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PODOUBRAVSKÝ  VÍCEBOJ  2013 
 

První sobotu v září 
prosvítilo den ještě 
stále hřejivé sluníčko 
babího léta. V areálu za 
sokolovnou spadl při 
pohledu na slunné ráno 
všem pořadatelům 

Podoubravského 
víceboje velký kámen 
ze srdce. Při této akci 
se vždy pořádající obec 
nebo město snaží, jak 
se lidově říká, 
blýsknout. Stojí to 
spoustu času, 
organizační schopnosti, 
mnoho dobrých nápadů 
a hlavně jejich včasnou 

realizaci. Ale i přes tohle všechno může špatné počasí veškerou 
píli zhatit. To naštěstí nebyl případ této akce. Místostarosta 
Tomáš Trávníček se role vedoucího organizátora ujal s veškerou 
zodpovědností. Se skupinkou aktivních sokolů a pracovnic z ÚM 
připravili opravdu pohodové odpoledne. 

Více na straně č. 2 
 

PTÁME  SE  NA  TO,  CO  VÁS  ZAJÍMÁ 
 

Teplé paprsky letního slunka již přestaly 
vyhřívat naše zahrádky a podzim začíná zářit 
svými barvami. Zážitky z našich letních 
dovolených v nás již zůstávají jako příjemná 
vzpomínka. Zatímco jsme si užívali letních dnů, 
v našem městysi bylo vše v plném proudu. Máme 
nové přechody pro chodce, chodníky při hlavní 
silnici dostávají nový kabát, Tři kříže se dočkaly 

rekonstrukce a vysvěcení a už se také v anketě rozhodlo, co se 
bude vysazovat podél silnice do Ždírce nad Doubravou. Vcházím 
na úřad za panem starostou, abych se za vás poptal, co všechno 
se za krátké léto v Krucemburku, na Starém Ransku a v Hluboké 
podařilo.  

Více na straně č. 7 

NÁVŠTĚVA  OTCE  BISKUPA   
JANA  VOKÁLA  V  KRUCEMBURKU 

 

Na faře se chystá občerstvení, stoly a židle, bílé ubrusy. 
Přípravy vrcholí především v kostele, který je slavnostně 
vyzdoben květinami, rychle se zaplňuje lidmi, na kúru varhanice 
připravuje noty pro sbor, zkouší varhany a obává se: „Nebudou 
dnes zase zlobit jako v předešlých týdnech? Sice je nedávno 
obětavý varhanář dal trochu do pořádku, ale se slovy, že opravuje 
neopravitelné, a známe to – zákon schválnosti.“ 

Je sobotní odpoledne 20. září, celý den je spíše podzimní a 

deštivý, ale přesto je prodchnut radostným očekáváním a 
slavnostní atmosférou. 

Více na straně č. 2 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

VÝLOV RYBNÍKA ŘEKA 

 

v sobotu 12. 10. 2013 
 

Při nepříznivém počasí změna 

termínu vyhrazena. 



PODOUBRAVSKÝ  VÍCEBOJ  2013 
 

pokračování ze str. č. 1 
 

 
 
Svazek obcí Podoubraví tvoří 27 měst, městysů a obcí a byl 

zřízen k prosazení zájmů v oblasti životního prostředí, rozvoje 
venkova, zemědělství, služeb i kulturních tradic, jak zmínil při 
slavnostním zahájení akce starosta našeho městyse Mgr. 
Havlíček, který je zároveň předsedou Svazku obcí Podoubraví. 
Sdružováním do svazků dostávají obce větší sílu při získávání 
podpory pro dotace od státu i EU. Vzpomeňme na starou pověst 
o třech synech Svatoplukových a lámání prutů. Sílu pramenící z 
této legendy využívá právě Svazek obcí Podoubraví. Zvyšovat 
úroveň našich potřeb má smysl v případě, že se zde všichni 
budeme cítit dobře a budeme tu žít rádi. A právě proto vzniklo 
sportovní klání Podoubravský víceboj, kde hlavním cílem není 
zvítězit, ale především udržet dobré sousedské vztahy a 
přátelství. 

