátek ve 13 hodin na sokolovně. 



DRAČÍ  LODĚ  NA  RYBNÍKU  ŘEKA 
 

15. června 2013 se v areálu dračích sportů na 
rybníku Řeka uskutečnil již 2. ročník závodů 
dračích lodí o trofej rytíře Mikuláše Střely. 
Zúčastnilo se 22 smíšených posádek a 3 ženské 
posádky.  Hlavním závodem byl sprint na 200 m, 
po jehož skončení se jel jako novinka na území 
České republiky štafetový závod dvojic na 555 m. 

Samotný závod začal slavnostním zahájením 
v 9 hodin. Poté následovala porada kapitánů a 
samotné rozjížďky byly odstartovány v 9.30. Po 

loňském vítězství Perun téměř kompletně vyměnil posádku, vedle několika zkušených závodníků dostalo příležitost nezkušené mládí 
a Peruňáci se mohli věnovat pořadatelské činnosti. Až do semifinálové rozjížďky se tým sehrával, ale po příjezdu bývalého 
reprezentačního trenéra a špičkového závodníka Petra Čápa Procházky, který se postavil v lodi Perunu ke kormidlu, podala posádka 
výkon, který ti starší už zapomněli a mladí ještě nepoznali. Tuto jízdu téměř o délku lodě vyhráli a postoupili do finále. Tam jim 
kormidloval opět Čáp a nově poskládaná posádka Perunu pod jeho vedením dokázala po nevydařeném startu i přes průběžné třetí 
místo v polovině finálové jízdy vyhrát. Na druhé příčce se umístila Přibyslavská galerka, třetí skončila Vinárna Live, což je nová 
místní posádka, která se již během prvních jízd stala černým koněm závodu, a nepopulární čtvrté místo si odvezli Draci ze služeb. 

Protože se přihlásily tři ženské posádky, mohly mít ženy 
samostatný závod. Jely se tři jízdy, které byly bodovány. Po 
velkém boji zvítězila posádka Černé perly z Hlinska, jako 
druhé skončily Jedovaté Rumělky a třetí byly Plovoucí 
Rozárky. Bohužel došlo k nedorozumění mezi pořadateli a 
zpracovateli výsledků a jako vítěz byla vyhlášena jiná 
posádka. Vše bylo vzápětí napraveno a tímto se ještě jednou 
všem týmům omlouváme. 

Štafetový závod dvojic vznikl tak, že jsme po loňském 
ročníku přemýšleli, jak spojit přátelství a sportovního ducha 
mezi jednotlivými posádkami tak, aby se vzájemně 
neizolovaly. Po dlouhém bádání a vymýšlení různých 
„bejkáren“, více či méně realizovatelných, nám zůstala 
branná vodácká disciplína „ŠTAFETA“. Přihlásilo se do ní 16 posádek, které byly k sobě nalosovány. Na prvním místě skočila 
dvojice posádek Plovoucí Radostín – Resselovy šrouby, jako druhý dojel Zbrašov s Divodáky a třetí se umístili Drakodlaci 
s Božkovovými plachetničkami.  Podle ohlasů se závod líbil a počítáme s ním i pro další ročník. 

Po zjištění, že v době konání závodů bude v kempu „Moře u rybníka Řeka“ na rekreaci skupina mentálně postižených z Vejprt, se 
pořadatelé rozhodli těmto lidem nejen umožnit svézt se na dračí lodi, ale rovnou je začlenit do hlavního závodu. Jejich nadšení bylo 
pro pořadatele tou nejlepší odměnou, a protože je při rozjížďce o konečné 21. místo nechala posádka Nebreč z Hamrů nad Sázavou 
vyhrát, okusili i radost z vítězství. Bylo to přínosem pro oba týmy, Roveři zářili jako sluníčka a posádka Nebreč si s nimi mohla tu 
radost vychutnat, i když oni tak skončili poslední. Navíc jim při vyhlašování výsledků udělala posádka Zbrašova vítězný špalír, 
kterým si mohli přijít pro cenu. 

Jelikož jedním z našich hlavních partnerů je Sbor dobrovolných hasičů z Krucemburku, jako poděkování za jejich spolupráci byl 
mezi rozjížďky vložen závod tří dětských posádek složených z mladých hasičů. Zlaté medaile si vybojovalo hasičské mládí 
z Krucemburku, stříbro si odvezli soptíci ze Sobíňova a bronzoví byli mladí hasiči ze Ždírce nad Doubravou. Při pátečním tréninku a 
v sobotu po skončení závodů se měly možnost svézt na dračí lodi i ostatní děti. 

Ceny vítězným týmům předával zástupce našeho hlavního partnera městyse Krucemburk starosta Jiří Havlíček a za hlavního 
sponzora Pivovar Rychtář Hlinsko jeho obchodní ředitel Milan Janírek. Velké poděkování patří opět členům Perunu, jejich rodinným 
příslušníkům a kamarádům, bez jejichž obětavé několikaměsíční práce by se tato akce nemohla vůbec uskutečnit. Také děkujeme 
moderátorovi Romanu Dopitovi a DJ Tomáši Trávníčkovi. Hlavní cenu opět dodala Slévárna a modelárna Nové Ransko, krásné 
keramické ceny vyrobila paní Eliška Polanská. Dále děkujeme všem sponzorům a partnerům. 

Protože se Perun Hluboká chce věnovat této nejtýmovější vodácké 
disciplíně i v budoucnosti, byl vytvořen těmito závody dobrý základ. Již 
druhý rok nám vyšlo počasí a návštěvnost byla i díky vstupnému zdarma 
odhadnuta na necelé tři tisíce lidí. Podle ohlasů posádek i diváků se akce 
povedla a doufáme, že se příští rok opět sejdeme na 3. ročníku. Kde jinde 
zažijete napětí, emoce, pocit z vítězství i porážky, ale hlavně radost, že parta 
21 kamarádů a kamarádek společně něco dokázala? 

Další informace najdete na webu Dračí lodě Řeka a na facebooku. 
Sponzoři a partneři: 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 Rychtář 
Hlinsko v Čechách, restaurace Moře u rybníka Řeka – paní Zavadilová, pan 
Josef Strašil, ing. František Kujan, GaH, s.r.o., Ždírec nad Doubravou, 

DIPPtrans, s r.o., ing. Josef Nikl, Hiesbök, s.r.o., Ždírec nad Doubravou, SDH Krucemburk, SDH Sobíňov, pan Mikulecký, pan 
Brychnáč, LG Marketing, s.r.o.              za Perun Hluboká Daniela Přiklopilová 



Z  DĚNÍ  V  MŠ 
 

Ačkoliv jsme jaro neustále vyhlíželi a přivolávali, hrálo 
s námi pořád na schovávanou. Při jeho hledání jsme zavítali do 
bledulkového království na Starém Ransku. Návštěva lesa byla 
pro nás velkým zážitkem. Záplava květů a omamná vůně 
nepřilákala jenom nás, ale dokonce i Českou televizi. Děti se 
zájmem besedovaly s paní redaktorkou a těšily se, až se večer 
uvidí na obrazovce. 

Dne 26. 4. přijela do mateřské školy „teta Zdena“ seznámit 
děti s programem „Zdravá 5“. Děti se učily zábavnou formou, jak 
je důležité zdravě jíst. Měly možnost si prohlédnout, ochutnat, 
osahat i méně známé druhy potravin. Z nakrájeného ovoce a 
zeleniny tvořily obrázky, na kterých si vzápětí pochutnaly. 

Zatímco 
skupinka dětí 
z tanečního kroužku 
reprezentovala naši 
školku na taneční 
soutěži ve Žďáru 
nad Sázavou, kde 
obsadila krásné 2. 
místo, ostatní děti se 
s chutí pustily do 
výroby čarodějnice. 
Byla to učiněná 
krasavice. S velkou 
slávou jsme ji také 
doprovodili na 
hranici u sokolovny 
a tady jsme ji 
vyměnili za pytel 
bonbónů. 

Začátek května se nesl v duchu oslav svátku maminek, a tak 
se děti připravovaly na veřejné vystoupení. Letos jsme zavítali do 
pohádek – O veliké řepě a O zlé koze. Děti se velice snažily, 
těšily se z velkého potlesku a sladkého balíčku. 

Na památku letošního školního roku se děti ve čtvrtek 24. 4. 
vyfotografovaly. 

Děti absolvovaly pravidelnou jarní preventivní prohlídku 
chrupu u MUDr. Hany Kohlové při návštěvě její ordinace. 

Na 28. 
května jsme 
si domluvili 
návštěvu u 
hasičů ve 
Ždírci nad 
Doubravou. 
Pan Pátek, 
pan Novotný 
a slečna 
Radka dětem 
trpělivě a 
zasvěceně vyprávěli o práci hasičů. Děti si vyzkoušely přilby, 
prohlédly si zásahové vozy, viděly, jakou sílu mají vyprošťovací 
kleště a nůžky. Na rozloučenou nám velké hasičské auto 
zablikalo majáčkem a pořádně zahoukalo. 

Pokud nám bude přát počasí, čekají nás výlety do okolí, pěšky 
i na kole, návštěva lanového centra a celodenní výlet do 
pohádkové vesničky. 

Na úplném konci školního roku se malou slavností 
rozloučíme s budoucími prvňáčky. 

Krásné léto plné sluníčka, dobré nálady a pohody přeje 
    kolektiv zaměstnanců MŠ 

 

ZPRÁVY  Z  NAŠÍ  ZŠ 
 

Od Velikonoc pokračovala školní práce stejným pracovním 
tempem, žáci se aktivně účastnili různých soutěží vědomostních, 
ale i sportovních, kulturních akcí, výletů, testování a dalších 
zajímavostí.  

Zůstaňme tedy u soutěží a olympiád vědomostních. Proběhlo 
okresní kolo Biologické olympiády v Ledči nad Sázavou, ve 
které naši školu reprezentoval Jan Čermák z 8. třídy. Krajského 
kola soutěže Poznej Vysočinu se zúčastnil Vojtěch Hudec z 9. 
ročníku, ten ze 124 žáků obsadil krásné 8. místo a zařadil se mezi 
40 nejlepších, pro které byla připravena odměna v podobě 
dvoudenního pobytu v Praze.  V jarních měsících jsme se zapojili 
do několika matematických soutěží. Mezinárodní matematická 
soutěž „Matematický klokan“ proběhla na naší ZŠ ve čtyřech 

kategoriích. V kategorii Cvrček (žáci 2. a 3. třídy) byl 
nejúspěšnější Jakub Kopecký ze 3. třídy, v kategorii Klokánek 
(žáci 4. a 5. třídy) se stal Ondřej Pecina z 5. třídy nejenom 
vítězem školního kola, ale i nejúspěšnějším jednotlivcem 
v okrese Havlíčkův Brod, jeho spolužák Petr Kasal obsadil 
v okrese 2. místo. Žáci 6. a 7. třídy řešili matematické úlohy 
v kategorii Benjamín a nejvíce bodů získal Jaroslav Kasal ze 7. 
třídy. Kategorie Kadet je určena žákům 8. a 9. tříd. Zde dosáhli 
nejlepšího výsledku žáci z 8. třídy – Anna Soukupová a Miloš 
Losenický. Okresního kola Matematické olympiády 6., 7. a 8. 
tříd se zúčastnili úspěšní řešitelé školního kola této soutěže. V 
kategorii 6. tříd nás reprezentovala děvčata Lucie Matulová, 
Denisa Novotná a Pavla Špilková, v kategorii 7. tříd Jaroslav 
Kasal a Andrea Kazdová, v kategorii 8. tříd Jiří Kasal, Jan 
Soukup a Miloš Losenický. Nejlepšího výsledku dosáhl Jiří 
Kasal, který se umístil na výborném 2.–3. místě. Naši žáci 
nechyběli ani na okresním kole Pythagoriády. Vítězové školního 
kola si vyzkoušeli svoje logické myšlení při řešení 15 
matematických úloh. Školu reprezentovali Ondřej Pecina z 5. 
třídy, Jan Losenický ze 6. třídy, Jaroslav Kasal ze 7. třídy a Miloš 
Losenický z 8. třídy. V silné konkurenci ZŠ a víceletých 
gymnázií se v žádném případě neztratili. Žáci 5. třídy se 



zúčastnili okrskového kola vědomostní soutěže Všeználek, 
v konkurenci deseti soutěžících družstev vyhráli a v okresním 
kole obsadili 3. místo. 

Ze sportovních soutěží proběhla řada přátelských utkání se ZŠ 
Ždírec nad Doubravou. Ve volejbalu naši kluci jednou zvítězili a 
jednou remizovali. Tento tým podpořila i jedna hráčka z 9. třídy. 
Další přátelské utkání ve florbalu proběhlo tentokrát ve Ždírci, 
byla to taková rozlučka mezi deváťáky, proto i utkání bylo 
dlouho vyrovnané, ale nakonec naši ostřílení florbalisté zvítězili. 
Žáci 6. a 7. třídy rovněž sehráli florbalové utkání, ale svému 

soupeři vysoko 
podlehli. I naše 
děvčata se po 
celoročním tvrdém 
tréninku zúčastnila 
Školského poháru 
ve fotbale, který se 
konal ve Štokách. 
Dívky bojovaly 
jako lvice a 
obsadily 4. místo. 
Do okresního 
finále celostátní 
soutěže ve 

vybíjené Preventan Cup 2013 se zapojili žáci 4. a 5. třídy, kteří 
svojí bojovností v tvrdé konkurenci uhájili krásné 2. místo. Žáci 
6. tříd chtěli na mladší spolužáky navázat, ale nemoc a zranění 
vyřadily dva hráče. Přesto skončili šesťáci na pěkném 3. místě. 
Nejlepší běžci naší školy se zúčastnili běhu parkem Budoucnost 
v Havlíčkově Brodě. Na předních místech se umístily dívky 
Tereza Popelková z 8. třídy, Andrea Smékalová a Tereza 
Křesťanová ze 6. třídy a Miluše Boháčová z 9. třídy. Naši hoši se 
sice také snažili, ale na přední příčky jim síly nestačily.   

Všichni žáci prvního stupně si vyrazili do přírody a navštívili 
Národní přírodní rezervaci Ransko, kde vykvetly celé lány 
bledulí. I přes větrné počasí se vycházka všem líbila. Pro celou 
školu se již tradičně konal Den Země. Žáci se ve třídách věnovali 
projektům s přírodopisnou tématikou a poté všichni vyrazili na 
úklid okolí školy a obce. Žáci 6. a 7. třídy se zapojili do krajské 
akce Čistá Vysočina. Zajímavý program Zdravá pětka je 
celorepublikový projekt v oblasti zdravého stravování. Žáci 1.–3, 
6. a 7. třídy diskutovali s lektorkou o zdravém životním stylu, 
vytvořili si z ovoce a zeleniny zajímavé postavičky a na závěr za 
svoji aktivitu dostali vysvědčení. Dvě žákyně ze školní družiny 
Tereza Ondráčková a Petra Bačkovská se zapojily do krajského 
kola Superfarmář. Ve čtvrtek 23. května se žáci školní družiny 
zúčastnili lehkoatletických závodů v Chotěboři. Josef Ondráček 
z 1. třídy získal stříbrnou medaili v běhu na 50 m.  

Během jarních měsíců probíhal cyklus přednášek MUDr. 
Weberové pro žáky 9. třídy o plánovaném početí a rodičovství. 
Další zajímavá přednáška, tentokrát o AIDS, se uskutečnila pro 
žáky 8. a 9. třídy. Na 2. stupni proběhly dva projekty: Podpora 
podnikavosti a inovativnosti a Normální je nekouřit. Dvě 
družstva žáků 8. třídy reprezentovala naši školu v okresním kole 
soutěže Právo pro každý den. Ve výtvarné výchově se žáci 6. 
třídy zapojili do soutěže Rošťák roku a Hokejová rodina 
Jaromíra. Do literární soutěže Požární ochrana očima dětí se 
zapojili dva žáci 5. třídy – Matěj Vinopal a Ondřej Pecina. Matěj 
se umístil v krajském kole na 1. místě a Ondřej na 3. místě. Jejich 
literární práce postupují do celorepublikového kola. Koncem 
května se na naší škole opět konala pěvecká soutěž DO-RE-MI. 
Žáci z 1. stupně mohli zazpívat svou oblíbenou písničku 
s doprovodem klavíru, někteří to zkusili i bez doprovodu. Naši 
prvňáčci se zapojili poprvé, s plnou vervou a soutěživostí 
zvítězila Nela Mrštíková, 2. místo si odnesl David Mitana a 3. 

místo obsadila Berenika Coufalová. V kategorii 2.–3. třídy se na 
prvních třech místech umístily Pavlína Culková, Veronika 
Balková a Vendula Procházková. V kategorii 4.–5. tříd obsadila 
1. místo Dominika Balková, 2. místo si vyzpívala Barbora 
Ondráčková a 3. místo obsadila Markéta Málková.  

Žáci 2. stupně navštívili MFC v Hlinsku, kde zhlédli divadlo 
herců z Mladé Boleslavi. Byli nadšeni nejen hereckými výkony 
mladých herců, ale i francouzskou písní, která představení krásně 
podbarvila. Žáci 8. ročníku navštívili již tradičně Úřad práce 
v Havlíčkově Brodě, kde si vyzkoušeli test profesní orientace, 
zjistili situaci na trhu práce, vše se jim bude hodit k přihlášce na 
SŠ. Dále navštívili Střední průmyslovou školu stavební 
v Havlíčkově Brodě, kde si prohlédli školu, seznámili se 
s možnostmi studia a vybaveností školy. 

Žáci 4. ročníku absolvovali teorii dopravní výchovy v rámci 
kurzu, který probíhal ve škole. Na Dopravním hřišti v Havlíčkově 
Brodě se uskutečnilo závěrečné přezkoušení z pravidel provozu 
na pozemních komunikacích včetně přezkoušení praktických 
dovedností. Žáci, kteří úspěšně složili obě části náročné zkoušky, 
obdrželi „Průkaz cyklisty“, z kterého měli velikou radost. 

V dubnu si žáci 5. třídy vyzkoušeli v rámci testů připravených 
„Společností pro kvalitu školy“, jaké mají znalosti a dovednosti z 
českého jazyka, z matematiky, z anglického jazyka a z oblasti 
člověk a svět.  

V období od 13. května do 7. června proběhla, tak jako na 
všech ostatních ZŠ v ČR, 2. 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. Po ukončení testování obdrželi podrobné 
informace o dosažených výsledcích. Naše ZŠ byla zařazena do 
mezinárodní studie ICILS 2013, která si klade za cíl získat 
poznatky o dovednostech žáků v oblasti počítačové a informační 
gramotnosti. Testovanou skupinou bylo 20 žáků z 8. třídy, kteří si 
prostřednictvím testu vyzkoušeli svoje znalosti a dovednosti 
v této oblasti.  

24 žáků 9. třídy bylo přijato do prvních ročníků středních škol 
takto: na SŠ zakončenou výučním listem postoupilo 10 žáků, na 
SŠ zakončenou maturitou také 10 žáků, na čtyřletá gymnázia 3 
žáci a 1 žák na lyceum. Z 5. třídy byl jeden žák přijat na osmileté 
gymnázium. 

Jako každý rok probíhal i letos sběr starého papíru, 
plastových víček a sběr pomerančové kůry. Nadále pokračovalo 
Ekohraní, za celý školní rok jsme nasbírali 190 kg baterií a 
elektrozařízení. 

31. 5. se uskutečnil již tradiční Den dětí pro 1. stupeň a pro 
žáky ze ZŠ Vojnův Městec. Do soutěží a her se všichni vrhali 
s plným nasazením a na všechny čekala na závěr zasloužená 
odměna. Červen byl zároveň ve znamení školních výletů a 
exkurze Po stopách husitství pro 7. ročník. Počasí se umoudřilo, 
drobný déšť nikomu nevadil a všichni si výlety užili.  



Na závěr školního roku jsme všichni navštívili místní kino a 
rozloučili se se školním rokem 2012-13 novým filmem 
Croodsovi.  

Všem čtenářům přejeme hezké léto, hodně sluníčka, klidu a 
pohody. 

kolektiv zaměstnanců ZŠ 
 

DO  LESA  S  LESNÍKEM 
 

Dne 6. června se žáci 3., 4. a 5. třídy zúčastnili projektu „Do 
lesa s lesníkem“, který pořádala Nadace dřevo pro život ve 
spolupráci se Stora Enso (pila Ždírec nad Doubravou) a Lesy 
České republiky.  

Žáci o půl 
osmé ráno 
nastoupili do 

přistaveného 
autobusu u ZŠ 
Krucemburk a ten 
je odvezl do lesní 
lokality Žďárské 
vrchy (revír 
Vortová), kde se 
tento projekt 
uskutečnil. Akce 
byla zahájena 

slavnostním 
přivítáním dětí a učitelů, představením hostů, organizátorů a 
lesních pedagogů. Po krátkém uvítacím projevu byly děti 
rozděleny do šesti skupin, kde se postupně seznamovaly 
s jednotlivými stanovišti, ve kterých získávaly potřebné 
informace k vykonávání praktických úkolů zadávaných lesními 
pedagogy. Čas pro výměnu jednotlivých skupin mezi stanovišti 
byl vždy odtrouben lesním rohem. 