Letošní sedmý 
ročník byl ve 
znamení rytířských 
klání Mikuláše 
Střely z Rokyc, který 
byl v 15. století 
majitelem 
Krucemburku a byl 
považován za jeho 
významného 
patrona. Místostarosta se správcem sokolovny Františkem 
Němcem vymysleli opravdu originální soutěže jako střílení ze 
středověkého praku, bungee running (chůze na pružném laně) 
aneb dotáhni své vojsko k bráně hradu, kde se soutěžící přivázáni 
k pružným lanům snažili doběhnout co nejdále. Nechyběla ani 
povedená kopie excalibru jako symbolu podstaty rytířství, který 
byl pevně zapíchnut v tvrdém špalku. Úkolem soutěžících nebylo 

tentokrát meč vytahovat, ale při štafetě ho pětkrát oběhnout 
s hlavou opřenou o rukojeť a pokračovat dál ve vytyčené trase. 
Byla to opravdu zajímavá podívaná. Poté v tradičním skládání 
obrázků nemohli soutěžící najít nikoho jiného než zmiňovaného 
patrona Krucemburku rytíře Mikuláše Střelu.  

Závodu se zúčastnili starostové, místostarostové, radní a 
zastupitelé z třinácti obcí tohoto svazku: Čečkovice, Chotěboř, 
Jeřišno, Jitkov, Krucemburk, Libice nad Doubravou, Maleč, 
Nová Ves u Chotěboře, Oudoleň, Sobíňov, Uhelná Příbram, 
Vilémov a Ždírec nad Doubravou, který bude organizovat příští 
ročník. Celým dnem vládla pohoda, přátelské povídání a zdravý 
sportovní duch. Vítěz však může být jenom jeden a najednou se 
při sčítání bodů 
zjistilo, že máme 
vítěze dva. Tým 
Krucemburku měl 
totiž v boji o první 
místo stejně bodů 
jako tým z Jeřišna. 
Členové 
krucemburského 
týmu ve složení 
Tomáš Trávníček, 
Ludmila Soukupová 
a Jiří Kasal se ani na 
vteřinu nerozmýšleli 
a jako pořádající 
tým přenechali 
první místo hostujícímu Jeřišnu. Tím ještě více ukázali hlavní 
smysl této akce. Na třetím místě se umístil tým z Chotěboře. 
Všechny týmy pak při slavnostním vyhlášení dostaly z rukou 
místopředsedkyně Svazku obcí Podoubraví a starostky Chotěboře 
Elišky Pavlíkové a místostarosty městyse Krucemburk Tomáše 
Trávníčka diplomy a upomínkové předměty, družstva na prvních 
třech místech navíc získala krásné poháry a velké dárkové koše. 

K občerstvení v průběhu dne nechyběly samozřejmě tradiční 
sokolské bramboráky pečené na kameni, grilovaná krkovice 
k ořezu, vychlazená rychtářská jedenáctka a poprvé na sokolovně 
veřejná ochutnávka vín vinařství Plchut z Mutěnic, které přivezlo 
i čerstvý burčák připravený speciálně pro tuto akci. Celou akcí 
provázel soutěžící i diváky moderátor Roman Dopita. „Jedná se o 
první moderovaný víceboj a podpořit náš městys v takto 
významné přátelsko-sportovní události, ukázat ostatním, že 
umíme dělat zábavu, je pro mě nejen výzva, ale jako rodáka 
samozřejmostí,“ dodal Roman Dopita. 

Poděkování patří všem, kteří se na této akci podíleli a 
zanechali tak hostům z okolních měst, městysů a obcí příjemné 
vzpomínky na Krucemburk.                                                   (red.) 

 

NÁVŠTĚVA  OTCE  BISKUPA  JANA  VOKÁLA  V  KRUCEMBURKU 
 

pokračování ze str. č. 1 
K čemu jsou tyto velké 

přípravy? Pozvání na 
návštěvu Krucemburku 
spojenou s žehnáním nově 
opravených křížů přijal 
královéhradecký biskup 
Mons. JUDr. Ing. Mgr. Jan 
Vokál, JU.D., rodák 
z nedalekého Hlinska, a 
všichni ho chceme co 
nejsrdečněji a nejlépe uvítat. 

A již se přiblížila šestnáctá hodina a za vznešených zvuků 
varhan (tentokrát opravdu zdánlivě „nezlobí“) vychází z fary 
průvod ministrantů, v jehož závěru jde otec Piotr a náš vzácný 

host otec biskup Jan. V kostele ho vítá sbor majestátní písní 
Ejhle, kněz veliký, kterou pro podobné příležitosti zkomponoval 
P. Karel Bříza. Otec biskup se vítá s farníky a pak již slouží 
slavnostní mši svatou. V jejím závěru připomene svůj vztah ke 
Krucemburku: rád jezdíval ke své babičce do Hluboké, 
navštěvoval své příbuzné v Krucemburku, vyzdvihl osobnost 
Krucemburku – P. Karla Břízu. 

A nyní následuje cíl příjezdu otce biskupa, a to žehnání tří 
křížů na kopci za hřbitovem. Vlivem povětrnostních podmínek 
byly stávající kříže již poničené, a proto byly postaveny nové 
firmou Intermont za finanční podpory p. Františka Misaře.  

Průvod se z kostela za zvuku písně Ježíši Králi vydává na 
cestu přes náměstí, ulicí Ke Třem křížům. Při výstupu na kopec 
se obloha náhle rozjasní a na všechny zazáří teplé paprsky 



sluníčka, které vyvolávají úsměv na tváři a přispívají ke sváteční 
atmosféře. Otec biskup se spokojeně usmívá, společně se 
s farníky pomodlí a požehná kříže, popřeje všem, aby zde 
v krásné přírodě mohli často pobývat a odpočívat. Historii křížů 
připomněl starosta Jiří Havlíček.  

Děkujeme za krásně prožitý den, za sluníčko, které vystřídalo 
déšť v nejpříhodnější okamžik, za milé společenství všech a 
hlavně za krásnou návštěvu otce biskupa a budeme se těšit na 
další setkání. 

Marta Rejšková 
 

HISTORIE  T ŘÍ  K ŘÍŽ Ů 
 

V neděli 26. května 1778 byly 
vztyčeny tři kříže nad městečkem 
Krucemburkem. Stalo se tomu, jak 
nám dokládá starý záznam, za 
času dvojctihodného faráře 
krucemburského Josefa Vrby a 
kaplana Václava Heřmana. 

Kříže byly postaveny nad 
městečkem pod kopcem zvaným 
Křížový, který od starodávna 
Křížový kopec se jmenuje. Kříže 
mimo dřeva a díla kovářského 

stály 11 zlatých a 44 krejcarů hotových peněz. Tyto peníze na 
kříže složili tito dobrovolníci: Josef Skřivan – daroval dříví, 
Václav Ferbl – zdarma odvedl dílo kovářské. Hotové peníze dali 
Melichar Skřivan, který dal i olej, Markéta – manželka Mavrice 
Ondráčka z černého mlýna u Vortové, František Mastný, Václav 
Zvolánek a Tobiáš Zvolánek. Zbytek peněz byl přidán od obce. 

Kříže stavěl mistr tesařský Josef Vilímek se svými tovaryši. 
Plechař německobrodský poskytl plech na krucifix. Malíř za 4 
zlaté vymaloval Krista. Kříže byly několikrát v průběhu doby 

vyměněny za nové a na svém místě stojí dodnes ku chvále a slávě 
městečka Krucemburku a jeho obyvatel. 

Pavel Vomela 
 

OPRAVA  KATOLICKÉHO  KOSTELA 
 

V druhé polovině srpna a v září pokračovala další etapa 
opravy střechy katolického kostela. Z jeho jižní části byl 

odstraněn plech, sundán 
šindel a vyměněny 
poškozené trámy. Střecha 
byla pobita prkny a pokryta 
měděným plechem. Oprava 
byla financována z 
programu Záchrana 
architektonického dědictví 
za spoluúčasti Městyse 
Krucemburk. Provedla ji 
firma BÁČA, s. r. o., 
Polička. 

(red.) 

  

SILNÁ  LETNÍ  BOU ŘE 
 

Teplotně nadprůměrný a srážkově podprůměrný červenec 
skončil extrémně teplým víkendem. 27. a 28. července vystoupily 
denní teploty v Krucemburku nad 30 stupňů, noční neklesly pod 
20 stupňů. Na mnoha místech České republiky padaly teplotní 
rekordy, když denní teploty překročily 37°C. 

V pondělí 29. července se mírně ochladilo a po osmé hodině 
večer se nad Krucemburkem a okolím přehnala silná bouře. 
Prudký déšť a vítr od raneckých lesů poškodily zejména stromy. 
Nejvíce škody bouře napáchala ve východní části obce. Vítr 
vyvrátil dvanáct stromů podél hlavní silnice do Vojnova Městce 
(poškozena byla silniční krajnice) a několik stromů kolem 
rybníka Zaďák. Desítky vzrostlých stromů byly vyvráceny a další 
desítky přelámány v Dolcích a jejich vnitřní část byla 

zdevastovaná. Velké škody vznikly v lese podél silnice mezi 
Rychtářkou a 
Vojnovým 
Městcem: zde 
stromy popadaly 
na komunikaci a 
tu se silničářům 
podařilo 
zprůjezdnit až v 
úterý ráno. 
Silnému větru 
neodolaly stromy 
na hrázi Řeky 
podél cesty k Štířímu dolu. 