Ukázky činností v lese (stanoviště 1–6): 
stanoviště 1 – semenářství a zalesňování: žáci se seznámili 
s postupem zalesňování mýtin, prakticky si vyzkoušeli sázení 
stromků a jejich ochranu před lesní zvěří 
stanoviště 2 – výchova mladých porostů, vyznačování těžeb 
v probírkových porostech: s touto problematikou se děti 

seznámily pomocí dramatického vyjádření vývoje a růstu lesa, 
následně si prakticky vyzkoušely vyznačování stromů určených 
k těžbě 
stanoviště 3 – myslivost a péče o zvěř: toto stanoviště bylo 
zaměřeno na poznávání lesní zvěře žijící v této lokalitě pomocí 
obrazového materiálu a loveckých trofejí (kožešiny, paroží, 
lebky…) 
stanoviště 4 – technika měření stromů: pomocí metrů a 
trojúhelníků se žáci naučili měřit obvod a výšku vzrostlých 
stromů, vyhledat v tabulce kubaturu a následně cenu, kterou by 
utržili za jednotlivý vytěžený strom 
stanoviště 5 – těžební činnost a přibližování: zde byla dětem 
prakticky předvedena práce lesníka v terénu a způsob 
přibližování pokácených kmenů pomocí vyvážečky a tažného 
koně 
stanoviště 6 – kreativní dílna: zde byli žáci seznámeni 
s produkty, které se vyrábějí z vytěženého dřeva na pile, a 

následně si 
mohli 

z připravených 
dřevěných dílů 
vyrobit lavičku. 

Organizátoři 
nezapomněli 

ani na hladové 
dětské žaludky 
a pro děti 
zajistili svačiny 
a nápoje. Na 
závěr akce 

všechny děti dostaly dárek na památku a pila Stora Enso 
věnovala dětem lavičky, které si samy vyrobily. Po závěrečném 
poděkování a shrnutí celého dopoledne si děti s velkým nadšením 
své výrobky odnášely do autobusu, který je odvezl zpět k ZŠ. 
Z celého dopoledne si děti kromě dárků od sponzorů tohoto 
projektu odnesly především cenné informace a poznatky z oblasti 
myslivosti, lesnictví a plno krásných zážitků a dojmů. 

Mgr. Veronika Zlatohlávková, Mgr. Klára Vencelová

 

POLICIE  ČR  HLÁSÍ 
 

     Vážení spoluobčané, 
dovolte, abych Vás seznámila 
s některými případy trestné 
činnosti, ke kterým došlo v 

průběhu měsíců březen, duben a květen 
2013 v teritoriu obvodního oddělení PČR 
Chotěboř.  
Krádeže vloupáním 
*Neznámý pachatel v době od 31. 10. 
2012 do 9. 3. 2013 v obci Sloupno po 
přeštípnutí oka petlice a odstranění 
visacího zámku na dřevěných vstupních 
dveřích vnikl do zahradní kůlny. Prohledal 
ji, ale nic neodcizil. Dále po vytlačení 
okna z těsnící gumy vnikl do uzamčeného 
karavanu, který stál také na zahradě. 
Prohledal jej a odcizil sekyru zn. Fiskars, 
prodlužovací kabely, sadu nářadí v 
látkovém pouzdře, obloukovou pilu na 
dřevo i závěsnou lampu na baterie. 
Poškozenému způsobil škodu 4.300 Kč.  
*Neznámý pachatel 10. 3. v době od 7.15 
do 13.30 hodin nezjištěným způsobem 

vnikl do bytového domu na náměstí 9. 
května ve Ždírci nad Doubravou. Vypáčil 
visací zámky u dveří tří sklepních kójí, ale 
nic neodcizil. Poškozeným způsobil škodu 
ve výši 300 Kč.  
*Neznámý pachatel v době od 17 hodin 
11. 3. do 16 hodin 20. 3. nezjištěným 
způsobem odemkl dveře a vnikl do sklepa 
bytového domu v obci Krucemburk. Ze 
sklepa odcizil pánské jízdní kolo zn. 
Author. Poškozenému způsobil škodu ve 
výši 7.000 Kč.  
*Neznámý pachatel v době od 20 hodin 
15. 3. do 16.30 hodin 20. 3. nezjištěným 
způsobem vnikl do sklepních prostor 
bytového domu na náměstí 9. května ve 
Ždírci nad Doubravou. Po vypáčení oka 
petlice u dveří sklepní kóje vnikl dovnitř. 
Sklep prohledal a odcizil jízdní kolo zn. 
Author Solution. Poškozenému způsobil 
škodu ve výši 4.910 Kč. 
*Neznámý pachatel dne 23. 3. v době od 
20.45 do 22.25 hodin po rozbití skleněné 
výplně okna u levých zadních dveří vnikl 
do zaparkovaného osobního motorového 

vozidla zn. Škoda Fabia. Po rozepnutí 
dámské kabelky, která ležela na sedadle za 
řidičem, odcizil z peněženky finanční 
hotovost. Vozidlo bylo zaparkováno ve 
Ždírci nad Doubravou v ulici Nádražní 
před pneuservisem. Poškozené způsobil 
škodu ve výši 4.650 Kč. 
*Neznámý pachatel v době od 14 hodin 
30. 3. do 18.21 hodin 1. 4. nezjištěným 
způsobem vnikl do bytového domu v ulici 
Jižní ve Ždírci nad Doubravou. 
Nezjištěným způsobem odemkl dveře 
sklepa a vnikl dovnitř. Odtud odcizil 
horské jízdní kolo zn. Avalanche. 
Poškozenému způsobil škodu 7.000 Kč. 
*Neznámý pachatel v době od 16 hodin 8. 
4. do 17.30 hodin 10. 4. v obci 
Krucemburk přelezl dřevěný laťkový plot 
na zahradu u rodinného domku. Ze 
zahrady odcizil měděnou nádrž. 
Poškozenému způsobil škodu 4.000 Kč. 
*Neznámý pachatel v době od 14. 10. 
2012 do 21. 4. 2013 po překonání 
zámečku na venkovních dveřích do sklepa 
vnikl do sklepních prostor rekreační chaty, 



na neoploceném pozemku v katastru obce 
Slavíkov, část Dlouhý. Ve sklepě 
manipuloval s vodním čerpadlem, přičemž 
došlo k jeho poškození. Způsobil škodu ve 
výši 5.200 Kč. 
*Ve spolupráci s policisty SKPV Hradec 
Králové byly objasněny případy vloupání 
do rodinných domků. U nás se jednalo o 
vloupání do domku v obci Krucemburk. 
Krádeže 
*Neznámý pachatel v době od 15.30 hodin 
18. 4. do 10 hodin dne 19. 4. v 
Krucemburku v nezajištěném objektu 
bývalé koželužny odcizil volně 
uskladněný kovový šrot (jednalo se o 
neupotřebitelnou výtahovou šachtu 
ocelové konstrukce, určenou k likvidaci ve 
sběrných surovinách). Poškozené 
společnosti způsobil škodu 7.500 Kč. 
*Neznámý pachatel v době od 16 hodin 
dne 22. 4. do 8 hodin dne 23. 4. odcizil ze 
stavby autodílny v obci Krucemburk části 
HAKI lešení. Dále pachatel odcizil 
měděné kabely v délce 60 metrů a dvě 
stavební kolečka. Pachatel také odcizil ze 
sousedního neoploceného pozemku u 
sokolovny 30 metrů elektrického kabelu. 
Poškozeným způsobil škodu 32.800 Kč. 
*Neznámý pachatel v době od 23 hodin 
19. 4. do 2.30 hodin 20. 4. odcizil z 
prostoru sálu kulturního domu v obci 
Sobíňov v průběhu konání diskotéky volně 
odloženou kabelku s peněženkou, doklady, 
finanční hotovostí a platební kartou. 
Poškozené způsobil škodu 3.200 Kč. 
*Neznámý pachatel v době od 17 hodin 5. 
5. do 6 hodin 6. 5. odcizil z pole za obcí 
Rovný plátěný reklamní potisk umístěný 
v kovovém rámu. Poškozené společnosti 
způsobil škodu ve výši 9.500 Kč. 
*Neznámý pachatel v době od 12 hodin 6. 
5. do 4.30 hodin 9. 5. využil nepozornosti 
manželů a bez užití násilí vnikl 
odemčenými vchodovými zadními dveřmi 
do rodinného domku ve Ždírci nad 
Doubravou. V obývacím pokoji z obývací 
stěny odcizil finanční hotovost ve výši 
21.000 Kč. 
*Neznámý pachatel v době od 7 hodin 13. 
4. do 8 hodin dne 13. 5. odcizil z volně 
přístupného pozemku v obci Horní 
Studenec–Vyhnálov vyřazené chladící 
měděné trubky o průměru 16 mm o 
hmotnosti 80 kg. Poškozenému způsobil 
škodu ve výši 7.000 Kč.  
*Neznámý pachatel v době od 15.30 hodin 
27. 5. do 6 hodin 28. 5. odcizil z volně 
přístupného prostranství u budovy bývalé 
vodárny u obce Ždírec nad Doubravou tři 
kompletní kostky HAKI lešení, které byly 
u objektu postaveny. Poškozené stavební 
firmě způsobil škodu ve výši 30.000 Kč. 
Nebezpečné vyhrožování  
*Osmapadesátiletý muž z Chotěbořska na 
pozemku u rekreační chaty ve Ždírci nad 

Doubravou slovně a fyzicky napadl 
poškozenou. Povalil ji na zem, kopal do ní 
a několikrát ji udeřil pěstí do hlavy. Dále 
poškozené vyhrožoval kuchyňským 
nožem se slovy, že ji zabije, což u 
poškozené vzbudilo důvodnou obavu o její 
zdraví. Z místa činu se jí podařilo utéci do 
nedalekého baru, odkud zavolala policii.  
      pprap. Marie Perková, vrchní asistent 
 

KRAJSKÉ  ŘEDITELSTVÍ  
POLICIE  KRAJE  

VYSOČINA  INFORMUJE 
 

Pachatelé se zaměřili na seniory 
Policisté na Vysočině šetřili od 

poloviny března sedm případů (v pěti 
případech úspěšně), kdy se pachatelé 
pokusili od seniorů vylákat peníze. 
Podařilo se jim poškozené okrást o více 
než 190.000 korun.  

Ve všech případech zvolil pachatel 
stejný způsob – zavolal poškozeným na 
pevnou telefonní linku a vydával se za 
jejich vnuka. Při rozhovoru nenápadně 
zjistil jméno vnuka poškozených a poté 
pod jeho jménem poprosil seniory, že 
potřebuje půjčit větší finanční částku, 
většinou na zakoupení nového automobilu. 
Když poškození souhlasili, řekl, že si pro 
peníze pošle svoji kamarádku. Senioři 
poté předali finanční hotovost jim zcela 
neznámé ženě, která se představila jako 
přítelkyně jejich vnuka. 

Policisté by chtěli na seniory důrazně 
apelovat, aby byli ve vztahu k cizím lidem 
nebo k osobám, u nichž si nemohou 
osobně ověřit jejich totožnost, více 
obezřetní. Senioři by neměli otevírat dveře 
domu nebo bytu, aniž by se předem 
přesvědčili, kdo za nimi je. V žádném 
případě by neměli neznámé osoby zvát do 
svých domovů a při každém opuštění 
domu by za sebou měli uzamknout dveře. 
Pokud je telefonicky kontaktuje příbuzný 
a žádá o půjčení peněz, měl by si senior 
tuto informaci – vždy ještě před předáním 
hotovosti – zpětně osobně ověřit. Je také 
vhodné trvat na předání peněz přímo 
příbuznému, který o půjčku požádal. 
Vydání peněz neznámému člověku 
s sebou vždy nese velké riziko.   

Je důležité mít na paměti, že pachatelé 
jsou dobře připravení. Dokážou rychle 
reagovat i na nečekané situace, nevypadají 
většinou na první pohled vůbec podezřele, 
mají příjemné vystupování, jsou velmi 
komunikativní a působí dobrým dojmem.  

Od začátku dubna letošního roku 
evidují policisté v Kraji Vysočina 12 
případů, kdy se pachatelům podařilo 
okrást seniory. V poslední době je velmi 
častá legenda o vrácení různých přeplatků 
za dodávky elektřiny, vody nebo plynu. 
Pachatel většinou nemá drobné peníze na 

vrácení přeplatku. V okamžiku, kdy oběť 
jde pro peníze na rozměnění finanční 
hotovosti a zloděj zjistí místo uložení 
peněz, odvede pozornost poškozeného a 
peníze odcizí. 

Způsobů, jak se zloději snaží dostat do 
bytů a rodinných domků a něco zde 
odcizit, je více. Může se jednat o různý 
podomní prodej zboží nebo služeb, výkup 
druhotných surovin do sběru, předání 
domnělé výhry, uzavření nějaké výhodné 
smlouvy nebo o záminku, že se chce 
pachatel pouze napít vody. 

Policisté znovu upozorňují seniory, 
aby nikoho cizího nepouštěli do svého 
obydlí. Nikomu nedávali finanční 
hotovost, nesvěřovali cizím lidem své 
platební karty a nepodepisovali jakékoliv 
smlouvy bez toho, aby si je před tím 
v klidu přečetli a promysleli.  

 

Nebezpečí na železničních přejezdech 
Policisté v Kraji Vysočina řešili 

v poslední době několik přestupků, které 
se týkaly chování chodců a řidičů na 
železničních přejezdech. Přitom právě na 
železničním přejezdu musí být účastníci 
provozu na pozemních komunikacích 
obzvláště obezřetní a dodržovat pravidla 
silničního provozu.  

Pravidla jízdy vozidel přes železniční 
přejezd upravuje zákon o provozu na 
pozemních komunikacích. Mezi základní 
ustanovení patří, že řidič si musí před 
železničním přejezdem počínat zvlášť 
opatrně, zejména se přesvědčit, zda může 
železniční přejezd bezpečně přejet a v 
jízdě pokračovat i za ním, aby řidič nebyl 
nucen zastavit vozidlo na přejezdu. 

Na železničním přejezdu a padesát 
metrů před ním je maximální povolená 
rychlost 30 km/h, jestliže bliká bílé světlo 
přejezdové signalizace, pak může jet řidič 
rychlostí do 50 km/h. 

Na všech přejezdech platí stejná 
jednoduchá pravidla. Je jedno, zda se 
jedná o přejezd pouze s výstražným 
křížem, světelným zabezpečovacím 
zařízením nebo dokonce se závorami. 
Vždy se musí řidič nejprve přesvědčit, že 
může přejezd bezpečně přejet. 
Zjednodušeně řečeno, vlak má vždy 
přednost a řidič se musí přesvědčit, zda 
může přejezd bezpečně přejet. Vždy je 
lepší zastavit a mít jistotu. 

Řidič dle dotčených ustanovení zákona 
o silničním provozu nesmí vjíždět na 
železniční přejezd, když bliká na 
přejezdovém zabezpečovacím zařízení 
červené světlo, je-li dávána výstraha 
přerušovaným zvukem houkačky nebo 
zvonku přejezdového zařízení, když se 
sklápějí, jsou sklopeny nebo se zdvihají 
závory, pokud situace za železničním 
přejezdem nedovoluje jeho bezpečné 
přejetí a pokračování v jízdě. Řidič dále 



nesmí vjíždět na železniční přejezd, když 
je vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo 
jiné drážní vozidlo; toto pravidlo neplatí 
pouze v případě, že na přejezdovém 
zabezpečovacím zařízení svítí přerušované 
bílé světlo. Je důležité, aby si i cyklisté 
uvědomili, že musí dodržovat pravidla 
stejně jako řidiči motorových vozidel. 
Obdobná pravidla platí při přecházení 
železničního přejezdu i pro chodce.  

Velmi častou chybou řidičů je, že 
železniční přejezd, který je opatřen 
přejezdovým zabezpečovacím zařízením s 
červenými světly bez bílého světla, 
přejíždějí v době, kdy červená světla 
neblikají, aniž by se přesvědčili, zda 
můžou přejezd bezpečně přejet. Pokud 
není přejezdové zabezpečovací zařízení v 
činnosti, musí řidič při vjíždění na 
železniční přejezd dodržovat stejná 

pravidla, jako by se jednalo o přejezd 
označený pouze výstražným křížem neboli 
nezabezpečený. I v tomto případě se musí 
řidič před vjezdem na železniční přejezd 
nejdřív přesvědčit, zda nepřijíždí vlak, a 
teprve pokud si je jistý, že může bezpečně 
projet, smí na přejezd vjet. Pokud řidič 
před přejezdem nevidí (např. vlivem 
vegetace, budovy nebo jiné překážky), zda 
se k přejezdu blíží vlak, nemůže dál 
pokračovat. Řidič se před vjetím na 
železniční přejezd musí přesvědčit, zda 
může bezpečně projet, a to v krajním 
případě i prostřednictvím poučené osoby, 
která situaci na trati vyhodnotí a řidiči dá 
znamení, že může bezpečně projet. Jde 
přece o životy a zdraví lidí a opatrnost je 
zde na místě. 

Vlak je velký, těžký a vzhledem k 
velmi dlouhé brzdné dráze i pohybu po 

kolejích se autu ani chodci nemůže nijak 
vyhnout; bezpečnost je tak na řidičích 
vozidel, respektive chodcích. Životy a 
zdraví osádky vozidla jsou při střetu s 
vlakem vždy ohroženy.  

Ještě hůře je na tom chodec, který při 
nesprávném přecházení tratě hazarduje se 
svým životem. Mladí lidé nejenže 
přecházejí trať přímo přes koleje, ale při 
chůzi mají na uších často sluchátka, 
poslouchají hudbu a riziko ohrožení jejich 
života a zdraví se tak ještě zvyšuje. Za 
těchto okolností ztrácí chodec pozornost a 
ostražitost a zvuk přijíždějícího vlaku 
nemusí uslyšet včas. 

nprap. Martin Dušek,  
Oddělení mediální komunikace a PR, 

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina 

 

SLOVO  HEJTMANA 
 

Konec školního roku žáci a studenti 
jistě vždycky přivítají. Čeká je odpočinek 
od školních povinností a bezstarostný čas 
prázdnin. Náš úřad si oddech nemůže 
dovolit. Musíme řešit organizaci 
školského systému tak, aby naši žáci 
obstáli v náročných podmínkách 21. 
století. 

Pokud chceme udržet a zlepšovat 
úroveň vzdělávání, musíme podnikat 
konkrétní kroky k jeho zkvalitnění, 
především zajistit oborovou dostupnost. 
S ohledem na současnou situaci klademe 
velký důraz na technické obory – nejenom 
možnost studia, ale i dostatečné 
materiálové zázemí. Nemůžeme dnes 
vyučovat učně a studenty na strojích, jež 
patří do minulého století. To ovšem 

znamená i zvýšenou finanční náročnost. 
Abychom měli školy vybavené například 
CNC stroji, orientujeme se na spolupráci 
škol a podnikatelského sektoru. Tomu se 
tyto investice budou vracet v podobě 
odborně zdatných pracovních sil 
schopných rychlé adaptace v prostředí 
moderních podniků. Je potřebné klást 
důraz na spolupráci se základními školami 
v oblasti orientace žáků právě na 
technické obory. Nepotřebujeme tisíce 
humanitně orientovaných studentů, pokud 
nám budou chybět absolventi škol 
potřební pro rozvoj průmyslu. 

Musíme i ve vzdělávání respektovat 
celkový trend, který má své příčiny. 
Například výrobců automobilů byly před 
pár desítkami let jen v Evropě stovky. 
Dnes obstojí pouze pár těch největších a 
nejsilnějších. S tím souvisí soustředění 

materiálových i personálních zdrojů do 
větších celků. To platí nejen pro průmysl, 
ale i pro školství stejně jako pro jiná 
odvětví. Kromě úbytku žáků je to hlavním 
argumentem pro nezbytné změny ve 
struktuře středoškolského vzdělávání. 
Jakkoliv je to v konkrétních případech 
bolavé, je toto opatření nezbytné.  

Pokud budeme lpět na neměnném 
uspořádání systému, který nebudeme chtít 
pro dílčí problémy řešit, dříve nebo 
později na to doplatíme. Schopnost 
všestranně reagovat na potřeby 
hospodářství v souvislosti se situací na 
světových trzích bude více než kdy jindy 
základním předpokladem pro to, abychom 
uspěli ve stále náročnější konkurenci. 