Další škody byly zjištěny i na ostatních lesních porostech. 
Stromy byly poškozeny a jejich větve polámány také podél 
silnice z Krucemburku do Košinova, provoz na ní byl obnoven v 
úterý dopoledne. Tři stromy byly vyvráceny u silnice mezi 
Krucemburkem a Hlubokou. 

Na budovách bouře větší škody nenapáchala. Pouze v 
chatařské oblasti u Řeky spadlo přes silnici osm vzrostlých 
stromů, z toho jeden zničil karavan a jeden pergolu. 

Do odklízení škod se vedle silničářů a hasičů zapojili také 
pracovníci služeb městyse a místní občané. 

Také první srpnový víkend byl abnormálně teplý: denní 
teploty se pohybovaly kolem 30 stupňů, noční kolem 20 stupňů. 
Neděli 4. srpna zakončila večer opět prudká bouře doprovázená 
silným západním větrem a deštěm. Větší škody nenapáchala. 

(red.) 



Večerní bouře 29. července způsobila velké škody na lesních 
porostech. Silný vítr poničil nejvíce Binkovy Dolce (2.700 
plnometrů dřeva) – výsledkem je totální devastace lesa. Na 
obecních lesích je nejvíce škod v části Hluboká, kde bylo 
poničeno přes pět set plm dřeva. V části Krucemburk je škoda 
menšího rozsahu (asi tři sta plm dřeva). 

K 30. září je zpracována hlubocká část lesů. Veškeré dřevo je 
zpracováno vlastními pracovníky a obecní technikou. 

Jaromír Mifka 
 

POVODNĚ  2013  V  KRUCEMBURKU 
 

V průběhu června letošního roku zasáhly Českou republiku 
opět velké povodně a záplavy. V našem městysi naštěstí nedošlo 
k tak velkým škodám jako v jiných obcích a městech, které jsou 
oproti nám níže položeny.  

U nás došlo především k rozvodnění Městeckého potoka, 
který se kvůli upuštění rybníků Macurák a Zaďák nevylil ze 
svého koryta. Hodně vody se dralo z lesů nad rybníkem Řeka a 

zde došlo na mnoha místech k zaplavení, následnému vymílání a 
poškození 
místních lesních 
cest. Této velké 
vodě samozřejmě 
neunikla ani cesta 
pod hrází rybníka 
Řeka, přes kterou 
se voda valila ve 
velkém množství. 
Hladina Řeky 
dosáhla výšky po 
hranici ubytovacích kabin. 

Nařízením Ústřední povodňové komise zasedla i v našem 
městysi povodňová komise a krizový štáb (tj. členové RM); byla 
projednána možná rizika a byla domluvena protipovodňová 
opatření. 

(red.)

 

CO  NOVÉHO  V  NAŠÍ  ZŠ 
 

2. září se opět rozezvučely naší školou dětské hlasy, z toho 13 
dětí přišlo do školy v doprovodu svých rodičů poprvé. Všechny 
žáky a zejména ty nejmenší slavnostně přivítal starosta obce Mgr. 

Jiří Havlíček, ředitel 
školy Mgr. Jiří Šikl, 
zástupkyně ředitele školy 
Mgr. Miloslava 
Baumgärtnerová a třídní 
učitelka Mgr. Veronika 
Zlatohlávková. 

V letošním školním 
roce máme na škole 9 
tříd se 179 žáky. Ve 
všech třídách se žáci 

vyučují podle ŠVP s názvem Řeka života, který byl upraven 
pedagogickými pracovníky k 1. 9. 2013 dle pokynů MŠMT. 