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

 

PTÁME  SE  NA  TO,  CO  VÁS  ZAJÍMÁ 
pokračování ze str. č. 1  

Ale samozřejmě nejvíce povyku je okolo 
pokácených stromů. Nemám ve zvyku zlehčovat 
stanoviska občanů, ale rád bych znal, kdo jsou ty 
dva tábory: pokud by bylo tolik lidí na straně 
odpůrců kácení, nechápu, proč se nezapojili do 
diskuse na webu obce. Návrh ozelenění okolo 
silnice a cyklostezky z Krucemburku do Ždírce je 
cca měsíc na stránkách obce a svůj názor 

v diskusi vyslovili čtyři občané, takže nevím, jestli se nejedná 
pouze o mediální bublinu, kterou někteří jednotlivci přiživují. 
Když v loňské zimě padaly stromy, mnozí volali po zásahu obce 
a zajištění bezpečnosti. Co je tedy přednější? 
Vy mně pokládáte otázky ve stylu – polévka ze sekyrky: ovař 
kilo uzeného, vraž do toho deset vajec, přihoď celer atd. Já přece 
nejsem krajský kustod ani manažer ŘSD a už vůbec neplánuji 
případné objízdné trasy. Takže prosím vyčkejme návrhu 
dokumentace a způsobu provedení opravy. 
Naší snahou je vrátit zpět k silnici co nejvíce zeleně 
v adekvátním a úměrném počtu k odstraněným nebezpečným 
stromům. 

Pane starosto, stejně jako loni na ZŠ, tak letos proběhlo 
výběrové řízení na ředitele/ředitelku MŠ. Jak jste spokojen 
s provozem MŠ, kdo vyhrál a jakou máte představu o MŠ do 
budoucna?  
Co se týče vyhlášení konkurzu, ve srovnání máte pravdu. V obou 
případech se ve školních zařízeních podepisovaly petice, pouze 
s tím rozdílem, že ze ZŠ nám byl doručen seznam osob 
podporujících bývalého a i současného pana ředitele. V případě 
MŠ občanský aktivista zvedl prapor odporu proti politickým 
machinacím a sepsal petici. Každý má právo vyjádřit svůj názor a 
příslušné orgány jsou povinny se tím zabývat. Uvedené podání 
nám bylo postoupeno Krajským úřadem Kraje Vysočina. 
Zástupci Petičního výboru jsme odepsali, že RM vzala petici na 
vědomí a konstatuje, že nedošlo k porušení zákona. 
Konkrétně k věci: 1. Paní ředitelce v únoru skočilo jmenování do 
funkce. 2. Zákon říká, že místa ředitelů škol (obecně) s platností 
od 1. 1. 2012 se obsazují konkurzem. 3. RM v březnu vyhlásila 
konkurz na ředitele/ku MŠ. 4. Konstatování, že zřizovatel může 
vyhlásit konkurz, se vztahuje na situace, kdy jmenovaný ředitel či 
jmenovaná ředitelka neplní koncepci vzdělávání (předloženou 
v konkurzním řízení). V takovém případě zřizovatel může 
kdykoliv vyhlásit na příslušné místo konkurz. 



Když někdo doručí na příslušná místa nějakou listinu a chce tím 
vyvolat dojem páchaného bezpráví na určité osobě, měl by 
postupovat zcela seriózně. Z tohoto důvodu jsem se ptal několika 
osob, které podpořily petici, zda četly úvodní stranu. Odpověď 
zněla: Byl nám předložen podpisový arch s textem, ale úvodní 
stranu jsme neviděli. Takže si myslím, že nejdříve je nutné zjistit, 
zda toto podání nenabádá k porušování zákonů (nevyhlášením 
konkurzu by došlo k porušení zákona), potom zde nastává rozpor 
se zákonem – o právu petičním (petice nesmí vyzývat 
k porušování ústavy a zákonů). Za svoji osobu a všechny členy 
RM se musím ohradit vůči prolhaným konstatováním z úvodní 
strany Petice… Až příslušný občanský aktivista svou činností 
bude prospěšný obci tolik, jako jsme my, když jsme zajistili tolik 
investicí a dostatek financí ve prospěch školky (i v období 2006–
2010) úměrně svým možnostem, např. dobrovolnou brigádou při 
sečení trávy, nátěrem plotu apod., pak získá přehled a nebude 
šířit takové nepravdy. Samotná paní ředitelka je za svou práci 
honorována v měsíčním platu a v dalších odměnách 
schvalovaných RM a starostou.  
Jenom dovětek: 20 % podpisů petice je neplatných a zbývající 
podepsaní zastupují 20 % dětí MŠ. A už vůbec nekomentuji 
podpisy získané mimo školní a občanské budovy (podepsalo 83 
lidí, ale nejenom občanů Krucemburku). Pokud z řad občanů 
bude alespoň jediný dotaz týkající se této petice, pak se bude 
jednat o žádost o veřejnou informaci, kterou následně včetně 
podpisových archů zveřejníme na stránkách obce, protože 
jakákoliv petice je veřejným sdělením. 
Chystá se toho mnoho, tak to vezměme popořádku. Stará 
budova obecního úřadu na Starém Ransku. V jaké fázi je její 
zateplení a nové vytápění?  
Budova bývalého obecního úřadu bude opravena, zateplena a 
vyměněn zdroj vytápění, kterým bude tepelné čerpadlo. 
Dokončili jsme jednání a již snad nic nebrání zahájení prací na 
této stavbě.  
Myslím si, že nemáme jenom jednu místní část Staré Ransko, ale 
i další místní část Hluboká. I když je v této části méně obyvatel, 
jsme povinni se starat o všechny obyvatele a jejich zázemí. Do 
této části musíme také směřovat naši pozornost a úsilí, abychom 
pomohli zde žijícím občanům zlepšit vybavenost místní části 
obce, např. splaškovou kanalizací. 
Co tam vlastně po rekonstrukci plánujete? 
Plánujeme, že budova bude i nadále sloužit jako knihovna a také 
i nadále bude využívána Sborem dobrovolných hasičů Staré 
Ransko. V případě potřeby bude možné využít prostory této 
budovy také k jiným společenským událostem. 
Několikrát jsme již psali o výstavbě nového bezdrátového 
rozhlasu, který se má zrealizovat v rámci Protipovodňové 
ochrany Svazku obcí Podoubraví. Netrvá to nějak dlouho? 
Bude se tento projekt realizovat nebo skončil někde na dně 
šuplíku v kanceláři? 
Máte pravdu v tom, že už to trvá trochu dlouho, ale bohužel se 
nám podařilo ukončit soutěž na zhotovitele až 31. května tohoto 
roku. V současnosti se podpisují smlouvy a budou zaslány na 
SFŽP k přípravě smlouvy o dotaci. Od srpna budou vítězné 
společnosti moci realizovat zakázku, která má dvě části: 
zjednodušeně – digitální plány a veřejné rozhlasy.  
Všechny ty, kteří chválili úpravu zákona o veřejných zakázkách, 
bych nechal za trest dovést do konce alespoň 10 soutěží na 
veřejnou zakázku v otevřeném výběrovém řízení, a když 
nestihnou odsoutěžit do 6 měsíců, měli by za domácí úkol 
tisíckrát napsat větu: Nemám chválit a vykládat nesmysly, 
kterými klamu sebe a celou veřejnost.  
Projekt neskončil v šuplíku, ale díky některým zákonodárcům, 
kteří blábolili a blábolí nesouvislé věty o potřebnosti a kvalitě 
upraveného zákona, dle kterého se realizují soutěže na veřejné 

zakázky, jsme se dostali tam, kde jsme dnes. Deset měsíců nám 
trvalo zpracování potřebných dokladů, dokumenty odsouhlasit se 
SFŽP, zrealizovat soutěž na zhotovitele stavby a podepsat 
příslušné smlouvy o dílo.  
Co nové chodníky v Krucemburku? V jakém stadiu je tato 
akce a jak se případně bude realizovat? 
Bude-li se realizovat rekonstrukce chodníků podél silnice I/37, 
bude probíhat ve dvou etapách a žádná velká omezení občané 
nepoznají, protože práce budou prováděny po částech. V 
současnosti čekáme na rozhodnutí SFDI, zda jsme uspěli 
v soutěži o dotaci a zda bude či nebude akce financována tímto 
fondem. 
Mají být také nové přechody pro chodce a snad i zpomalovací 
semafor. Co nám k tomu můžete říci? 
Myslím si, že bychom neměli hovořit o nových přechodech, ale o 
zachování stávajících přechodů a obnovení přechodu pro chodce 
u parku či u zastávky autobusů u sokolovny. Je třeba říci, že 
prosazení znovuobnovení přechodu u sokolovny bylo velmi 
obtížné, čímž neříkám, že jednání o dalších přechodech byla 
jednoduchá. Je dobré znát trend Ministerstva dopravy a jejich 
podřízené organizace Ředitelství silnic a dálnic, kterým je rušení 
co největšího počtu přechodů pro chodce a zřizování pouze místa 
pro přecházení. Podařilo se nám v jednáních obhájit stávající tři 
přechody pro chodce, ale i znovuobnovit přechod u parku. 
V době, kdy budete číst tyto řádky, bude probíhat nebo 
neprodleně bude zahájena akce, která spočívá v osvětlení a 
označení přechodů v souladu se zákonem o pozemních 
komunikacích včetně úpravy chodníků v oblasti přechodů. 
Co se týče zpomalovacího semaforu, jsme nuceni tuto akci 
odložit o další rok: abychom byli schopni dokončit tolik akcí, 
které děláme, musíme z rozpočtu obce na plánované akce pouze 
přispívat. Naše priorita je již mnoho let postavena tak, abychom 
co nejvíce finančních prostředků získali z různých programů a 
fondů a potom z rozpočtu obce dofinancovávali pouze potřebnou 
spoluúčast. Tento způsob přináší mnohá úskalí v dodržování 
zákonů a směrnic příslušných fondů, mnoho a mnoho někdy 
zbytečné práce, ale jiným způsobem se nám nemůže podařit naši 
obec zvelebit tak, aby zde nevznikl nějaký skanzen, ale 
existovala živá obec. 
Vzpomněl jsem si ještě na zdravotní středisko. Čeká ho 
v blízké době také rekonstrukce? 
Zdravotní středisko by se mělo v letošním roce, možná na 
přelomu příštího roku, z vnějšího pohledu celé změnit. Na tomto 
objektu bude provedena kompletní výměna všech oken včetně 
kompletního zateplení obvodových stěn a stropů. Když jste se, 
pane redaktore, zeptal na tento objekt, rád bych našim občanům 
objasnil naši představu, respektive trend, který sledujeme, 
v tomto duchu připravujeme a chceme realizovat příslušné akce. 
V prvé řadě jsme se zaměřili na snižování provozních nákladů 
všech objektů v majetku městyse, tzn. zateplování a výměna 
oken. Někteří jedinci nás kritizují, že akce realizujeme pouze 
v rámci vyhlášených programů spolufinancovaných z prostředků 
EU. Těmto rádoby kritikům bych rád sdělil, že si velmi rád 
vyslechnu nápady a smysluplné návrhy na provedení akcí, ale 
vždy včetně návrhu možnosti financování v návaznosti na 
rozpočet obce. 
Chcete ještě nějakou plánovanou stavbu či rekonstrukci 
doplnit? 
Nerad dělám to, že bych věci a naše snahy tzv. maloval 
narůžovo. Co tímto chci říci? Naším hlavním cílem je býti 
prospěšní obci a občanům a ať si všichni pomlouvači toho či 
onoho srovnají množství dokončených akcí z rozpočtu obce za 
posledních sedm let. Abych nerozváděl řeč do šíře, tak doplním 
váš dotaz. Byli jsme úspěšní s projektem „Sběrný dvůr 
Krucemburk“ a v současné době bude zastupitelstvo schvalovat 



Zadávací dokumentaci k vyhlášení veřejné soutěže na zhotovitele 
výše uvedené akce.  
Polovina roku je za námi a i přes nevlídné počasí jsou 
pravidelné kulturní akce, které běží za každého počasí. Ze 
začátku roku ples městyse, pálení čarodějnic na sokolovně, 
Den matek, tradiční pouť obohacená Krucemburským 
jarmarkem a závody dračích lodí na rybníku Řeka. Tyto 
akce městys pořádá, nebo jako v případě pálení čarodějnic a 
dračích lodí se na nich podílí. Vnímáte kulturní a sportovní 
akce v městysi za dostatečné? 
Vy mi pokládáte dotaz tak, abych ze svého subjektivního pohledu 
posoudil, zda realizovaných akcí pro občany u nás je dostatek 
nebo jich je málo. My zastupitelé jsme připraveni podpořit a 
pomoci činností a financemi jakékoliv smysluplné akce, které 
zlepší tzv. občanskou společnost, a to znamená, že obec 
podporuje akce, kde se setkávají lidé. 
Já sám si velice vážím a oceňuji každého občana nebo spolek, 
který přijde s nápadem zlepšení společenského nebo občanského 
života v obci. Jsou akce, jak uvádíte ve své otázce, které pořádá 
obec, a jsou akce, na kterých se podílíme spolufinancováním a 
spolurealizací. Osobně bych nedělil činnosti na to s námi, nebo 
bez nás. 
Chcete znát konkrétní a pravdivou odpověď na dotaz, zda je 
v obci dostatek kulturních akcí nebo ne? Tak si na tuto otázku 
může dát odpověď každý sám. Jenom pro inspiraci: jsme jediná 
obec, městys nebo menší město v širokém okolí, kde jsme 
zachovali kino, a ještě jsme jej k zachování této služby občanům 
zdigitalizovali. Tady je dobré poděkovat dlouholetým správcům a 
promítačům kina pánům Polanským, kteří nás do digitalizace 
dotlačili za slušných finančních nákladů. Co je podstatné, kino je 
a bude funkční na mnoho dalších let. Vezmeme-li v potaz, že 
prostory kina využívá ke zkouškám a divadelním představením 
loutkové divadlo Oblázek, které má několik představení do roka, 
proč si klademe dotaz, zda konáme málo či dostatek kulturních 
akcí. Podstatné je, že u nás existuje mnoho spolků, které aktivně 
konají ve prospěch ostatních. A už úplně na konec odpovědi 
dotaz: Víte, že naši zahrádkáři letos slaví 50. výročí založení 
spolku?  
O pálení čarodějnic a závodech dračích lodí máme v tomto 
čísle články od pořádajících organizací. Jak byste ohodnotil 
oslavu svátku Dne matek, kterou máte ve své režii? Pokud se 
nepletu, tak jste tuto oslavu v Krucemburku dokonce založil.  
Vážený pane, máte pravdu, že první Svátek matek se konal 
druhou neděli května již v roce 1990 a oslavy svátku maminek 
všech věkových kategorií jsem inicioval, ale tehdy za vydatné 
pomoci bývalého ředitele školy pana Václava Jandy. 
Dnešní situace se ustálila do podoby v tom směru, že své 
vystoupení má zde ZUŠ Chotěboř, pobočka Krucemburk, a naše 
MŠ. Obec v podstatě moderuje vystoupení a zajišťuje zázemí 
včetně odměn pro vystupující, ale hlavními aktéry jsou naše děti 
a mládež a to je podstatné a velmi hezké. Samozřejmě si zaslouží 
poděkování paní ředitelka Marta Misařová za velmi aktivní 
pomoci a spoluúčasti všech paní učitelek, které jsou motorem a 
realizátorkami scénáře a režie vystoupení dětí: ať jsou to paní 

učitelky Ilona Marková a Drahomíra Misařová nebo Dana 
Myšková či Libuše Beránková, všem bez rozdílu patří uznání a 
poděkování. Jedinec bez spolupracujícího kolektivu není skoro 
nic. 
A nesmím zapomenout poděkovat paní Martě Rejškové, která 
připravuje a realizuje vystoupení žáků naší zušky. 
Počasí letošní pouti moc nepřálo. Z Krucemburského 
jarmarku dokonce po velkém větru, při němž některé stánky 
poletovaly vzduchem, řada stánkařů ze strachu před bouří 
balila a odjížděla. Jak byste zhodnotil celou akci? 
Já nevím, v hodnocení jsem trochu rozpačitý. Myšlenku možnosti 
spojení Krucemburského jarmarku s datem pouti jsme vyzkoušeli 
loni a letos znova uskutečnili. Ozývají se hlasy o potřebě změny 
termínu Krucemburského jarmarku jako samostatné akce 
v průběhu roku a umístění zpět na náměstí. Pouť má pevně 
stanovené datum, které nelze měnit a ani je měnit nebudeme, ale 
možná by bylo dobré se zamyslet nad otázkou, zda změna 
termínu a umístění Krucemburského jarmarku bylo a je dobré 
řešení. 
Jaké kulturní a sportovní akce nás čekají v druhé polovině 
roku? 
V následujícím období, tj. v období prázdnin a dovolených, 
budou promítána představení v letním kině (široko daleko letní 
kino neexistuje a už budou promítány nejnovější filmy). Poslední 
sobotu prázdnin 31. 8. na sokolovně TJ Sokol Krucemburk bude 
pořádat akci pro děti s názvem „Rozloučení s prázdninami“. 
První sobotu v září 7. 9. budeme u nás v Krucemburku pořadateli 
závodu starostů, místostarostů a zastupitelů obcí Svazku obcí 
Podoubraví v originálním víceboji s označením Podoubravský 
víceboj (sdružení 27 obcí), kde pravidla soutěže stanovuje 
pořádající obec – sranda zajištěna. 
Druhou sobotu v září bude cykloturistická soutěž „Krucemburská 
stopa“. 
Přeji všem dobré zážitky a sportovní vyžití soutěžícím. 
Co byste popřál závěrem občanům do začínajícího léta? 
Teď nevím, na co se mě ptáte? Je otázka položená v kontextu  
kalendáře, tzn. že bylo jaro a čekáme na slunné léto, nebo dle 
stávající neradostné  situace u nás v republice a okolních zemích? 
V tomto případě nežertuji a byl bych velmi nerad, aby to nějak 
podobně bylo chápáno. Přestože se povodně 2013 nedotkly 
našich obydlí a nebyl poškozen majetek našich občanů, nebylo 
by dobré, abychom tyto události jakýmkoliv způsobem 
zlehčovali. Možná si mnozí nedokážeme ani představit, co 
znamená vyplavený dům. 
Letošní rok je velmi specifický. Do konce května je průměrná 
svítivost slunce 400 hodin. Letos se sluníčko na obloze ukázalo 
pouze 70 hodin. Z těchto neradostných skutečností pramení 
mnoho problémů. 
Přeji všem občanům hodně sluníčka, aby všichni načerpali a 
doplnili svoje organismy dostatkem vitamínu D, který má možná 
další podčísla, ale to není podstatné. Slunce přináší radost a 
pohodu a to je v dnešní době to nejpodstatnější: to je to, co si 
Vám všem a každému z Vás dovolím popřát do dalšího období. 

otázky kladl Roman Dopita
 

CO  NA  NAŠEM  ÚŘADU  MĚSTYSE  VYŘÍDÍTE 
 

Na Úřadu městyse Krucemburk v 
současné době vyřídíte: 
Legalizace: za ověření každého podpisu na 
listině (legalizace) 30 Kč 
Vidimace: za ověření opisu nebo kopie 
listiny (vidimace) 30 Kč za každou i 
započatou stránku 
Výpis z katastru nemovitostí/list 

vlastnictví: vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, 
jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100 Kč; každá další 
strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je 
zákonem omezena na 50 Kč. 
Výpis z obchodního rejstříku: vydání první strany výpisu je 
zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena 
na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž 
maximální výše je zákonem omezena na 50 Kč. 



Výpis z živnostenského rejstříku: vydání první strany výpisu je 
zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena 
na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž 
maximální výše je zákonem omezena na 50 Kč. 
Výpis z bodového hodnocení řidičů: správní poplatek, který 
žadatel zaplatí na samosprávních úřadech, je za první stránku 
max. 100 Kč a za každou další 50 Kč. 
Seznam kvalifikovaných dodavatelů: vydání první strany 
výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem 
omezena na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna 
částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50 Kč. 
Výpis z registru účastníků provozu MA ISOH: vydání první 
strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je 
zákonem omezena na 100 Kč; každá další strana výpisu je 
zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena 
na 50 Kč. 