Třídní učitelé v jednotlivých třídách: 
I. tř.  –   13 ž.      Mgr. Veronika Zlatohlávková   
II. tř.  –   13 ž. Mgr. Jitka Josková      
III. t ř.  –   11 ž.  Jana Votavová      
IV. tř.  –   16 ž.  Mgr. Helena Kafková       
V. tř.  –   27 ž. Mgr. Klára Vencelová 
VI. tř.  –   21 ž.  Mgr. Monika Henychová 
VII. t ř.  –   28 ž. Mgr. Jitka Kadlecová 
VIII. t ř.  –   20 ž. Mgr. Alena Bencová 
IX. tř.  –   30 ž. Mgr. Dana Kazdová 
Ostatní pedagogičtí pracovníci: Mgr. Monika Chmelařová a 

Ing. Ivana Tomková, která zároveň zastává funkci výchovné 
poradkyně. Vychovatelkou ve školní družině je Marcela 
Pospíchalová, která pracuje též jako asistent pedagoga ve 2. třídě. 
V 1. třídě vykonává funkci asistenta pedagoga Lenka Jonášová. 
Mgr. Alena Bencová je pro školní rok 2013–2014 metodik 
prevence. Rodiče mohou získat kdykoli průběžné informace o 
výsledcích prospěchu a chování po předchozí osobní, telefonické 
nebo písemné domluvě s učiteli. 

K provozním zaměstnancům patří: Miroslava Slanařová, 
Milan Novotný, Jana Lacková, Hana Němcová a Marie Junová. 
O dobrou stravu se nám starají paní kuchařky Bohuslava 
Pečenková, Jitka Brožová a Pavla Trávníčková.  

I letos bude pro žáky připravena bohatá nabídka zájmových 
kroužků: výtvarný, čtenářský, logopedie pro 1. stupeň, seminář 
z chemie, seminář ze Z, Dys angličtina, cvičení z M a Čj, 
praktika z biologie, psaní na klávesnici na PC všemi deseti, 
sportovní hry, volejbal, florbal, taneční. Bližší informace získají 

žáci i rodiče u příslušných vyučujících. Na základě 
individuálních plánů se rozběhne práce s integrovanými žáky.  

Nadále budou probíhat besedy, plánují se další zajímavé akce 
a projekty pro žáky I. i II. stupně, 4. a 5. třída se zúčastní kurzu 
plavání v Hlinsku. V průběhu školního roku se žáci zapojí do 
celé řady soutěží a olympiád, budou se aktivně podílet na 
přípravě vánoční výstavy, která proběhne 17.–18. prosince. Další 
informace můžete sledovat na webových stránkách školy 
www.zskrucemburk.cz 

I v letošním školním roce proběhne Recyklohraní, sběr 
papíru, pomerančové a citronové kůry.  

Přejeme všem žákům úspěšný školní rok 2013–2014, 
prvňáčkům správné vykročení pravou nohou do školních let a 
deváťákům správnou volbu své životní cesty.  

 kolektiv zaměstnanců ZŠ 
 

VYŘAZENÍ  ŽÁK Ů  9.  ROČNÍKU 
 

Ve čtvrtek 
27. června v 

odpoledních 
hodinách žáci 9. 
třídy slavnostně 
ukončili svoji 
povinnou školní 
docházku na 
naší ZŠ. Do 
obřadní síně 
Úřadu městyse 
za doprovodu 

rodičů a blízkých příbuzných nejistým krokem vkráčelo čtrnáct 
vyšňořených dam a deset mladých mužů ve slušivých oblecích. 
Dojatí, se slzami na krajíčku přijali od starosty městyse Mgr. 
Jiřího Havlíčka pamětní listy, barevné stužky i drobné dárky na 
rozloučenou. Při dojemném zvuku varhan a zpěvu pěveckého 
sboru jako ptáčata vyletěli z hnízda a zamířili na vybrané střední 
školy. Přeji jim, ať zdárně doletí.  

třídní učitelka Monika Chmelařová 
 

KURZ  PRVNÍ  POMOCI  
PRO  ŽÁKY  8.  TŘÍDY 

 

Na konci loňského školního roku proběhla pro 8. ročník akce 
s názvem První pomoc do škol, kde jsme se dozvěděli nejnovější 
informace o záchraně tonoucího, vyproštění raněného, o 
obvazové technice a krvácení. Vyzkoušeli jsme si prakticky na 
figuríně umělé dýchání a masáž srdce a maskované rány jsme 



sami zkoušeli obvazovat a správně ošetřovat. Na závěr tohoto 
kurzu jsme se seznámili 
s vozem a výbavou Rychlé 
záchranné služby a všemi 
telefonními čísly IZS. 
Praktické činnosti nás 
bavily a všichni se aktivně 
zapojili do obvazování a 
ošetřování „zraněných“ 
spolužáků. Určitě je takový 
kurz potřebný a hodnotný. 

za všechny žáky 8. třídy 
Anna Soukupová  

  

MALÁ  ENERGETICKÁ  AKADEMIE  –  
1.  MÍSTO  V  KRAJI  VYSO ČINA 

 

Celoroční ekologická soutěž Malá energetická akademie již 
zná své vítěze. V kategorii velkých skupin zvítězila 
krucemburská školní družina.  