Výpis z rejstříku trestů: v případě, že je možné vyřídit žádost o 
výpis z Rejstříku trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona 
za tento výpis 100 Kč jako správní poplatek úřadu za přijetí 
žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Na tento 
výpis se nevylepuje žádný kolek. 
Výpis z insolvenčního rejstříku: poplatek za ověřený výpis se 
řídí zákonem o správních poplatcích, tzn. za první stranu 100 Kč, 
za každou následující 50 Kč. 
Provedení autorizované konverze dokumentu do elektronické 
podoby: 30 Kč za každou i započatou stránku konvertované 
listiny (včetně CD/DVD)  
Provedení autorizované konverze dokumentu z elektronické 
podoby do listinné podoby: 30 Kč za každou i započatou 
stránku konvertované listiny 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

INFORMACE  Z  47.  AŽ  51.  ZASEDÁNÍ  RADY  MĚSTYSE 
 

47. zasedání – 4. 3. 2013 
*RM  projednala návrh a podmínky na 
vyhlášení konkurzu na funkci 
ředitele/ky MŠ. Podání přihlášky 
s požadovanými doklady do 29. 4. 2013. 
RM jmenuje Radku Rudolfovou tajemnicí 
konkurzní komise.  
*RM  se seznámila s výpovědí z nájmu ze 
dne 23. 2. 2009 od manželů M. RM 
souhlasí s výpovědí i s termínem 31. 3. 
2013.  
*RM projednala a odsouhlasila rozdělení 
finančních prostředků pro sportovní 
organizace z výnosu loterií v celkové 
částce 42.084 Kč. 
*RM projednala žádosti o příspěvek a 
rozhodla rozdělení celkové částky 150.000 
Kč z rozpočtu na činnost neziskových 
organizací. 
*RM  projednala a schválila revokaci 
usnesení č. 3/2013/46, bod č. 9 ze dne 13. 
2. 2013 – uzavření Mandátní smlouvy TDI 
na akci „Zateplení a výměna zdroje tepla v 
OÚ Staré Ransko“ s ing. arch. Martinou 
Kozákovou, Jihlava.  
*RM  projednala a schválila návrh 
uzavření Mandátní smlouvy na TDI na 
akci „Zateplení a výměna zdroje tepla v 
OÚ Staré Ransko“ s ing. Jaroslavem 
Rybářem, Mysletín  
*RM projednala návrh instalace 
fotovoltaických panelů na střechy 
budov městyse. Souhlasí se zpracováním 
bezplatné a nezávazné nabídky – 
kalkulace.   
*RM projednala a doporučuje ZM ke 
schválení nákup části pozemku od firmy 
Intermont, s.r.o., PK 972 a prodej části 
pozemků firmě Intermont, s.r.o., 1417/2, 
vše v k.ú. Krucemburk. 
*RM  projednala a rozhodla nejednat o 
instalaci bankomatu od Fio Banka. 
Náklady v případě instalace by byly pro 
obec vysoké (cca 15.000 Kč měsíčně). 
Poplatky za výběr z bankomatu pro 

občany by byl od klientů jiných bank cca 
30–50 Kč za jeden výběr. 
*RM projednala a schválila nabídku 
firmy ČEZ Prodej, s.r.o., na dodávku 
elektrické energie pro rok 2014. 
48. zasedání – 20. 3. 2013 
*RM projednala a schválila Závěrečný 
účet ZŠ za rok 2012.  
*RM projednala a schválila členy 
konkurzní komise na obsazení místa 
ředitele/ky MŠ: Hana Štefánková, ČŠI 
Havlíčkův Brod, Mgr. Eva Chvátalová, 
KÚ Kraje Vysočina, Ilona Marková, MŠ 
Krucemburk, Mgr. Jiří Havlíček, starosta 
městyse Krucemburk, Tomáš Trávníček, 
místostarosta městyse Krucemburk. 
*RM projednala žádost ZŠ o převedení 
hospodářského výsledku za rok 2012 do 
rezervního fondu a fondu odměn v 
celkové výši 269.597,22 Kč. Hospodářský 
výsledek z doplňkové činnosti 37.844,87 
Kč převést z 50 % do fondu odměn a 50 % 
do fondu rezerv. RM projednala a 
schválila žádost ZŠ o ponechání odpisů 
dlouhodobého majetku za rok 2012 
v celkové výši 5.545 Kč pro tvorbu fondu 
reprodukce majetku. 
*RM projednala a neschvaluje žádost L. 
V., Krucemburk o odkoupení části 
pozemku parc. č. 142/1 v k.ú. 
Krucemburk o výměře 60 m². Pozemek je 
možno užívat pouze na základě nájemní 
smlouvy. 
*RM projednala a schválila Smlouvu o 
dílo Organizace zadávacího řízení na akci 
„Zateplení Zdravotního střediska 
Krucemburk“ a Smlouvu o dílo 
Organizace zadávacího řízení na akci 
„Zateplení Obecního úřadu Krucemburk“. 
Zhotovitel – ing. David Plíštil, Mělník.  
*RM projednala Závěrečný účet rok 
2012 za Městys Krucemburk a doporučuje 
ZM ke schválení. 
*RM projednala a schválila jmenování 
členů k provedení veřejnoprávní kontroly 

hospodaření v MŠ a ZŠ ve složení: R. 
Dopita, R. Rudolfová a L. Soukupová.  
*RM projednala a odkládá vyjádření 
k návrhu instalace fotovoltaických 
panelů na střechy budov městyse 
Krucemburk. 
*RM projednala návrh realizace úpravy 
kina a schválila zadání firmě Kinoservis 
Olomouc, PETR Lubomír, k dodání a 
montáži technologie digitalizace kina 
v ceně do 200.000 Kč včetně DPH. 
49. zasedání – 3. 4. 2013 
*RM projednala návrh Dodatku č. 4 ke 
Smlouvě o poskytnutí finanční výpomoci 
z 5. 10. 2009 pro BIOS Krucemburk; 
rozhodla o prodloužení poskytnutí 
finanční výpomoci do 30. 4. 2014 a 
doporučuje ZM ke schválení 
*RM projednala a odsouhlasila návrh 
Smlouvy o bezúplatném převodu 
movitého majetku s městem Ždírec nad 
Doubravou. Jedná se o bezúplatný převod 
majetku – odsavač kouře a osvětlovací 
přívěs pro činnost jednotky SDH 
Krucemburk. Doporučuje ZM ke 
schválení 
*RM projednala a schválila Zadávací 
dokumentaci akce „Rekonstrukce 
chodníků podél silnice I/37, Krucemburk 
– I. etapa“ zpracovanou firmou A-
SANGEO, a. s., Pečky 
*RM projednala a schválila návrh výzvy 
k podání nabídky a prokázání 
kvalifikace ve zjednodušeném 
podlimitním řízení na akci „Rekonstrukce 
chodníků podél silnice I/37, Krucemburk 
– I. etapa“. 
*RM se seznámila s příkazem ze dne 22. 
3. 2013, který ukládá obci pokutu ve 
výši Kč 5.000 za správní delikt, kterého se 
účastník řízení dopustil tím, že vypouštěl 
dne 20. 2. 2013 v katastrálním území Staré 
Ransko odpadní vody z dešťové 
kanalizace do povrchových vod, a to bez 
povolení vydaného vodoprávním úřadem. 



Dále byla uložena povinnost uhradit 
náklady řízení paušální částkou 1.000 Kč. 
*RM projednala a schválila návrh výzvy 
pro uchazeče k podání nabídky na akci 
„Zateplení Zdravotního střediska 
Krucemburk“ a rozhodla oslovit tyto 
firmy: LS Mont s. r. o., Žďár nad Sázavou, 
Profikav Litomyšl, s. r. o., a BW 
Stavitelství, s. r. o.,  Holice 
*RM projednala a schválila návrh výzvy 
pro uchazeče k podání nabídky na akci 
„Zateplení Zdravotního střediska 
Krucemburk“ a rozhodla oslovit tyto 
firmy: Staver, s. r. o., Luže, Dohnal 
Jaroslav, Krucemburk, a BW Stavitelství, 
s. r. o., Holice. 
*RM projednala a schválila nabídku 
firmy PROXIMA Bohemia , Rožnov pod 
Radhoštěm, o vydání publikace 
Encyklopedie Česká republika, města a 
obce. RM rozhodla pro Krucemburk 
zajistit prezentaci na celé straně A4 za 
cenu 10.000 Kč bez DPH a zároveň 
objednat 15 publikací v ceně Kč 1.200 za 
jednu publikaci. 
*RM projednala návrh ceny 
projektových prací pro přístavbu OÚ; 
cenovou nabídku Kč 139.770 bez DPH 
schválila.  
*RM  projednala návrh ceny 
projektových prací Novostavba domu 
s pečovatelskými byty; cenovou nabídku 
Kč 245.169 bez DPH schválila.  
*RM projednala návrh složení konkurzní 
komise na funkci ředitele/ky MŠ 
Krucemburk . Členkou konkurzní komise 
jmenuje Janu Losenickou Ondráčkovou, 
bytem Vojnův Městec, jako odbornici 
v oblasti školství. Předsedou komise RM 
jmenuje Mgr. J. Havlíčka. 
50. zasedání – 15. 4. 2013 
*RM projednala a schválila povolení 
konání sportovní akce ,,rh+MTB 
maratón 2013“ na pozemcích městyse 
Krucemburk dne 4. 5. Pořadatel akce CK 
MTB – Maratón, Hlinsko. 
*RM  projednala a schválila smlouvu o 
dílo na dodávku, dopravu a montáž 
plastového septiku kruhového a 
biologického dočišťovacího filtru na Staré 
Ransko v ceně 61.299,81 Kč včetně DPH. 
*RM projednala a schválila žádost o 
výměnu bytu 1+kk za byt 2+1 v bytovém 
domě Školní 454. 
*RM  projednala a schválila mandátní 
smlouvu s firmou EuroPartners 

Consulting, s.r.o., Praha 8 na zajištění 
zadávacího řízení na dodavatele 
stavebních prací pro akci ,,Sběrný dvůr 
Krucemburk“. Cena díla celkem včetně 
DPH 48.400 Kč. 
*RM projednala podání žádosti na 
Policii ČR k řešení dopravní situace 
v části obce Vinička na základě 
dopravního přestupku ze dne 14. 3. 2013. 
*RM neschválila žádost o výměnu bytu 
v bytovém domě Školní 454 za byt 2+1 
na téže adrese. Žádost neobsahovala 
požadované náležitosti od všech členů 
domácnosti. 
51. zasedání – 6. 5. 2013 
*RM projednala a schválila Termín 
k vyjádření žádosti o prodej části 
pozemku parc.č. 413/1 v k. ú. Hluboká, 
který byl stanoven na 3. června od 14 hod.  
*RM projednala a schválila Žádost o 
posečkání platby za nájem uživatele 
obecního bytu v bytovém domě Školní 
454 z důvodu tíživé finanční situace – 
odložení plateb nájemného o dobu 3 
měsíců. 
*RM projednala a schválila Protokol o 
kontrole vykonané v příspěvkové 
organizaci ZŠ 10. 4. a 26. 4. 2013. 
Kontrola byla provedena podle zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole podle § 
9 odst. 3 veřejnoprávní kontrola 
příspěvkové organizace a existence a 
dodržování interních směrnic. Vedoucí 
kontrolního týmu: R. Dopita, členové: R. 
Rudolfová, L. Soukupová.  
*RM projednala a schválila Žádost o 
souhlasné vyjádření k zamýšlenému 
záměru vybudování oplocení pozemku 
p.č. 595/2 v k.ú Krucemburk, nemovitosti 
Javorová 456. 
*RM projednala a schválila Návrh 
Dohody o splátkách a uznání závazku 
dlužné částky vyčíslené bez 
vynaložených poplatků a sankčních úroků 
ve výši 24.314 Kč. Dlužník: J. D., věřitel: 
Městys Krucemburk. RM schválila 
pravidelné měsíční splátky 1.200 Kč 
nejpozději do 20. dne daného měsíce, 
přičemž poslední splátka bude činit 1.514 
Kč. Při prodlení s úhradou dvou měsíčních 
splátek delším 10 dnů bude přistoupeno 
k exekučnímu vymáhání dlužné částky 
včetně příslušných nákladů. 
*RM projednala a schválila Navrhované 
řešení dle přiloženého plánku k záměru 
napojení oddělené splaškové a dešťové 

vody na kanalizaci parc. č. st. 154 k nově 
budovanému domu, které bude provedeno 
přes současné napojení č.p. 158 v ulici 
Českobratrská na parc. č. 163 bez zásahu 
do místní komunikace. 
*RM projednala a schválila Vyhlášení 
výběrového řízení na pronájem bytu 3D 
v bytovém domě Školní 454. 
*RM projednala a schválila Žádost o 
vstup do obecního chodníku st. 82/3 za 
účelem zhotovení vodovodní přípojky 
k domu Mikuláše Střely 433. RM žádost 
schválila s tím, že po provedení bude vše 
uvedeno do původního stavu. 
*RM projednala a schválila Žádost o 
pronájem cca 40 m² z veřejného 
pozemku č. p. 102/4 v k. ú. Krucemburk 
za účelem složení stavebního materiálu 
pro opravu domu čp. 73 na období cca 1 
rok. Poplatek za pronájem se bude řídit 
OZV č. 1/2011 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství. 
*RM projednala a schválila Smlouvu o 
dílo s firmou BW–Projekce, s.r.o., Holice. 
Předmětem díla je zhotovení projektu 
„Přístavba Obecního úřadu Krucemburk“, 
cena díla 139.770 Kč bez DPH, a 
zhotovení projektu „Novostavba domu 
s pečovatelskými byty“, cena díla 245.169 
Kč bez DPH. 
*RM projednala a schválila Zadání 
zpracování dokumentace k celkové 
rekonstrukci sportovního areálu v obci 
Staré Ransko, včetně oplocení fotbalového 
hřiště. 
*RM projednala a schválila Zadání 
zpracování dokumentace – studii 
proveditelnosti na odkanalizování místní 
části Staré Ransko firmou ing. František 
Kujan. 
*RM projednala a schválila prodej 
vozidla AVIA–hasičská za cenu 
dohodou, nabídková cena je 25.000 Kč. 
*RM projednala a schválila Cenu za 
vývoz septiku ve výši 500 Kč/m3 pro 
Krucemburk, Staré Ransko, Hluboká. 
*RM projednala a neschválila Žádost o 
prominutí poplatku za komunální 
odpad při užívání rekreační nemovitosti 
Hluboká 30. Poplatková povinnost 
žadatele se řídí OZV č. 1/2012 o místním 
poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů čl. 2, odst. 1, písm. b. 

 
 
 
 
 
 

KRUCEMBURSKÁ  STOPA  (14.  9.) 
 

Městys Krucemburk, TJ Sokol Krucemburk a Perun Hluboká 
pořádají 9. ročník pochodu a cykloturistické jízdy  

Krucemburská stopa. Plánujeme pro Vás 3 pěší trasy a 5 
cyklotras převážně krásnou krajinou CHKO Žďárské vrchy. 

Konkrétní trasy budou upřesněny na plakátech a webu.  
Začátek akce od 8 do 10 hodin na sokolovně. 

 

TJ Sokol Krucemburk Vás srdečně zve na tradiční 
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI (31. 8.)  
Tradiční poslední den prázdnin na sokolovně věnovaný 
převážně dětem. Děti čekají oblíbené soutěže o ceny, 

skákací hrad, zmrzlina a párek v rohlíku zdarma.  
Více informací na plakátech.  
Začátek akce ve 14 hodin. 

 



INFORMACE  Z  16.  ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA   M ĚSTYSE  (17. 4. 2013) 
 

*ZM projednalo a schvaluje koupi 
pozemku parc. č. 1385/13 o výměře 23 m² 
a parc. č. st. 160  o výměře 289 m² za cenu 
50 Kč/m², vše v k.ú. Krucemburk. 
*ZM projednalo a schvaluje odkoupení  
pozemku PK parc. č. 1325/2 o výměře 
982 m² za cenu 30 Kč/m² v k.ú. 
Krucemburk. 
*ZM projednalo a schvaluje prodej 
pozemků v k.ú. Krucemburk parc. č. 
1408/5 o výměře 6.986 m², parc. č.1409/4 
o výměře 1.315 m²,  parc. st. 477 o 
výměře 3.169  m² včetně stavby, parc. č. 
478 o výměře 3.169 m² včetně stavby, za 
dohodnutou cenu 15.000 Kč s předkupním 
právem městyse Krucemburk v případě 
nerealizace Bioplynové stanice na 
uvedených pozemcích do 31. 12. 2014. 
*ZM projednalo a schválilo prodej 
pozemku parc.č. 352/44 o výměře 280 m² 
za cenu 40 Kč/m² v k.ú. Krucemburk. 
*Předseda finančního výboru R. Dopita 
přednesl zprávu z FV a doporučuje bod č. 
7 ke schválení. 
*ZM projednalo a schvaluje potvrzení RM 
o schválení Rozpočtových opatření č. 
6/2012 – úprava rozpočtu k 31. 12. 2012. 
*ZM projednalo a schvaluje vyřazení 
nepotřebného majetku ZŠ dle žádosti čj. 
47/2013/MK. 
*ZM projednalo a neschvaluje prodej 
akcií České spořitelny dle nabídky firmy 
Finance Zlín, čj. 30/2012/MK. 
*ZM projednalo a schvaluje Zprávu o 
výsledku přezkoumání hospodaření 
městyse Krucemburk za rok 2012 bez 
výhrad.  
*ZM bere na vědomí Zápis z 
Koordinační porady mezi PČR 
Chotěboř a městysem Krucemburk. 

*ZM projednalo a schvaluje zmocnění RM 
k realizaci doporučení pro ZM k prodeji 
majetku městyse. 
*ZM projednalo a schvaluje doplnění 
usnesení č. 5/2012/13 v bodě 9.4): text – 
za zajištění předčasné kolaudace stavby 
„Snížení energetické náročnosti vnějšího 
pláště Základní školy Krucemburk“. 
*ZM projednalo a potvrzuje Rozhodnutí 
RM o schválení Oznámení rozhodnutí o 
výběru nejvhodnější nabídky na akci 
„Zateplení a výměna zdroje tepla v OÚ 
Staré Ransko“ – Veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce s tímto 
výsledkem: 1. Jaroslav Dohnal, 
Krucemburk, 2. Josef Strašil zednictví, 
Hluboká, 3. BW Stavitelství, s.r.o., Holice 
*ZM projednalo a zvolilo člena Školské 
rady ZŠ Krucemburk Ing. Jiřího Kasala. 
*ZM projednalo a schvaluje termíny 
jednání ZM  v roce 2013: 17. 4., 19. 6., 
11. 9., 16. 10. a 18. 12. 
*ZM projednalo a schvaluje Obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/2013 (zrušení 
Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011). 
*ZM projednalo PROTOKOL o kontrole 
výkonu samostatné působnosti 
provedené u městyse Krucemburk 
Odborem dozoru a kontroly veřejné 
správy Ministerstva vnitra České 
republiky dne 16. ledna 2013,  č.j. MV-
141451-3/ODK-2012.  
*Dle bodu 7. KONTROLNÍ ZÁVĚRY 
stanovuje odpovědné osoby za 
odstranění zjištěných nedostatků 
následovně: za splnění bodu 1) a 2) je 
odpovědný starosta městyse Mgr. J. 
Havlíček, za splnění bodu 3), 4) a 5) je 
odpovědný místostarosta městyse T. 
Trávníček. 

*ZM projednalo a schvaluje Obecně 
závaznou vyhlášku č. 2/2013 (Doplnění 
Obecně závazné vyhlášky o místním 
poplatku – poplatek z veřejného 
prostranství). 
*ZM projednalo a schválilo účetní 
závěrku za rok 2012 dle přiložených 
výkazů. 
*ZM schvaluje Komisi pro otevírání 
obálek a Hodnotící komise na akci 
„Zateplení obecního úřadu Krucemburk“ 
ve složení: ing. F. Kujan, T. Trávníček, L. 
Dohnal, J. Maša, Mgr. J. Havlíček. 
Náhradníci: ing. V. Kujanová, J. Dohnal, 
R. Dopita, J. Strašil, ing. L. Pleskač.                                                                                      
*ZM projednalo a schvaluje Zadávací 
dokumentaci na akci „Zateplení 
obecního úřadu Krucemburk“. 
*ZM projednalo a schvaluje Komisi pro 
otevírání obálek a Hodnotící komise na 
akci „Zateplení zdravotního střediska 
Krucemburk“ ve složení: ing. F. Kujan, T. 
Trávníček, L. Dohnal, J. Maša, Mgr. J. 
Havlíček. Náhradníci: ing. V. Kujanová, J. 
Dohnal, R. Dopita, J. Strašil, ing. L. 
Pleskač. 
*ZM projednalo a schvaluje Zadávací 
dokumentaci na akci „Zateplení 
zdravotního střediska Krucemburk“. 
*ZM projednalo a zmocňuje RM ke 
schválení výsledku veřejné soutěže na 
zhotovitele stavby a Technického 
dozoru investora na akci „Zateplení 
obecního úřadu Krucemburk“ včetně 
Smluv o dílo.  
*ZM projednalo a zmocňuje RM ke 
schválení výsledku veřejné soutěže na 
zhotovitele stavby a Technického 
dozoru investora na akci „Zateplení 
zdravotního střediska Krucemburk“ včetně 
Smluv o dílo. 

 

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. 

 

ROZMARY   
JARNÍHO  POČASÍ 

 

Příchod letošního jara na sebe nechal 
dlouho čekat. Po teplotně průměrném 
únoru přišel studený březen. Ranní teploty 
byly v Krucemburku pod bodem mrazu, 
přes den se pohybovaly většinou kolem 
nuly. Oteplení nastalo jen od 6. do 10. 
března: ranní teploty byly nad nulou, 
denní se vyšplhaly až k 10 stupňům. V 
neděli 10. března přišla první jarní bouřka 
(několikrát zahřmělo), podle meteorologů 
o čtrnáct dní dříve než v jiných letech. 

Střídání teplot působilo v některých 
dnech na celém území Čech náledí a 
ledovku, které pokryly chodníky i silnice. 
Ve středu 13. března byl v ranních 

hodinách např. nesjízdný hlavní silniční 
tah mezi Chrudimí a Pardubicemi, podle 
přímých svědků byla silnice „jako 
zrcadlo“. Silnice byla téměř tři hodiny 
neprůjezdná. Řidiče, železničáře i chodce 
potrápily silný vítr a sněžení na konci 
druhé dekády měsíce.  

O víkendu 23. a 24. března se silně 
ochladilo. I když bylo již astronomické 
jaro, ranní teploty klesly na některých 
místech Krucemburku pod mínus 10 
stupňů. Podle sdělení meteorologů padaly 
po celé republice teplotní rekordy a v 
horských polohách se ranní teploty blížily 
k minus 20 stupňům. 

Rozmarné počasí doprovázelo také 
Velikonoce. Na Velký pátek ráno sněžilo, 
přes den však sníh roztál. V sobotu bylo 

jasno až polojasno, denní teploty se 
pohybovaly nad 5 stupni. V neděli 31. 
března bylo zataženo a napadlo 13 cm 
sněhu. Na Velikonoční pondělí, které 

připadlo na 1. duben, ráno pluhy 
vyhrnovaly komunikace a koledníci se na 
některých místech museli brodit sněhem; 
odpoledne se střídalo sluníčko se 
sněhovými přeháňkami. 

Vinička 31. 3. 2013 



Oficiální informace meteorologů 
uvádí, že letošní březen patřil mezi 
nejchladnější od počátku 20. století. V 
pražském Klementinu naměřili průměrnou 
březnovou teplotu 2°C: chladnější březen 
byl v letech 1958 (0,5°C) a 1987 (0,8°C). 

Chladné počasí pokračovalo i 
začátkem dubna. Noční teploty se v 
Krucemburku pohybovaly pod nulou (8. 
dubna klesly na -6°C), denní vystoupily 
mírně nad nulu.  

Podle oficiálních údajů meteorologů 
byl letošní začátek jara velmi chladný. 
Průměrná teplota od 10. března do 7. 
dubna měřená v pražském Klementinu 
klesla pod minus jeden stupeň, a toto 
období tak patřilo – společně s rokem 
1958 – mezi nejchladnější od začátku 20. 
století. 

K oteplení došlo až na přelomu první a 
druhé dekády: od 10. dubna se noční 
teploty dostaly nad nulu, denní nad 10°C. 
Sníh na ulicích, zahradách a polích rychle 
roztál. Definitivní příchod jara v polovině 
dubna ohlásili i první vlaštovky a špačci. 

25. dubna byl v Krucemburku 
zaznamenán první letní den (25°C), o den 
později denní teplota stoupla na 27°C. 

redakce 
 

PŘEHLED  POČASÍ  
V  ROCE  2012 

 

První leden roku 2012 připadl na 
neděli. Počasí spíš připomínalo počátek 
listopadu: celý den se teploty pohybovaly 
kolem bodu mrazu (ráno 0°C, odpoledne 
2°C), přes den bylo zataženo a přicházely 
dešťové přeháňky. Slabá pokrývka z 
minulých dnů téměř zmizela. 

Počasí během roku 
Mírné počasí bylo téměř po celý leden. 

Teplota se většinou pohybovala kolem 
bodu mrazu a sněhová pokrývka se 
utvářela až v druhé polovině měsíce: 
největší výšky (28 cm) dosáhla 22. ledna. 
Během posledního dne měsíce se výrazně 
ochladilo (noční teplota poklesla na                    
-10°C). Ochlazení pokračovalo až do 
měsíce února, kdy se denní teplota 
pohybovala kolem -10° a noční klesala až 
k -20°. Po 14. únoru se začalo oteplovat. 
V té době však často sněžilo a utvářela se 
souvislá sněhová pokrývka, která již 16. 
února dosáhla výšky 48 cm. Až na malé 
výjimky se denní i noční teploty 
pohybovaly většinou kolem bodu mrazu.  

Souvislá sněhová pokrývka vydržela 
až do začátku března a od 4. března se 
stala již nesouvislou. Souvislá sněhová 
pokrývka o výšce 4 cm se ještě utvořila 8. 
března. 10. března však sníh již zmizel. Po 
15. březnu začala značně stoupat denní 
teplota: v sobotu 17. března a v neděli 18. 
března dosáhla 21°C, od té doby se již 

denní teplota většinou pohybovala v 
rozmezí mezi 15 a 20°C. Na konci měsíce 
se však ochladilo a ochlazení přešlo až do 
měsíce dubna. Koncem března také přišel 
vydatnější déšť a první dubnové dny byly 
poznamenány i sněhovými přeháňkami. 
Od 3. dubna se však začalo oteplovat. 

Počasí o velikonocích od 5. do 9. 
dubna bylo opět poznamenáno ochlazením 
a dešťovými i sněhovými přeháňkami. Po 
10. dubnu bylo počasí velmi proměnlivé, 
krátkodobá ochlazení byla střídána 
oteplením a často přicházely dešťové 
přeháňky. Koncem dubna však nastalo 
výrazné oteplení a 27.–29. dubna 
překročila denní teplota 25° (letní dny) a 
30. dubna vystoupila na 30° (tropický 
den). 

Teplé počasí pokračovalo i v prvních 
květnových dnech. Částečnou změnu 
přinesla 5. května silná bouřka, po které se 
krátkodobě mírně ochladilo. Po dalším 
oteplení, k němuž došlo již 8. května, bylo 
počasí až do 19. května teplotně nestálé. 
Konec měsíce však byl poznamenán velmi 
teplým počasím. Výrazně se začal 
projevovat nedostatek vodních srážek.  

Začátek června přinesl ochlazení, ale 
také tolik potřebné vodní srážky. Od 6. 
června se opět začalo oteplovat a do konce 
měsíce bylo počasí velmi teplé s řadou 
letních dnů a několika tropickými dny. 
Velmi teplý byl i červenec, což se opět 
projevilo narůstajícím počtem letních i 
tropických dnů. Zase se však projevil 
nedostatek vodních srážek. Teplé až horké 
léto mělo své pokračování v měsíci srpnu: 
počet letních i tropických dnů stále 
narůstal. Teprve na konci měsíce začaly 
přicházet vytoužené deště.  

Také září bylo neobvykle teplé. I v 
tomto měsíci se objevily letní dny a 
dokonce jeden den s tropickou teplotou. 
Vodních srážek však bylo opět méně. V 
měsíci říjnu se již letní dny neobjevily, 
přesto však lze zhodnotit tento měsíc jako 
neobvykle teplý.  

První slabý mráz (-1°C) přišel 11. 
října. I když v tomto měsíci spadlo více 
srážek, slunné dny převažovaly, což 
vyhovovalo zejména při sklizni brambor. 
V sobotu 27. října v důsledku ochlazení 
padal odpoledne první sníh, který však 
zůstal ležet pouze na trávě a během 
následujícího dne roztál. Ani listopad 
nepřinesl výrazné ochlazení. Ranní teplota 
se udržovala nad bodem mrazu a slabý 
mráz byl spíše výjimkou. Zato denní 
teplota se často pohybovala kolem 10°. 
Také sněžení v podobě přeháněk 
přicházelo výjimečně a spadlý sníh brzy 
zmizel. S příchodem prosince však došlo 
ke změně: velmi se ochladilo a teplota se i 
přes den udržovala pod bodem mrazu, v 
noci klesala až k -10°. Také často sněžilo 

a postupně se vytvářela souvislá sněhová 
pokrývka, která 12. prosince dosáhla 
výšky 27 cm. Po 15. prosinci se však zase 
oteplilo a sníh rychle roztál. 

Vánoce byly opět beze sněhu. Noční 
teplota se o Vánocích pohybovala 
maximálně kolem -3° a ve dne většinou 
vystoupila k 5°. Ve dne bylo převážně 
zataženo. Tato situace s malými 
výjimkami trvala až do konce roku. 

Zajímavosti kolem počasí 
V průběhu roku bylo 35 letních dnů; 

první letní den byl 25. dubna, poslední 18. 
září. V roce bylo také 24 tropických dnů; 
první tropický den byl 30. dubna, poslední 
11. září. 

Neděle 1. července byla nejteplejším 
dnem roku: denní telota vystoupila k 35°. 
Z 30. června na 1. července byla také 
tropická noc: po celou noc teplota neklesla 
pod 21°. 

Poslední ranní mráz přišel 18. května – 
ranní teplota se pohybovala kolem -1°. 
Nejchladnějším dnem roku byla neděle 12. 
února: ranní teplota klesla na -22°. 
Neobvykle silný ranní mráz přišel o 
Velikonočním pondělí 9. dubna: ranní 
teplota klesla na -7°. 

První podzimní mráz přišel 10. října: 
ranní teplota se pohybovala kolem bodu 
mrazu. První sníh padal v sobotu 27. října. 
Největší výšky dosáhla sněhová pokrývka 
16. února, a to 49 cm.  

První bouřka přišla v pátek 20. dubna. 
Celková charakteristika roku podle 

počasí 
Rok 2012 byl velmi teplý, avšak 

poměrně suchý. Pro práce v zemědělství 
bylo velmi příznivé počasí v období 
sklizně obilovin a také podzim, který byl 
poměrně teplý s malým množstvím srážek. 

Zajímavosti z přírody 
V roce 2012 byla průměrná úroda 

ovoce, avšak velmi rozdílná podle oblastí. 
Příčinou malé úrody v některých oblastech 
bylo velké sucho a značné ochlazení na 
počátku druhé poloviny května. Zralé 
ovoce bylo také často napadáno bodavým 
hmyzem. 

Úroda zemědělských plodin byla 
rovněž průměrná. Velmi dobře probíhala 
jejich sklizeň. Příčinou bylo většinou teplé 
a suché počasí. 

Počátkem května (3. května) byl 
pozorován přílet vlaštovek. Bylo jich však 
velmi málo. Ve stejné době přiletěli i 
rorýsi, ti však odlétali již na počátku 
srpna; vlaštovky odlétaly kolem 10. září. 
V současné době je velmi málo vrabců. 

V roce 2012 rostlo velmi málo hub. 
Příčinou bylo velké sucho. Situace se 
poněkud zlepšila v podzimním období. 

Na základě vlastního pozorování sestavil 
Václav Janda 

 



SRÁŽKY  ZA  ROK  2012 
 

V roce 2012 spadlo v Krucemburku 
151,5 cm sněhu. Nejvíc sněhu za 24 hodin 
napadlo 5. ledna (19 cm). První sníh začal 
padat 27. října, ten však roztál a další 
začal padat až 4. prosince. 

V roce 2012 spadlo v Krucemburku 
1.078,3 mm/m2 srážek: 
leden  celkem 151 mm/m2  
 sníh 67 cm 
únor celkem 65,6 mm/m2  
 sníh 33 cm 
březen celkem 30,5 mm/m2  
 sníh 3,5 cm 
duben celkem 31,2 mm/m2  
květen celkem 67,3 mm/m2  
červen celkem 78 mm/m2  
červenec celkem 99,5 mm/m2  
srpen celkem 90,4 mm/m2  
září celkem 56,5 mm/m2  
říjen celkem 46,1 mm/m2  
 sníh 8 cm 
listopad celkem 320 mm/m2  
prosinec celkem 42,2 mm/m2  
 sníh 40 cm 

Nejvíce srážek spadlo v listopadu (320 
mm/m2), nejméně v březnu (30,5 mm/m2). 
Nejvíc srážek za 24 hodin spadlo 7. 
listopadu (129 mm/m2). 

zpracoval Jan Moravec 
 

KRUPOBITÍ  ROKU  1903 
 

V neděli 19. července 1903 postihla 
Krucemburk a jeho nejbližší okolí přírodní 
katastrofa. Sotva se obyvatelé 
vzpamatovali a odstranili škody po 
ničivém požáru, který postihl městečko v 
roce 1893, přišla další pohroma. 

Dejme slovo učiteli Josefu Kynčlovi, 
který tuto pohromu zaznamenal. Vše 
nasvědčovalo tomu, že toho roku na polích 
bude bohatá úroda, ale právě toho 
nedělního večera po vojnoměstecké pouti 
se kolem sedmé hodiny večerní obloha 
zatáhla černými mraky, které se táhly od 
severu k jihu. Po osmé hodině spustila se 
prudká bouře a začalo prudké krupobití v 
témže směru. Kroupy se však odrazily od 
raneckých lesů, a tak Krucemburk, Ransko 
a Ždírec byly vší silou krupobitím 
zasaženy. 

Od Ždírce až k Vojnovu Městci byla 
celá letní krajina přeměněna v krajinu 
zimní a veškerá úroda na polích zničena. 
Kolem dokola, kam oko dohlédlo, bylo 
vše pokryto ledovým rubášem z krup, od 
kterého se odrážely v pozdní večerní 
hodině postavy zoufalých lidí. Vše 
vypadalo příšerně, lidé lomili bolestně 
rukama nad tou spouští, kterou způsobilo 
krupobití zde dosud nevídané. 

Stébla dozrávajícího obilí byla 
kroupami tak zpracována, že byla 
měkounká jak sláma v myším hnízdě. 
Proto lidé tyto zbytky nazývali myšince. 
Avšak nejen pole, ale i lesy a stromy byly 
zle poškozeny a z kořenů vyvráceny. 
Přeměnily se tak v polom přelámavý a 
zkroucený tak, jako když se prádlo ždímá. 
V obecním lese Hati byly stromy tak 
vyvráceny a přes sebe přeházeny, že to 
vypadalo jak ve válce záseky. 

U Ranska v aleji byly vyvráceny a 
přelámány stoleté lípy a topoly, k jejichž 
obejmutí by nestačili čtyři lidé. Knížecí 
majitelky žďárského panství přijely na 
místo katastrofy a udělaly si zde 
fotografické snímky. Na krucemburské 

faře a v kostele byla všechna okna 
vytlučená. Ve farní kanceláři s takovou 
silou, že když kroupy rozbily venkovní i 
vnitřní okna, dopadly až k protějším 
dveřím tak, že celá podlaha byla jimi 
pokryta. Stoka odvádějící vody z farského 
dvora byla jimi ucpaná a tak voda, která 
vnikla zadními dveřmi do síně fary, 
předními odtékala ven, tvořila potok, který 
vytékal dolů na náměstí. Byla to strašlivá 
pohroma podobná té a snad ještě horší, 
nežli byl požár v roce 1893. 

Krucemburský rodák spisovatel A. B. 
Kohout, pamětník této pohromy, o ní píše: 
Toho večera 19. července 1903 se nad 
údolím řeky Doubravy strhla veliká smršť 
doprovázená krupobitím, které postihlo 
celé údolí a natropilo mnoho škody. 

Všechny stromy v městečku, místním 
parku a stromy podél silnice ke Ždírci a 
Vojnovu Městci a také les vpravo ke 
Ždírci nazývaný V Hati byly roztříštěny. 
Větve byly přelámány a kroupami 
rozdrceny ležely na zemi. Vždyť tenkrát 
padaly kroupy o velikosti dětské pěsti. 
Kroupy zničily také veškerou polní úrodu 
a vytloukly téměř všechna okna v 
městečku. Taškové střechy z pálené hlíny, 
kterými byly střechy pokryty po ohni, byly 
rozbity na padrť. Vody spadlo tolik, že z 
farského dvora, který je na kopci hned 
vedle kostela, tekla voda jako potokem na 
náměstí. 

Ráno jsme se zhrozili této spouště a 
těch vysokých závějí z ledových krup, 
které napadly. Všude plno spadaných 
ptačích hnízd a mrtvolek ptáčků. 

Pavel Vomela

 

JÁN  LAHO 
 

Vydání tolerančního patentu císařem Josefem II. ze dne 13. 
října 1781 znamenalo výraznou změnu v české náboženské 
situaci. Patent legalizoval augsburské (luterské) a helvetské 
(kalvínské) vyznání. 

V polenském panství byl patent oficiálně vyhlášen na 
přibyslavském výročním trhu 3. prosince 1781. V Krucemburku 
se v té době již vyjednávalo o zřízení vlastního evangelického 
sboru. K aktivitě přispělo nejspíš i to, že k evangelické víře se 
přihlásil také Matěj Ležák (asi 1717–1806), který byl v té době 
krucemburským primasem (1773–1793). V Krucemburku 
panovalo tolerantní náboženské ovzduší, k němuž přispěl i 
katolický farář Jan Křtitel Daněk, krucemburský rodák. Na 
zřízení evangelického sboru se aktivně podílel vrchní polenského 
panství Ondřej Karel Hitschmann (1749–1832): zřejmě na jeho 
radu sbor přijal augsburskou konfesi.  

Jedním z úkolů evangelického sboru bylo zajistit kazatele. 
Vláda dekretem z 16. ledna 1782 umožnila povolat kazatele z 
Uher. Na radu O. Hitschmanna a s jeho průvodním listem vyslal 
30. března 1782 sbor dvojčlennou deputaci (Vojtěch Pátek z čp. 
38 a Josef Skřivan z čp. 20, pozdější starší rychtář) do slovenské 
Modry k superintendantovi Ondřeji Torkošovi, faráři při 
německé evangelické církvi, aby sem vyslal duchovního správce. 

Slovenští evangelíci užívali v 17.–19. století jako liturgický a 
spisovný jazyk bibličtinu; šlo o slovakizovanou češtinu, která se 
vyvinula z češtiny Kralické bible.  

Zřejmě na doporučení Michala Institorise Mošovského 
(1733–1803), spisovatele a evangelického kazatele v Bratislavě, 
který organizačně i myšlenkově pomáhal při obnově evangelické 
církve v Čechách (podporoval mj. české bohoslovce na studiu v 
Bratislavě), byl na jaře 1782 na Vysočinu vyslán Ján Laho, první 
duchovní augsburského vyznání v Čechách.  

Ján Laho se narodil se 22. dubna 1738 v Radvani (dnes 
součást Banské Bystrice). O jeho mládí máme málo informací. V 
Radvani se 16. srpna 1725 v rodině Štefana Laha a jeho 
manželky Kataríny, rozené Cemberové, narodil František Laho: 
studoval na univerzitě ve Wittenbergu, od roku 1753 byl 
evangelickým knězem v Pondelku, od roku 1756 v Senném, kde 
roku 1774 zemřel. Je autorem barokové náboženské práce 
Commentatio qua de propagatione lucis evangelii seculo nati 
Christi... (Wittenberger 1753). Ján Laho byl buď Františkovým 
bratrem nebo blízkým příbuzným. V Čechách působil také 
Samuel Laho, a to v Černilově (1785–87), kde vedle sebe 
působily sbory helvetského i augsburského vyznání. 

Ján Rezik ve spisu Gymnaziológia uvádí, že Radvaň měla „už 
oddávna možnosť zhromažďovať mužov hlbšieho vzdelania a 
augsburského vyznania“. Lze předpokládat, že J. Laho získal 



kvalitní vzdělání. Od 60. let 18. století působil na slovenském 
Gemeru (v německo-maďarském prostředí oblasti Rimavské 
Soboty). Jeho působištěm byly zprvu Ožďany známé svým 
lyceem (latinskou školou s metodou mechanického učení): je zde 
roku 1765 a 1771 zmiňován jako farář obou národností (tj. 
maďarské i německé), roku 1767 učil na ožďanské škole pro 
velmože a šlechtice. Poté byl farářem v Brzotíně (Berzeku) u 
Rožňavy.  

Na Vysočinu se J. Laho dostal – když si předtím vyřídil 
příslušné formality v Prešpurku (Bratislavě) a ve Vídni – koncem 
května 1782; 28. května přišel do Sázavy a poté se hlásil u 
vrchnostenského úřadu v Přibyslavi, o den později dospěl za 
doprovodu vrchního O. Hitschmanna do Krucemburku a 
ubytoval se v pronajaté místnosti bývalého panského špýcharu. 
Po vyřízení formalit na krajském úřadu v Čáslavi (7. června 
obdržel povolení k vykonávání bohoslužeb) začal plnit svou 
funkci: 9. června poprvé kázal ve staré, dnes již zbořené stodole 
Františka Janáčka za domem č. 33, od 16. června se 
bohoslužebná shromáždění přemístila do pronajaté místnosti 
panského špýcharu. 

Evangelický sbor byl v Krucemburku trvale ustaven 18. 
července 1782 a patřil tak mezi nejstarší sbory v Čechách. Podle 
údajů J. Kynčla čítal 173 rodin (948 osob) z Krucemburku, 
Ranska, Kohoutova, Jitkova, Benátek, Hluboké, Ždírce, 
Sobíňova, Markvartic, Sopot, Nové Vsi, Bílku, Střížova, Sázavy, 
Rosičky, Poděšína, Skrejšova, Říště, Šenfeldu, Horního Dvora, 
Vepřové, Přibyslavi a Polné. 

Už od počátku své činnosti překonával J. Laho řadu potíží. Ne 
všude bylo náboženské ovzduší tak tolerantní jako v 
Krucemburku. Stávalo se, že při pohřbech docházelo mezi 
evangelíky a katolíky ke střetům, při nichž byli i mrtví (např. 21. 
června 1782 v Citrově). Jedna z prvních bitek, kterou vyšetřoval 
vrchnostenský úřad v Rychmburku, se strhla již 28. prosince 
1781 v Hlinsku při pohřbívání dítěte Doroty Hubené z Holetína. 
Sám J. Laho byl raněn při pohřbu v Roudnici a inzultován ve 
Vepřku; některé pohřby sloužil pod ochranou vojska. 

J. Laho dbal o materiální zabezpečení krucemburského sboru. 
Zasloužil se o zřízení evangelické školy (1783). Zprvu se učilo 
v panském špýcharu. Prvním učitelem byl do konce roku 1783 
Ondřej Lazányi (1757–1835), pozdější evangelický farář v 
Horních Dubenkách na Moravě (1783–1835). Roku 1784 získal 
sbor dřevěnou chalupu na náměstí (roku 1820 byla přestavěna na 
kamennou). 19. srpna 1784 byl patronizován jako učitel 
evangelické školy Jan Molitoris. 

Za Lahova působení – ale zřejmě již Molitorisovým 
přičiněním – byl postaven dřevěný domek (čp. 137), který pak až 
do roku 1858 sloužil jako příbytek evangelických kazatelů. Za 

ním byla roku 1786 postavena dřevěná kazatelna. Roku 1782 byl 
zřízen evangelický hřbitov na kopci pod Třemi kříži (pohřbívalo 

se tu až do roku 1863). 
V té době J. Laho vydává katechismus Vejtah některých 

hlavních otázek a odpovědí z učení křesťanského pro obecný lid 
evangelický v Čechách (Weytah některých hlawnjch otázek a 
odpowědj z učenj křesťanského pro obecný lid Ewangelický w 
Cžechách, sepsaný od Jana Laho, Kazatele Slowa Božjho při 
Cýrkwi Augsspurgského Wyznánj Kreuzbergské. W Praze, u 
Wolganga Gerle knihkupce, 1784). Předmluva k brožuře o 40 
stranách – „Psal sem v Kreuzbergu, Dne 14 měsíce září léta Páně 
1783.“ – potvrzuje, že dílo vzniklo v době jeho působení v obci. 
Zároveň dokumentuje, že pojmenování obce bylo Kreuzberg. 

J. Laho byl zřejmě organizačně velmi schopný, protože 1. 
dubna 1784 byl jmenován prvním superintendantem české 
evangelické církve augsburského vyznání v Čechách (měla tehdy 
devět sborů). Z této funkce vedl 3. září 1784 v Jihlavě spolu se 
superintendantem helvetské víry Františkem Kovácsem audienci 
u císaře Josefa II. Evangelíci tehdy museli svou církev financovat 
z vlastních zdrojů a navíc museli odvádět dávky katolické církvi. 
V žádosti se uvádí, že „jednotlivé sbory svého vlastního 
duchovního správce platí jen s největšími obtížemi“ a vedení 
superintendantského úřadu je „krajně obtížné, protože potřebného 
platu, s kterým by vyžíti mohli, nemají“. J. Laho žádal, aby císař 
zrušil odvádění štoly katolickým kněžím, podporoval 
superintendanty ze státních prostředků a „jejich osud zde v 
Čechách snesitelnějším učinil“. Rozhodnutím dvorní kanceláře z 
14. října však požadavkům vyhověno nebylo. 

Proč J. Laho z Čech odešel, není známo. J. Kynčl v článku 
Dějiny evanj. sboru a. v. v Krucemburku (Hus, 1912), který 
podrobně počátky evangelického sboru v Krucemburku popisuje, 
uvádí, že při odchodu z Krucemburku „byl tak dojat, že své 
loučící kázání dal přečíst svojím nástupcem“ (s. 129). Jiné 
prameny uvádějí, že Ján Laho při bohoslužbách dodržoval 
luteránský rituál, který odporoval místním zvyklostem (odmítal 
zprvu např. lámání chleba při svaté večeři); rozdíl mezi vírou a 
náboženskou praxí vedl zřejmě k roztržkám uvnitř sboru (např. 
sázavští věřící se spojili s hornokrupským sborem vyznávajícím 
helvetský rituál a 2. listopadu 1784 vytvořili vlastní sbor). J. 
Laho byl situací roztrpčen. Problémy doprovázely i organizaci 
církve (členění na sbory a senioráty) či spory s vládou zřízenou 
konzistoří (1784), v jejímž čele stál katolický předseda 
jmenovaný panovníkem a jemuž byli superintendanti podřízení. 
Důvodem však mohly být i ekonomické problémy: jako 
superintendant měl mít příjem 300 zlatých ročně z příspěvků 
evangelických rodin (každá rodina měla přispět 18 krejcary 
ročně), příspěvky se však nescházely; J. Laho neměl na obživu a 
„žil ve velkém nedostatku“ (do roku 1783 musel ze svého platu 
živit ještě svého pomocníka O. Lazányiho). 

J. Laho se v dubnu 1785 vzdal funkce superintendanta (na 
jeho místo byl jmenován Štěpán Leška) a 10. září 1785 ordinoval 
na kazatele v Krucemburku J. Molitorise. Záhy nato ukončil svou 
činnost v Čechách a vrátil se – obdobně jako řada dalších 
slovenských evangelických kazatelů působících v té době v 
Čechách – zpět do Uher do Petrku (Pétery) v pešťském 
senioriátu. Zemřel 21. listopadu 1790 v Pešti. 

Ani Lahův nástupce Jan Molitoris v Krucemburku dlouho 
nepobyl. Narodil se 19. listopadu 1764 v Biré v Uhrách v 
učitelské rodině. Vzdělání získal na školách v Domoně a Servaši, 
studoval na prešpurském lyceu (1778–83) a pak krátce učil ve 
Velké Lhotě u Dačic (1783–84). Poté působil v Krucemburku 
jako učitel (1784–85) a kazatel (1785–87). Liturgie vedená v 
Uhrách se lišila od zvyklostí v Čechách, což vedlo k sporům 
uvnitř sboru. J. Molitoris proto v dubnu 1787 zažádal o přeložení 
a 19. června se vrátil do Uher. Působil v Tokaji a od roku 1790 v 
Plachtině. Zemřel 8. července 1844. 

Jiří Zeman 
 

místo bývalého evangelického hřbitova 



VZPOMÍNKA   
NA  PANA  VÍTA  JANÁ ČKA 

 

23. května 2013 v Praze zemřel 
po dlouhé nemoci Vít Janáček. 
Narodil se v roce 1930 v 
Krucemburku v rodině učitele Josefa 
Janáčka, pozdějšího ředitele zdejší 
školy. Rodiče bydleli v bývalém 
lihovaru. Po studiu na chotěbořském 
gymnáziu (maturoval v roce 1949) 
začal po válce studovat ve 

francouzském Lyonu. Pracoval v diplomatických službách, 
potom v ČTK a později v redakci časopisu 100+1 zahraničních 
zajímavostí jako novinář a publicista. Zajímavé vzpomínky na 
své dětství a mládí napsal o Krucemburku: na jeho obyvatele, 
kteří zde v té době žili, na tehdejší sokol a zejména na sokolské 
divadlo, ve kterém hrál a které úspěšně režíroval pan doktor 
Drbálek. Tyto jeho vzpomínky nevyšly knižně. 

Pan Vít Janáček byl členem Společnosti Jana Zrzavého v 
Krucemburku. Živě se zajímal o život v městysi. Je také uveden v 
seznamu významných krucemburských osobností. 

    Pavel Vomela 
 

PŘÍBĚH  Z  VÁLKY 
 

Bylo pozdě večer 26. dubna 
1945. Skupina partyzánů 
oddílu ZAREVO, partyzáni 
Žižko, Smak a Timanovič 
spolu se svými českými 
spolubojovníky Josefem 
Kopřivou a Františkem 
Procházkou, přepadla silnici 
mezi Ždírcem a Německým 
Brodem tři německé vojenské 
automobily. Při přestřelce tři 

němečtí vojáci padli. 
Ještě této noci došlo k druhému přepadení německého 

vojenského automobilu na silnici nad Novým Ranskem v místě, 
které se nazývá Kominík (v blízkosti cesty vedoucí z hlavní 
silnice do muničních skladů na Bílku). Partyzáni údajně stavěli 
nákladní auto, a když nezastavilo, hodili na ně granát, který auto 
zapálil. V automobilu jeli 
obergerfraitři (desátníci) Grave a 
Grotte a sedmnáctiletá ošetřovatelka 
Gertrud–Věra Fischerová pocházející 
z Hamburku; všichni v zapáleném 
autě uhořeli. 

Druhého dne ráno bylo zničené 
auto i s oběťmi odtaženo do 
Krucemburku do dvora školy, kde v 
té době sídlilo pověstné 
Jagdkomando určené pro boj proti 
partyzánům. Svědci z oken vedlejší 
budovy mohli spatřit ohořelá těla 
německých vojáků, která ležela u 
zdi. 28. dubna na katolickém hřbitově v Krucemburku byly 

pohřbeny tělesné pozůstatky zabitých vojáků. Grave a Grotte byli 
pohřbeni na dnes již neznámém místě a Gertrud v samostatném 
hrobě jen několik metrů od vojáků. 

Její matka se po válce dozvěděla prostřednictvím Červeného 
kříže o místě posledního odpočinku své dcery. Nechala na hrob 
postavit pomník se jménem a upravit hrob, o který se starala 
rodina místního hrobaře. Po roce 2005 byl hrob zrušen a místo 
bylo přenecháno k dalšímu pohřbívání. Dnes nám tuto tragickou 
příhodu z konce války připomíná jen fotografie Gertrud–Věry 
Fischerové a fotografie jejího zrušeného hrobu. 

Přepadení vojenského automobilu zaznamenala četnická 
stanice v Krucemburku a je popsáno také v knize Františka 
Drašnara „Partyzánský výsadek Mistr Jan Hus“. 

   Pavel Vomela 
 

VOJENSKÝ  TÁBOR  RUDÉ  ARMÁDY  
 

Málokdo dnes již pamatuje, že vedle Černé silnice, vedoucí 
ze Starého Ranska do Raneckých lesů a dále do Havlíčkovy 
Borové, byl v květnu 1945 vybudován vojenský tábor pro 
sovětské vojáky, kteří v něm byli ubytovaní. Tábor prozaicky 
pojmenovali podle sovětského hlavního města Moskva. Na 
začátku tohoto tábora byla postavena slavobrána nedaleko míst, 
kde se Černá silnice kříží s cestou vedoucí k Řece. Stála na 
čtyřech dřevěných sloupech, nad nimiž se klenul oblouk s 
pěticípou hvězdou. Tato slavobrána tam stála až do roku 1960, 
kdy musela být kvůli přepravě těžícího stroje do nově 
vznikajících rudných dolů odstraněna. 

Podle vzpomínek pana Janáčka z Hluboké vojenský tábor 
tvořilo 82 dřevěných srubových domů. Na stavbu použili vojáci 
stromů, které byly skáceny na místě. Tyto stromy byly zhruba 
otesány a klády spojeny dřevěnými kolíky. Rozměr jednoho 
domku byl asi 5 x 10 metrů. Na střechy byla položena přes sebe 
prkna, která byla svážena z okolních pil, především ze Ždírce. Po 
obou stranách domků byly zhotoveny jakési pryčny s prkny pod 
hlavou, na kterých vojáci spali. 

Do takového domku se mělo vejít osmdesát vojáků. Na konci 
tábora byla postavena jakási chata ozdobená vyřezávanými trámy 
– dača, jak se v Rusku říkávalo – pro velitele 2. ukrajinského 
frontu maršála Malinovského, který zde údajně někdy pobýval. 
Také cesty v celém táboře byly zhotoveny z kulánků neboli hatí 
tak, aby se po nich nechalo pohodlně chodit a jezdit. 

V Krucemburku v sokolovně v té době měl sídlo štáb divize 
Rudé armády a v Janáčkově strojírně ve Starém Ransku byl 
opravárenský závod na opravu vojenských automobilů RA. 

Vojenský tábor v raneckých lesích byl v provozu od května 
do srpna roku 1945. Vojáci byli odsunuti zpět do Sovětského 
svazu a měli se zúčastnit bojů proti japonské armádě, mezitím 
však Japonsko kapitulovalo a vojáci byli demobilizováni. 

Kolik bylo vojáků v táboře, není přesně známo, ale vezmeme-
li ubytovací kapacitu, bylo jich zřejmě několik tisíc. Dřevěné 
domy byly po odchodu sovětských vojáků rozebrány: prkna z 
nich byla prodána lidem na opravy jejich náletem poškozených 
domů, klády ze stěn byly odvezeny na pilu, rozřezány a dále 
zpracovány. Při stavbě tábora bylo zničeno mnoho zdravých 
stromů. 

Místu, kde tábor stál, se říkalo dlouho po válce Moskva nebo 
Na Moskvě. 

Pavel Vomela
 

BŘEHULE  ŘÍČNÍ  
 

Ptákem roku je většinou vybírán takový druh, který si 
zaslouží naši pozornost a jehož populace je ohrožena. Letošním 
ptákem roku je Českou společností ornitologickou vyhlášena 

břehule říční (RIPARIA RIPARIA). Ve starší literatuře 
můžeme najít její lidové i krajové názvy: břehula, břehovka, 
břeháček nebo také štiříček břehový nebo zemní. 

Rod: vlaštovkovité (HIRUNDINIDAE). Zbarvení: svrchní 
strana těla je hnědavá, na hrudi má ohraničený hnědavý pruh. 



Tento obrázek nyní nelze zobrazit.

Tento obrázek nyní nelze zobrazit.

Sameček je stejně zbarvený jako samička. Velikost: je menší než 
ji řička, cca  12–13 cm. Rozměry vajec: 15,2 až 22 mm x 11,4 až 
13,5 mm. Výskyt: prakticky žije v celé Evropě, mimo Islandu. 

Dále se vyskytuje v části Asie, 
severozápadní Africe a 
severní Americe.  

Prostředí: je možno ji 
spatřit hnízdit v pískovnách, 
povrchových lomech, 
deponiích zeminy nebo 
stržených říčních stěnách.  

Je tažná, odlétá v srpnu až září a přezimuje ve východní 
Africe. Převážná část břehulí u nás hnízdí podél středních a 
dolních toků Moravy, Labe, Odry a jejich přítoků. Její populace 
se odhaduje na 13–30 tisíc párů. 

Ochrana: břehule říční je zařazena mezi zvláště chráněné 
druhy, v kategorii ohrožený druh (příloha č. III vyhlášky 
č.395/1992 Sb.). 

Hnízdění: břehule má ráda otevřenou krajinu, kde se 
vyskytuje stojatá nebo tekoucí voda, v blízkosti hlinitých nebo 
písčitých břehů, náspů, opuštěných pískoven, s dobrou možnosti 
zahnízdění. Žije zde v početných koloniích a do stěn vyhrabává 
hnízdní nory. Nejdříve jemným zobákem vyzobe otvor a dále pak 
používá k odhrabávání materiálu i nohou. Nora může být dlouhá 
až jeden metr a hloubení jí trvá asi 4 dny. Konec nory je 
zakončen vyhloubenou kotlinkou cca 10 cm v průměru. Místo je 
vystlané suchou trávou, kořínky, případně peřím převážně 
vodního ptactva. Snáší 5–6 bílých vajec. V sezení se střídají oba 
partneři. Mladé krmí až 23 dní potravou chycenou ve vzduchu i 
na vodě. Jde především o hmyz chycený nad vodní hladinou. V 
hnízdišti trpí různými parazity, proto mláďata často hynou v 
hnízdech, když nevydrží nápor těchto příživníků. Úbytek 
hnízdních lokalit je nejenom v celé Evropě. Má na to vliv také 
stav afrických zimovišť a cest na tahu. Krajina i močály jsou 
často přeměňovány a vysušovány pro pěstování plodin a k 
pastvě. Horší následky jsou způsobeny nepřízní počasí, kdy se 
sesunou celé hnízdní stěny. 

Predátoři: kolonie často přitahují predátory. Břehule loví 
ostříži, krahujci a nory bývají často vyhrabávány liškou nebo  
jezevcem. Jezevec se dostane do nor i v hodně vysokých stěnách.  

Z břehulí můžeme vzácně vidět ještě břehuli skalní 
(PTYONOPROGNE RUPESTRIS), u nás spatřena pouze 
dvakrát. Hnízdí ve skalních puklinách, v budovách, mostech a v 
ústí tunelů, často i vysoko v horách. 

František Coufal 
              

NAŠE  PŘÍRODA 
 

V naší republice hnízdí kolem 190 druhů ptáků a část dalších 
(asi 40 druhů) přes naše území protahuje. Ptáci jsou 
nejohroženější skupinou. I ten, kdo se sledováním ptactva 
nezabývá, může pozorovat, že řadě druhů hrozí vyhynutí a jejich 
stavy dále klesají. Jedním z důvodů je i činnost člověka při 
zásazích do přírody. 

Odhadovaný počet úmrtí 
způsobených člověkem v Evropě za rok: 
1. Protihlukové bariéry    – 100 milionů 
2. Úrazy el. proudem       –   17 milionů 
3. Lov ptactva                    –   12 milionů 
4. Kočky a jiní predátoři   –   12 milionů 
5. Auta                               –     8 milionů 
6. Pesticidy                        –     7 milionů 
7. Kolize s vysílači            –     5 milionů 
8. Ostatní                           –  250.000 

Dne 23. 4. uvedla ČT1 v Událostech z regionu reportáž o 
bledulové oblasti ve Starém Ransku. Je možno si ji prohlédnout 

na: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-
praha/213411000140423/ 

 

VÍTÁNÍ  PTA ČÍHO  ZPĚVU 

8. května 2013 se v Sobíňově (terénní stanice ČSOP 
Chotěboř) uskutečnilo tradiční Vítání ptačího zpěvu. Akce byla 
připravena Českou společností ornitologickou ve spolupráci se 
ZO ČSOP Chotěboř a Gymnáziem Chotěboř. Byla provedena 
ukázka odchytu a kroužkování ptáků RNDr. Františkem Bártou, 
spojená s vycházkou do nivy řeky Doubravy. Akce  byla velice 
zdařilá a  pro všechny obdivovatele  přírody zajímavá. 

 

SLAVNOST  V  NOVÉ  HUTI 

 

Dle vyprávění původních obyvatel osady Nová Huť si 
dřevěnou sochu sv. Jana Nepomuckého donesli jako svého 
patrona skláři z Klodzka v 19. století a vzápětí se stal i patronem 
a ochráncem Novohuťských. Socha byla po dlouhá léta umístěna 
na vysokém stromě, který přeťal blesk. 
Obyvatelé Nové Huti se zasadili o 
opravu sochy a výstavbu důstojného 
stánku pro její umístění. Na stavbě 
kapličky se finančně podílel i Městys 
Vojnův Městec.  

Kapličku si postavili opravdu 
krásnou, v žertu říkají, že sv. Ján má 
nejlepší chalupu na Huti. Teď už ale 
nezbývalo nic jiného, než patrona 
Novohuťských posvětit... 

Celá slavnost byla naplánována na 
sobotu 25. května od 14 hodin. Někteří 
účastníci se dopravili na Novou Huť 
autem, ti odvážnější a zdatnější to zvládli z Vojnova Městce 
pěšky. Sochu posvětil správce krucemburské římskokatolické 
farnosti pan Piotr Balewicz, o kulturní program se postarali 
zpěváci pod vedením paní Marty Rejškové. Pro účastníky bylo 
připraveno výborné občerstvení. 

Jen to počasí kdyby se bývalo bylo vyvedlo lépe... I přes silný 
déšť se ale celá slavnost vydařila a všem, kteří se podíleli na 
organizaci, patří veliký dík. Nejvíce však lidem z Nové Huti, 
kteří našli chuť a sílu obnovit symbol jejich dětství. 

uhynulá labuť po nárazu 
do elektrického vedení  

(Ranecký rybník) 



ZAHRÁDKÁ ŘI  SLAVÍ  PADESÁT  LET  ČINNOSTI 
 

17. února 1963 několik nadšených 
zahrádkářů založilo místní organizaci 
Českého svazu zahrádkářů Křížová. Měl 
18 členů a prvním předsedou byl Ladislav 
Zvolánek. Postupně se počet členů 
rozrůstal a v letech 1982–84 měli již 
zahrádkáři 84 členů.  

Za celé působení naší organizace bylo 
vykonáno hodně dobré práce. V roce 1970 
nám obecní úřad předal místnosti v 
prostorách Družstevního domu a to byl 
základ pro vykonání naší největší akce – 
zřízení moštárny ovoce. Za velkého 
nadšení a díky pracovitosti téměř všech 
členů byly provedeny stavební úpravy pro 
umístění lisu a vybudována nová 
kanalizace, přípojka vody, elektrického 
proudu a celková rekonstrukce. Strojní 
zařízení bylo po technické stránce i celé 
výroby zhotoveno ve strojírnách na 
Starém Ransku našimi členy. Byla 
vybudována moštárna ovoce jako jedna ze 
šesti na okresu Havlíčkův Brod.  

Její technické řešení k nám jezdili 
kopírovat zahrádkáři z daleko větších 
organizací. Je nutno podotknout, že 
všechny práce byly konány dobrovolně, 
bez nároku na odměnu, a byly to stovky 
hodin. Musíme ocenit práci těch prvních 
zahrádkářů, kteří se na akci podíleli: 
moštárna je v provozu už víc než 40 let. O 
tom, že její zřízení nebylo zbytečné, 
svědčí následující údaje: jen za prvních 13 
roků bylo zpracováno 15 vagonů ovoce a 
vylisováno téměř 75.000 litrů ovocného 
moštu. Za příznivé úrody ovoce se 
moštuje každoročně, i když se zpracovává 
daleko menší množství ovoce; mnozí se 
však k tomuto způsobu zpracování vracejí. 
Někteří již zvažují, zda je lepší mošt ze 
svého chemicky neošetřeného, přebraného 
a umytého ovoce, které si každý připraví a 
sleduje, jak je vymoštováno, nebo si radši 
koupit mošt získaný z ovoce z výkupu z 
kontejnerů, kde je vše vymoštováno, 
hnilobný proces je chemicky zastaven a 
vše je chemicky zakonzervováno. Mošt je 
využíván i jako surovina pro další 
zpracování v palírnách ovoce. 

Toto není jediná činnost naší 
organizace. V 70. a 80. letech byl 
organizován výkup padaného ovoce a 
rybízu. Jen v roce 1983 bylo od našich 
členů a občanů obce vykoupeno 300 kg 
angreštu, 500 kg černého rybízu a téměř 
3.000 kg červeného rybízu. 

Každým rokem pořádáme zájezdy na 
různé akce se zahrádkářskou tematikou. 
Větší zájem je o jarní zájezdy, protože si 
každý chce nakoupit nové rostliny, které 
zkouší pěstovat v našich podmínkách 
Vysočiny a které potom obdivujeme na 
našich výstavách.  

Pořádání výstav zde má taky tradici. 
Zejména přestavbou obecního úřadu 
uvnitř staré budovy, na které se i naši 
členové podíleli, byly získány skutečně 
reprezentační prostory, které využíváme 
pro pořádání našich výstav. Dříve bylo 
vystavováno hlavně ovoce, postupem času 
jsme i díky výpěstkům Jirky Orlíčka začali 
rozšiřovat výstavy květin, kde dosahujeme 
také dobrých výsledků a které jsou 
uznávány milovníky květin v celém okolí. 

Musíme vzpomenout na ty, kteří dali 
směr zahrádkářům v této oblasti. Kromě 
prvního předsedy Ladislava Zvolánka to 
byli další předsedové Jan Zrzavý, Ladislav 
Janáček a především přítel Jan Čermák, 
který téměř 20 let až do své smrti obětoval 
svůj volný čas organizování zahrádkářské 
a zejména ovocnářské činnosti v 
Krucemburku. Ze zakládajících členů jsou 
v našem spolku aktivní ještě pánové F. 
Daniel, A. Derfl a J. Žampach. Jim a všem 
nejmenovaným ostatním členům, kteří 
nastartovali naši organizaci a vytvořili 
podmínky, abychom měli na co navazovat, 
patří velké poděkování. 

Po smrti předsedy organizace přítele 
Jana Čermáka byl v následujícím roce 
2004 zvolen nový výbor. V prosinci 2005 
jsme po několika letech diskusí vystoupili 
z „Českého zahrádkářského svazu“ a 
zbývajících 46 členů založilo „Spolek 
zahrádkářů Krucemburk“, který pokračuje 
dále v činnosti. Po založení spolku se nám 
podařilo zastavit pokles členské základny, 
dokonce došlo k nárůstu členů až na 58 
členů. V současnosti máme 49 členů. Za 8 
let samostatnosti jsme jen na příspěvcích 
nadřízeným orgánům ušetřili cca 25.000 
Kč, což není jistě zanedbatelná částka. I to 
nám potvrzuje, že naše rozhodnutí 
osamostatnit se bylo správné. 

Zahrádkářská činnost v širokém okolí 
stagnuje, zanikli zahrádkáři ve Ždírci nad 
Doubravou a mnoho jiných organizací. 
Nám se stále daří navazovat na práci 
předchozích generací zahrádkářů. 
Organizujeme společná posezení členů 
spojená s besedami a výměnou zkušeností. 
Navštěvujeme naše členy u příležitosti 
jejich životních jubileí. Též jsme zavedli 
možnost vypůjčit si DVD, kde jsou 
archivovány naše akce cca 10 let zpět. 

Náš spolek stárne, uvítali bychom v 
našich řadách nové mladé zájemce o 
zahrádkářskou činnost. Stáváme se 
takovou důchodcovskou organizací, která 
vlastně napomáhá vyplňovat volný čas 
seniorů. Stojí za zvážení, jestli nerozšířit 
naši činnost o akce jako setkávání a 
pořádání besed. 

Naše činnost prošla za 50 let určitým 
vývojem. V prvních letech byla 

zahrádkářská činnost zaměřena převážně 
na pěstování a zpracování i výkup ovoce, 
postupem času přecházíme na okrasné 
zahrádky, kde získáváme květiny pro naše 
výstavy květin. První z našich výstav byly 
zaměřeny na výstavy ovoce, postupem se 
prolínaly s výstavami květin. V současné 
době jsou výstavy květin na velmi dobré 
úrovni. Nezapomínáme však ani na 
pěstování zeleniny, vždyť čerstvé ovoce a 
zelenina ze zahrádky, která není 
ošetřována přes míru chemií, se nedá 
srovnávat s kvalitou kupované. 

Za činnost během půl století se 
nemusíme stydět a přáním všech 
zakládajících členů by určitě bylo, aby 
zejména mladší generace v jejich práci 
pokračovala. Tím jsem ve stručnosti 
shrnul 50 let naší činnosti. Všem bych 
chtěl poděkovat za dosavadní práci. 
Věřím, že se nám podaří na to dobré 
navázat, udržet nasazenou úroveň i v 
současných podmínkách. Naší prací 
vytváříme dobré jméno nejen našemu 
spolku, ale i městysi Krucemburk.  

V roce 50. výročí založení organizace 
jsme naši činnost zhodnotili na výroční 
členské schůzi 3. března. V sobotu 27. 
dubna jsme uspořádali zájezd na Floru 
Olomouc. Pobyt v Olomouci jsme zahájili 
prohlídkou katedrály, pokračovali dalšími 
památkami historického centra a skončili 
na výstavišti. Škoda, že pavilon A je v 
přestavbě a výstava v náhradních 
prostorách nesplnila naše očekávání. 
Každý si však mohl nakoupit výpěstky, 
protože výstava byla zaměřena zejména 
komerčně.  

V tomto roce ještě plánujeme další 
akce. Chceme Vás pozvat na výstavu 
květin, která se uskuteční ve dnech 17. a 
18. srpna. Novinky jiřinek představí známí 
pěstitelé jiřin pan Břetislav Roudenský a 
Jiří Orlíček. Foto z posledních výstav je 
možné si prohlédnout na: 
http://www.krucemburk.cz/clanky/109-
spolky.aspx  

Dále plánujeme zájezd na velký 
zahrádkářský veletrh do Tullnu v 
Rakousku, měl by se uskutečnit v sobotu 
31. srpna. Bližší informace o našich 
akcích jsou prezentovány na vývěsce 
vedle samoobsluhy. 

za Spolek zahrádkářů Krucemburk 
Pavel Novák 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Květinka Chotěboř zajišťuje kompletní květinový servis 
(svatby a další významné životní události). Prodej řezaných a 
hrnkových květin, narozeninové koše. Terminál Sazka. Dále 
nabízíme dárkové předměty, keramiku, vonné svíčky, obaly na 
květiny, substráty a hnojiva... 
 

Otevírací doba: 
po - st: 7:30 - 11:00 12:00 - 16:00 
čt - pá: 7:30 - 12:00 12:00 - 17:00 
so: 8:00 - 11:00 
 

Adresa: Mezibranská 248, 58301 Chotěboř 
 e-mail: kvetinka.chotebor@seznam.cz 

 web: www.kvetinka-chotebor.webnode.cz 
 Facebook:facebook.com/kvetinka.chotebor 

Telefon: 569 623 983 
 

DLE DOMLUVY LZE DODAT KV ĚTINY  
DO KRUCEMBURKU.

Přednáška pro veřejnost: 
Jak opravdu snížit energetické 

náklady ve Vaší domácnosti 
Témata: 
� Snížení ceny el. energie a zemního plynu 
� Snížení světelných nákladů 
� Snížení spotřeby vody 
� Na co si dát pozor ve smlouvách o dodávce 
� Z čeho je složena cena energií 
� Elektronické aukce 
 

Termín :  3. 7. 2013 v 18 hodin, v kině
Pořádá: ve spolupráci s městysem Krucemburk, 
Mgr. Kateřina Kraclová – nezávislý 
energetický specialista 

 
 

 



DALŠÍ  LÉTO  NA  MO ŘI 
 

Sněhy roztály už dávno, a jakmile 
přestanou nečekaně dlouhé jarní deště, 
budeme tu mít zase horké a příjemné 
léto – a tím i skvělé počasí pro 
návštěvu letoviska Moře u rybníka 
Řeka, kde se na Vás již všichni těšíme! 

Přijďte se podívat na změny, které se u nás „udály“. Pokusili 
jsme se dát restauraci nový „kabát“ a na rozdíl od dlouhých 
předchozích desetiletí jí dát o něco přírodnější barvu a podobu, 
nicméně jak je ze sloupaných vrstev znát, vracíme se pouze do 
dávné historie – v barvě dřeva již Řeka byla….  

Ale ne vše se od loňska změnilo: tradičně točíme místní piva, 
Rychtář 11°, 12° a kvasnicový ležák; dále pak Chotěboř 10°, 12° 
a černé pivo, v nabídce nebude chybět ani točené nealkoholické 
pivo či v současnosti velmi oblíbené ochucené „ovocné“ pivo – 
tzv. radler. Limonády, džusy i různé druhy lihovin jsou 
samozřejmostí, jako vždy. Pro prázdné žaludky zajistíme domácí 
stravu, od polévky až po moučník a kávu (můžete si dát espresso 
z malé české pražírny nebo svěží letní frappé). 

Také zábavný a kulturní program pro letošní léto je připraven 
a budeme rádi, když Vás dokážeme zaujmout a nabídnout Vám 
příjemné zpestření letních dní. Letos proběhnou na „Moři u 
rybníka Řeky“ tyto akce: 
28. 6.–30. 6.  Jawamania. Tradiční sraz motorek zn. Jawa. 
29. 6. – 20.00  Nejen country večer pro všechny – Appalossa.  
5. 7. – 20.00  Koncert skupiny Devítka (Honza Brož a spol.). 
6. 7. – 18.00  O Palečkovi – Malé divadélko Praha 
13. 7. – 20.00 Večer s tóny harmoniky – hraje pan Josef 

Hromádka z Hluboké 
26. 7. – 20.00  Koncert skupiny, kterou není třeba představovat – 

Jablkoň 
2. 8. – 20.00  Koncert – zábava – plno skvělých hitů 
3. 8. – 18.00  Přednáška s promítáním známého cestovatele Jana 

Šťovíčka „Afrikou od severu k jihu“;  následuje neformální 
hudební večírek 

10. 8.– 9.00  O titul Mo řského vítěze – 6. ročník psí soutěže 
10. 8. – 18.00  O titul Mo řského žraloka Žrouta – soutěž pro 

všechny „bezedné“ žaludky  
11. 8. – 11.00  O Zlatou šlapku – tradiční soutěž ve šlapání na 

šlapadlech 
11. 8 – 16.00 Hudební pohádka Ivana Mládka „SKŘÍTKOVÉ“  
11. 8. – 19.00 Ivan Mládek a Banjo Band – koncert a 100% 

zaručená zábava, rozhodně si nenechte ujít!!!! 
16. 8. – 18.30 Kouzelná plavba – opravdoví kouzelníci 

předvedou řadu kouzel…. 
17. 8. – 20.00 Jarda Bílek a spol. – hudba, zpěv, tanec… 
21. 8. – 20.00 Akordeon pro radost – písničky, které potěší 

každého milovníka lidových písní. Hraje opět pan Josef 
Hromádka. 
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 
 

SPOLEČNOST  JANA  ZRZAVÉHO  
DVACETILETÁ 

 

Bylo to 16. října 1993, když se sešla skupina uměnímilovných 
nadšenců, které spojoval úmysl založit v Krucemburku 
Společnost Jana Zrzavého (SJZ). Ze zakládajících členů 
vzpomeňme např. bratry Růžičkovy – Stanislava Růžičku a 
Oldřicha Růžičku. Připomeňme si někdejší čestné členy z řad 
malířových příbuzných, jimiž byli např. Jan Zrzavý z Okrouhlice, 

jeden z rodopisců rodu Zrzavých, nebo paní Libuše Langpaulová 
z Prahy. Velké zásluhy mají rovněž další čestní členové SJZ, 
jimiž jsou např. akademická malířka Venda Truhlářová nebo 
blízcí malířovi přátelé – prof. PhDr. František Dvořák a 
akademický sochař Bohumír Koubek.  

Z iniciativy Jaroslavy Pecinové a historičky umění Mgr. Jany 
Orlíkové-Brabcové byla v roce 2002 zřízena v Krucemburku 
Pamětní síň Jana Zrzavého, která postupem doby získala své 
pevné místo mezi kulturními zajímavostmi regionu. 

Sídlo SJZ je v Mistrově milovaném Krucemburku, členská 
základna je celorepubliková. Svou bohatou osvětovou, kulturní a 
publikační činnost SJZ vyvíjí jak na úrovni místní a regionální, 
tak i v měřítku celorepublikovém a mezinárodním.   

SJZ v součinnosti s městysem Krucemburk a za jeho finanční 
podpory instalovala roku 2010 na krucemburském náměstí bustu 
Jana Zrzavého. Iniciátorem byl akademický sochař Bohumír 
Koubek, autor busty a malířův přítel.   

Divadlo o Janu Zrzavém, které se od roku 2010 úspěšně hraje 
v mnoha místech naší republiky, mělo letos už svou 14. reprízu – 
tentokrát přímo v Krucemburku, kde se 18. května hrálo 
v místním kině na objednávku pražské cestovní kanceláře 
SALVE tour. Účastníci zájezdu tematicky zaměřeného na Jana 
Zrzavého a Vysočinu si s velkým zájmem prohlédli také Pamětní 
síň J. Zrzavého a postáli u malířova hrobu. O týden dříve si 
vyžádali komentovanou prohlídku Pamětní síně J. Zrzavého 
studenti a pedagogové z Univerzity Hradec Králové. Je zřejmé, 
že i mimo turistickou sezonu je Krucemburk lákavým místem pro 
kulturní veřejnost.   

Publikace „Jan Zrzavý a Benátky“, která je k dostání v 
Pamětní síni J. Zrzavého a v pražské Loretě, osvětluje „objevení“ 
dosud neznámého souboru obrazů v benátském klášteře Il 
Redentore na ostrově Giudecca, které malíř Jan Zrzavý daroval v 
60. a 70. letech benátským kapucínům – svým blízkým přátelům. 
Tento unikátní soukromý soubor obrazů s duchovní tematikou je 
vystaven poprvé v České republice od 7. 5. do 30. 9. 2013 v 
pražské Loretě. Pořadateli výstavy jsou benátští a pražští 
kapucíni. Zájemci jsou srdečně zváni. 

SJZ slaví své dvacáté narozeniny. Slaví je svou bohatou 
kulturní činností. Divadlo „Kouzelník, který uměl namalovat 
duši“ je stále žádáno, na výstavu „Z ilustrační tvorby Jana 
Zrzavého“ máme další objednávky (11 repríz), Pamětní síň Jana 
Zrzavého je hojně navštěvována (viz záznamy v knize návštěv), 
vydané publikace o Janu Zrzavém se prodávají v Informačním 
centru Krucemburk, v knihkupectvích distribuční sítě Kosmas a v 
pražské Loretě. Výtvarná soutěž Po stopách Jana Zrzavého, 
kterou SJZ pořádá v součinnosti se ZŠ Krucemburk, má už svůj 
devátý ročník. Co více si přát? Aby SJZ i nadále přispívala svým 
malým dílem k osvětě tak velkého uměleckého skvostu, který 
českému národu Jan Zrzavý zanechal. 

  
Jan Zrzavý: Trpící 

služebník II. 
(jeden z obrazů výstavy 
Jan Zrzavý – Benátské 

maličkosti) 
 
 
 
 
 
 

„Malí ř ticha“, „lyrik 20. století“, „kouzelník, který uměl 
namalovat duši“ – všemi těmito přízvisky se Jan Zrzavý 
nezapomenutelně zapsal do kulturní paměti českého národa.    

   Dr. Jitka Měřinská, předsedkyně SJZ 



SHM 
 

Ani v tomto čtvrtletí náš klub nezahálel. Poslední dubnový 
večer patřil „ čarodějnicím“. Rodiče i děti měli možnost 
vyzkoušet si bojové umění a pochutnat si na špekáčcích. 
V květnu naše kroky vedly do Pardubic. Tam se konal tradiční 
SHM festival, na kterém krucemburský klub nemohl chybět. Děti 
předvedly pohádku O napraveném čaroději a sklidily obrovský 
úspěch. Za odměnu si mohly pochutnat na cukrové vatě 
a opékaném praseti nebo se „vyřádit“ při nejrůznějších aktivitách.  

V neděli 9. června jsme oslavili na farním dvoře u kostela sv. 
Mikuláše Dětský den spoustou soutěží, zábavou, odměnami i 
opékáním buřtů. Nechyběl ani skákací hrad a horolezecká stěna. 

Prázdniny se už nezadržitelně blíží a s nimi i nabídka 
nejrůznějších táborů a letních akcí. I my bychom se chtěli připojit 
a pozvat všechny děti na naše chaloupky: 

 

Chaloupka pro: Termín: 
mladší děvčata (1.–5. třída) 15.–21. 7.  

starší děvčata (6.–9. třída) 8.–19. 8.  

chlapce (1.–5. třída) 21.–30. 8.  
 

Ve florbalu se nám v letošním školním roce velice dařilo. Na 
třech bodovacích turnajích, které pro oblast Čechy pořádá SHM 
Klub Praha – Uhříněves, jsme se pokaždé dostali do finále a díky 

tomu jsme se účastnili Přeboru SHM pro dva nejlepší týmy 
z Čech a Moravy. Do tohoto turnaje postoupily obě kategorie. 
Mladší hráči vybojovali zlatý pohár a starší jej získali také, když 
po nájezdech zdolali domácí tým. Starší kategorie tento turnaj 
vyhrála potřetí za sebou, mladší byla potřetí za sebou ve finále. 
Tento úspěch jsme patřičně oslavili a zašli na zmrzlinový pohár.  

Letos jsme pro děti, které kroužek florbalu navštěvují, 
vymysleli nový turnaj. Na konci května si kluci mezi sebou 
zahráli o putovní pohár předsedy klubu. Celkem jsme postavili 4 
družstva a pohár přišla předat předsedkyně Michaela Kasalová. 
Turnaj jsme si všichni užili a každý hráč dostal diplom a medaili. 

Chtěli bychom poděkovat základní škole, která ochotně 
vychází vstříc našim požadavkům. Děkujeme rodičům, kteří 
pomáhají při dopravě dětí na turnaje, a hlavně dětem, které 
kroužek navštěvují. Je krásné sledovat, jak se během roku 
zdokonalují. Letošní kroužek vedli Roman Fajt, Jiří Kasal, 
Kryštof Matula a Štěpán Zrzavý. 

Poděkování patří i Úřadu městyse za poskytnutí prostředků, 
které umožňují činnost klubu realizovat, P. Piotru Balewiczovi za 
duchovní podporu a poskytnutí prostor na faře, rodičům za 
skvělou spolupráci a všem, kteří se na činnosti klubu jakkoli 
podílejí. Přejeme všem krásně prožité léto a na chaloupkách a 
v novém školním roce se těšíme na viděnou! 

Za SHM Klub Krucemburk  
Hana Jandová a Štěpán Zrzavý 

Z  ČINNOSTI  MS 

 

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámila 
s činností mysliveckého sdružení Krucemburk. 

Od 1. dubna 2013 myslivecky obhospodařujeme 1.503 ha 
honební plochy, z toho 420 ha lesa, 963 ha zemědělské půdy, 50 
ha vodní plochy a 70 ha ostatních pozemků, na nichž máme 
umístěno 11 krmelců, 15 zaječích krmelečků, 5 zásypů a 6 
stálých vnadišť (místo, kam se předkládá návnada–vnadidlo) pro 
černou zvěř. Samotný lov zvěře je umožněn z 52 posedů a 
kazatelen. Pro výkon práva myslivosti máme 6 lovecky 
upotřebitelných psů a doufáme, že během letošního roku se 
minimálně o dva další pejsky počet navýší. 

Během mysliveckého roku se nám podařilo ulovit cca 70 kusů 
zvěře černé, což je opět hodnota vyšší než minulý rok. Díky 
pachovému ohradníku, který byl aplikován na kritickém úseku 
mezi Krucemburkem a Rychtářkou, je úhyn nižší než 
v předchozích letech.  Ze zvěře škodné bylo mj. uloveno 18 lišek.  

V mysliveckém roce 2012 proběhlo v MS několik změn. 
Především je třeba zmínit přijetí nového člena p. Jaroslava 
Strašila, který v MS adeptoval a po úspěšném složení 
mysliveckých zkoušek a následně úspěšném absolvování zkoušek 
o zbrojní průkaz byl přijat členskou schůzí za řádného člena MS. 
Proběhla také obměna myslivecké stráže MS. Nyní tuto 
povinnost vykonávají tito členové: Radek Janáček, Luděk 
Zvolánek, Milan Kohout a Petr Kohout.  

Nesmím také opomenout vynikající úspěch Luďka Zvolánka 
v úseku kynologie: 11. 5. se mu podařilo s fenkou gordnosetra 
složit zkoušky vloh v I. ceně a zároveň celé zkoušky vyhrát.  

Dále chceme připomenout konání zkoušek v bezkontaktním 
norování na chatě Rychtářce 20. července, schválení pořádání 
mysliveckého plesu v roce 2014 (předpokládaný termín 11. 1.). 
Dalšími novinkami jsou příprava políčka pro zvěř a budoucí 
výstavba umělých nor pro efektivnější regulování škodné zvěře.  

Na závěr bych za myslivecké sdružení chtěla poprosit 
všechny občany, aby nejen v následujících měsících, kdy probíhá 
kladení mláďat, ale i po celý rok dodržovali v lese klid a 
umožnili nerušenou pastvu zvěři, neničili myslivecká zařízení, a 
zvláště pak pejskaře, aby nenechávali volně pobíhat po 
honebních pozemcích své mazlíčky a při pohybu v honitbě je 
měli na vodítku. 

za MS Petra Kohoutová 
 

RYBÁŘSKÉ  ZÁVODY 
 

Český rybářský svaz Krucemburk letos 28. dubna opět 
pořádal rybářské závody na rybníku Zaďák v Krucemburku. I 
přes nepřízeň počasí se letošních závodů zúčastnilo 48 dospělých 
závodníků a 10 dětí. Největší rybu chytil Martin Golián, a to 
kapra 81 cm, z dětí Jan Čermák, kapra 60 cm. Pro účastníky bylo 
připraveno teplé občerstvení, aby se mohli alespoň trochu zahřát. 



Mezi dospělými 1. místo obsadil Michal Kolář s 305 cm, 2. 
místo Petr Musílek 
(255 cm), 3. místo 
Petr Sobotka (197 
cm). U dětí získal 
1. místo Jan 
Čermák (192 cm), 
2. místo Kryštof 
Bálek (53 cm), 3. 
místo Vojtěch 
Lukeš (42 cm). Na 
všechny čekaly 
milé ceny za jejich 
snahu 

Děkujeme všem, kteří se závodů zúčastnili, i všem 
pořadatelům, kteří měli na zpříjemnění závodů také velikou 
zásluhu. Petru zdar. 
   Český rybářský svaz, MO Krucemburk 

 
 

LOUTKOVÉ  DIVADLO 
 

 
 

POHÁDKA NARUBY odehraná 28. 
dubna byla v letošní loutkářské sezoně 
posledním představením. Princezna se 
vydává hledat zakletého ženicha a 
s nesnázemi na cestě za vysvobozením jí 
pomáhají vodník, čert a čaroděj. Všichni 
musí odolávat překážkám, které jim chystá 
čarodějnice, ale přátelství a pomoc jsou 
silnější než její kouzla. Pohádka se dětem 
moc líbila.  

Kašpárek také připravil pro děti STUDNU 
POHÁDKOVÝCH P ŘÁNÍ  a vyzval je, aby do studny vhodily 

lístečky s napsanými názvy pohádek, 
které by rády zhlédly v další 
divadelní sezoně. Věříme, že budeme 
moci jejich přání během dalších 
sezon postupně plnit. Připomínáme 
naši internetovou adresu 

http://divadlo-oblazek.webnode.cz/, kde bude na podzim 
uveden termín dalšího představení.    

                                  Lucie Pejchlová, Dagmar Břeňová 
 

BIKOVÝ  ÚTEREK  –  RYBNÍK  ŘEKA 
 

V úterý 14. května CYKLO KLUB OBERBANK pořádal 
jeden ze závodů cyklistického MTB seriálu BIKOVÉ ÚTERKY 
BIKE DE LUXE S PIVOVAREM CHOTĚBOŘ u rybníka Řeka.  

Počasí oproti loňskému roku vyšlo na jedničku. Zázemí bylo 
v restauraci Moře. Na závodníky se usmívalo sluníčko, ale čekala 
je náročná a po deštích promáčená trasa. Pro děti byly připraveny 

trasy přiměřené 
podle věkových 
kategorií. Dětí se 
na startu sešlo 
sedmdesát, což je 
nejvyšší počet 
účastníků 
v jednom závodě 
jak v seriálu, tak i 
za uplynulé čtyři 
ročníky.  

Nejmladší účastnicí byla Klárka Novotná (ročník narození 
2011), která se ve své kategorii do 6 let nenechala zastrašit ani 
startovním výstřelem z pistole, ani vousatým rozhodčím, a 
bojovala statečně celou 
trasu. Z holčiček obsadila 
krásné 10. místo. Každé 
dítě dostalo po dojetí do 
cíle sladkou odměnu. Na 
památku jim zůstalo 
startovní číslo a první tři 
děti v jednotlivých 
kategoriích dostaly 
medaile, diplomy a věcné 
dary. 

Dospělých závodníků se na startu sešlo čtyřicet. Mezi nimi se 
také objevil a závodil olympionik Michal Hrazdíra z Brna. 
Michal v cíli sdělil, že trať byla svou náročností rovna závodům 
Českého poháru v cross country. Po startu dospělých se 
nešťastnou náhodou střetli dva závodníci a skončili v rybníku. 
Jeden se z vody dostal poměrně rychle a pokračoval dál ve svém 
závodě. Druhý, který nehodu zavinil, bohužel dopadl na kameny 
u břehu. Museli jsme volat sanitku. Naštěstí zranění nebylo 
vážné. 

Velké poděkování patří především Úřadu městyse 
Krucemburk, který pomohl sponzorským finančním darem, Jiřině 
Moravcové, která každoročně pomáhá s výběrem sladkostí, a 
všem ochotným dobrovolníkům, kteří nám nezištně pomáhali na 
trati. 

 

PŘEDSTAVUJE  SE  
FBC  SALAMANDRA 

 

Především bychom se rádi představili. Jsme florbalový klub, 
který působí již druhou sezonu v Krajské lize Vysočiny. Tým je 
složený z hráčů z Krucemburku a okolních obcí. Navázali jsme 
na základy florbalu získané na základní škole a na turnajích pod 
SHM Krucemburk, jichž se část z nás účastnila. Řada dobrých 
výsledků nám dala následně impulz k založení týmu a přihlášení 
do soutěže registrované pod českou florbalovou unií.  

V první seznamovací sezoně jsme obsadili 7. místo. V letošní 
jsme chtěli pomýšlet už o kousek výš a útočit na medailové 



pozice. První třetina sezony byla velmi dobrá a pohybovali jsme 
se v horních patrech tabulky. V další části jsme střídali výborné 
výkony s občasnými výpadky a ztrátami bodů. V této části 
sezony se také oddělila dvojice nejlepších týmů, a to Zhoř a 
Sabbots Jihlava. Tyto týmy předváděly po celou sezonu nejlepší 
hru a zaslouženě se umístily na prvních dvou místech. Vítězně 
z přetahované vyšla Tatchenta Zhoř a stala se vítězem letošního 
ročníku. My jsme v poslední třetině soutěže bojovali o třetí místo 
s rezervními týmy Žďáru a Bystřice. Nakonec jsme obsadili 
nepopulární čtvrté místo a to o jeden bod za FBC Hippos Žďár 
nad Sázavou C. Nejproduktivnějším hráčem našeho týmu se stal 
Honza Dymáček: získal rovných 40 bodů v 21 utkáních, což mu 
vyneslo krásné 11. místo v celkovém bodování ligy. 

S odstupem času po opadnutí prvního zklamání panuje se 
sezonou celkově spokojenost. Naše možnosti jsou omezené a 
hlavním hendikepem je to, že nemáme vlastní sportovní halu, a 
také nemůžeme – jako rezervní týmy z velkých měst – využívat 
hráče z A týmu. Celkově se nám povedlo prosadit se a jsme 
schopni hrát s každým. Toto zjištění nás velmi těší a povzbuzuje 
do dalších let. Pochvalu si zaslouží celé mužstvo za předvedené 
výkony v celé sezoně a všichni, kteří nás podporují a pomáhají 
nám. Velké díky si také zaslouží trenér pan Janda, který se s námi 
florbalu věnuje a obětuje nám svůj volný čas. V neposlední řadě 
si velké poděkování zaslouží všichni sponzoři, bez jejichž 
podpory by náš florbalový tým nemohl fungovat. Děkujeme!  

Další informace o nás najdete na naší webové stránce 
www.fbcsalamandra.cz  

                                     Za FBC Salamandra Jiří Čermák 
 

TENISOVÁ  SEZONA  2013 
 

I letos jsou v Krucemburku k dispozici dva tenisové kurty, 
které lákají k tenisové hře. V letošním roce na nich postupně 
přibude nová vrstva antuky, aby se lépe hrálo. 

Poplatky pro rok 2013 
Mládež do 15 let: 50 Kč za osobu 
členové ten. klubu a sokola: 250 Kč za osobu 
Ostatní hráči: 400 Kč za osobu 
Týdenní 200 Kč a hodinová 60 Kč za osobu 
Poplatky bude vybírat p. Hana Losenická (tel. 723 321 777) 

celý den, p. L. Soukupová (tel. 739 506 157) od 17 hodin. 
Budeme rádi, když budou tenisové kurty využívány, ale 

zároveň prosíme všechny, kdo na ně chodí, aby na nich i kolem 
nich udržovali pořádek 

    tenisté Krucemburk 
 

DĚTSKÝ  DEN  VE  STARÉM  RANSKU 
 

Za krásného 
slunečného počasí jsme 
uspořádali 9. června na 
hřišti ve Starém Ransku 
odpoledne plné soutěží na 
oslavu Dne dětí. Připravili 
jsme patnáct různých 
stanovišť, na nichž si děti 
vyzkoušely svoji obratnost 
a zdatnost. Za každou 
zdárně splněnou disciplínu 

dostaly zaplaceno kuponkem. Za nastřádané kuponky si děti 
potom „nakupovaly“ u stolu plného různých sladkostí, hraček, 
drobných potřeb a dalších dárečků. Díky ochotě a vstřícnosti 
sponzorů jsme získali, popř. dokoupili spoustu krásných cen. 
Patří jim proto velký dík.  

Myslíme si, že odpoledne se velmi vydařilo, dětí se sešlo 
poměrně dost a všichni odcházeli plni zážitků a dárečků. Milým 

zpestřením odpoledne byla jistě i nabídka klobásek a langošů, 
kterými děti s velkou chutí doplňovaly vydanou energii.  

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem pomocníkům a 
pořadatelům, kteří si našli čas a věnovali ho dětským hrám.  

    Za TJ Spartak Staré Ransko TS a VS 
 

SDH  KRUCEMBURK 
 

Vážení spoluobčané, 
připravili jsme pro Vás pravidelné ohlédnutí za naší činností.  
Výjezdů od posledního vydání Domova nebylo mnoho – 16. 

5. v podvečerních hodinách jsme zasahovali u požáru stromu za 
obcí Radostín; další výjezd se konal 24. 5. po 16 hodině, jednalo 
se o cvičení zahrnující postup evakuace osob z domu 
pečovatelské služby ve Ždírci nad Doubravou. Rovněž jsme 
absolvovali různé výjezdy charakteru technické pomoci (čištění 
kanalizace apod.). 

Zúčastnili jsme se i několika soutěží. Začněme u Mladých 
hasičů – 23. 3. se utkali s ostatními družstvy Mladých hasičů na 

„Hasičských 
piškvorkách“ v 
Hlinsku. Starší 
žáci obsadili 5. 
místo z 18, 
mladší pak 
místo 6. 
z celkových 12. 
Rovněž své síly 
změřili 4. 5. na 

okrskové 
soutěži v Dobré, kde obsadili 4. místo. Naši dospělí členové se 
pak zúčastnili 11. 5. soutěže v Sobíňově, kde Krucemburk 
obsadil 8. místo a naši kolegové ze Starého Ranska místo 7. 

Během uplynulých měsíců někteří z našich členů prošli 
různými školeními a výcviky (např. odborná příprava a výcvik 
nositelů dýchací 
techniky; školení řidičů; 
kurzy motorové pily 
apod.), které někdy 
trvají i více dní. Od 1. 5. 
jsme rovněž zařadili 
nový vůz VW do 
výjezdu, jako vůz pro 
přepravu hasičů 
k zásahu. 

Dále chceme 
upozornit občany, že 
případné pálení klestí 
lze ohlásit Hasičskému 
záchrannému sboru Kraje Vysočina prostřednictvím 
internetových stránek Hasičského záchranného sboru ČR 
(www.hzscr.cz), kde pod panelem „Organizační složky“ lze 
nalézt záložku „HZS Kraje Vysočina“; pod panelem „Služby 
veřejnosti“ naleznete přímo odkaz „Pálení klestí“ – zde stačí 
vyplnit jednoduchý formulář pro ohlašování pálení. Nahlášení lze 
také provést na telefonním čísle 950 270 102 nebo 567 302 770. 
Telefonní čísla linek 150 nebo 112 není vhodné v tomto případě 
využívat, protože tyto linky jsou určeny pro nouzové volání. 

Závěrem krátkého ohlédnutí chceme poděkovat vedení obce 
za podporu krucemburského hasičského sboru. Děkujeme i všem 
sponzorům za ceny na dětské soutěže (Úřad městyse, Jednota 
Krucemburk, Elko Kopecký, Elasta Vestil). Přejeme Vám, našim 
spoluobčanům, příjemně prožité léto. 

Martin Rejšek, Martin Kasal 

 



PERUN:  SOUSTŘEDĚNÍ  2013 
(Černý  Důl  3. – 5.  května) 

 

Stejně jako v předchozích letech vyrazil Perun na soustředění 
do Krkonoš. V pátek bylo naplánováno přátelské utkání 
v Radvanicích proti domácímu Baníku, avšak přívalové deště 
předchozího dne a vytrvalé neutichající srážky po celé páteční 
odpoledne zapříčinily odložení zápasu, v tomto případě o celý 
rok. Toto rozhodnutí nás zastihlo až cestou při obědě v Jaroměři, 
ale nepřekvapilo. Pro část výpravy to bylo zklamání, protože 
jsme cestovali převážně kvůli fotbalu. Odmítli jsme pozvání do 
kabin na pár piv a odjeli přímo na penzion do Černého Dolu. 
Jako náhradní program byl zvolen přímý přenos hokejového 
utkání z MS Česko – Bělorusko.    

Vše ostatní už běželo dle plánu. Vzbudili jsme se do 
prosluněného rána a kuchař nachystal zajímavou polévku 
s názvem Honzkova směska. Po osmé ráno již celá výprava 
vyčkávala na autobusové zastávce místní spoj a s jedním 
přestupem ve Vrchlabí odcestovala do Špindlerova Mlýna. Po 
získání informací od horské služby se všichni účastníci vydali na 

počáteční šestikilometrový výšlap přes Svatý Petr a dále po Staré 
Bucharově cestě na Kozí hřbety s Krakonošovou vyhlídkou 
(1422 m. n. m. ) s převýšením 672 m. Následně okolo Rennerovy 
studánky na Luční boudu (1421 m. n. m.), nejstarší a největší 
horskou chatu Krkonoš pyšnící se vlastním pivovarem. 
V útrobách budovy je nejvýše položená restaurace v České 
republice a v ní jsme poobědvali. S plnými žaludky jsme 
vystoupali na druhou nejvyšší českou horu Luční (1555 m. n. 
m.), kde se nachází Památník obětem hor, postavený na počest 
tragické smrti Hanče a Vrbaty. Následoval sestup kolem Výrovky 
k horské chalupě Na rozcestí, která leží na křižovatce šesti 
význačných tras. V příjemně vytopené a stylové restauraci nás 
přivítala obsluha, která pochází z Chotěboře. Pak nastala 
nejobtížnější část celé túry, trasa po Liščím hřebenu na Liščí horu 
byla pokryta více než padesáticentimetrovou vrstvou rozbředlého 
těžkého sněhu. Pro takovýto úsek by byly vhodné sněžnice nebo 
lyže, v turistické obuvi se někteří bořili místy až po kolena. Po 
překonání vrcholu Liščí hory (1363 m. n. m.) sněhu začalo 
ubývat a celá výprava roztrhaná do tří skupin se sešla v chatě U 
Mamuta, aby se posilnila několika iontovými nápoji z Božkova 
k poslední části túry. Ta už proběhla jen ve výletním tempu po 
zpevněných cestách přes Tetřeví boudy s mírným nebo ostřejším 
klesáním do Černého Dolu (597 m. n. m.). Pro Perun vydařený 
výšlap: celkem 24 km s překonaným převýšením 1763 m. 

Na neděli byl v plánu výšlap po okolí Černého Dolu. Většina 
výpravy si neorganizovaně prošla místní lyžařský areál, který 
není tak známý jako okolní střediska, přesto má co nabídnout. 
Dvě sedačkové lanovky, několik vleků a výjimečně široké 
sjezdovky. K nahlédnutí byl i místní lom, kde se těží vápenec a 
pomocí 9 km dlouhé lanovky je přepravován ke zpracování do 
sousedních Kunčic. Na víc už nám nezbyl prostor, snad příští rok. 

Přestože odpadlo přátelské utkání s Radvanicemi, hodnotíme 
soustředění pozitivně a hodláme v takovýchto a podobných 
akcích pokračovat i nadále. 

Perun s Vámi!!!!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kdy:  29. 6. 2013 
Začátek: 8.00 hodin 
Kde:  hřiště ve Starém Ransku 
 
Srdečně Vás zveme na turnaj fotbalových internacionálů spojený 
s oslavou 40 let aktivního fotbalu ve Starém Ransku. Bohaté 
občerstvení zajištěno. Po skončení turnaje pokračuje zábava: bude pro 
Vás hrát country skupina „Ranečtí vodáci“. Jídla a pití bude dost! Na 
Vaši návštěvu se moc těšíme.  

TJ  SPARTAK  STARÉ  RANSKO 
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POZVÁNKA NA VÝSTAVU 
HISTORICKÝCH 

RADIOPŘIJÍMA ČŮ, 
KOČÁRKŮ  

A ŠICÍCH STROJŮ 
 

Výstavu devadesáti historických 
radiopřijímačů uspořádanou k 90. výročí 
vysílání rozhlasu lze zhlédnout od 24. 5.  

do 29. 9. 2013 v prostoru budovy vrátnice 
koželužny u evangelického kostela. Prohlídka 

je možná po domluvě s panem Jiráskem 
(tel. 728 569 153). 

Výstavu historických kočárků a šicích strojů si 
lze prohlédnout v Krucemburku u hlavní 

silnice (naproti prodejně zeleniny).  
Prohlídku možno sjednat i individuálně  

na tel. 728 569 153. 
Otevřeno přes sezonu:  

sobota a neděle 10–12 a 13–17 hodin. 
Vstupné dobrovolné. 

 