V průběhu celého školního roku řešili žáci úkoly týkající se 
energetiky, obnovitelných zdrojů energie a ochrany životního 
prostředí. Postupně se tak soutěžící seznámili prostřednictvím 

vlastních výrobků a 
pokusů s větrnou 
energií, sestrojili 
jednoduché parní 

čerpadlo 
z plechovky od 
limonády, vytvořili 
interaktivní mapu 

Krucemburku, 
vymysleli a realizovali pokus s autíčkem na solární pohon a 
sestavili vodní mlýnek, s nímž se na nedalekém potoce báječně 
pobavili.  

A o co šlo v průběhu soutěže především? Prostřednictvím 
dobrovolné nezávazné zábavné dětské hry a na základě vlastního 
zájmu a volby získávat nové zkušenosti a dovednosti. Za svoji 
šikovnost a um byly děti odměněny množstvím individuálních 
cen a poukázkou na nákup nábytku do školní družiny ve výši 25 
tisíc Kč.  

Marcela Pospíchalová 
 

Z  DĚNÍ  V  MŠ 
 

Po létu, kdy jsme si užili hodně sluníčka a teplíčka, naše 
školka ožila dětskými hlásky. V letošním školním roce 
navštěvuje MŠ 75 dětí, což je plná její kapacita. Do MŠ 
docházejí děti z Krucemburku a blízkého okolí. 

„Strom poznání“ je název Školního vzdělávacího programu, a 
tak nás opět čeká poznávání, objevování, zkoumání, pozorování, 
prožívání, sportování, dovádění a skotačení, ale hlavně hraní. 

Všední dny nám zpestří divadélko „Úsměv“ svými veselými 
pohádkami, návštěvy kina, dny s barvičkou, výlety do přírody, 
exkurze, tvořivé dílny… 

A na co se těšíme? Že se svými kamarády zažijeme spoustu 
legrace a pohody. 

   kolektiv zaměstnanců MŠ 
 

ZÁKLADNÍ  UM ĚLECKÁ  ŠKOLA 
 

Základní umělecká škola Chotěboř, pobočka v Krucemburku, 
opět po prázdninách zahájila svoji výuku v prostorách ZŠ, kam se 
přestěhovala o loňských prázdninách, a též v detašovaném 
pracovišti v ZŠ ve Ždírci nad Doubravou. Ve školním roce 2013-
14 zde studuje 80 žáků a 26 žáků zpívá ve dvou sborech. 

Hudební obor: vyučujícími jsou Bc. Marta Rejšková, Mgr. 

Marie Laušmanová, Mgr. Jana Kampová, Milan Ondráček. 
Vyučuje se hra na klavír, varhany, elektrické klávesové nástroje, 
zobcovou flétnu, příčnou flétnu, kytaru, klarinet, dále sborový 
zpěv a hudební nauka. 

Výtvarný obor vyučuje paní učitelka Pavla Svobodová. Žáci 
se zabývají kresbou a malbou různými technikami, velmi 
oblíbené jsou hodiny 
s rodiči, které mají vždy 
specifické zaměření. 

Kapacita školy je 
zcela naplněna, přijmout 
bychom mohli snad jen 
případné zájemce o 
sborový zpěv. 

Přejeme všem 
žákům plno krásné 
hudby, radosti z činnosti 
hudební i výtvarné, hodně hezkých chvil u svých nástrojů a též 
velmi mnoho trpělivosti u cvičení. 

Závěrem si Vás dovoluji pozvat na absolventský koncert 
Hany Jandové v oboru varhany, který se uskuteční v neděli 13. 
října v 16 hodin v kostele sv. Mikuláše v Krucemburku. 

Bc. Marta Rejšková, vedoucí pobočky ZUŠ 
 

LÉTO  CHRÁMOVÉHO  SBORU  
 

Léto – prázdniny a 
odpočinek, platí to i pro 
chrámový pěvecký sbor? Bylo 
by to určitě hezké, ale právě 
letošní léto bylo opět plné 
hudby a zpívání 
v Krucemburku. Kromě 
obvyklého účinkování při 
bohoslužbách se sešlo ještě 
několik slavnostních akcí 
v blízkém okolí. A též několik 
krásných svateb. 

V sobotu 25. května jsme 
společně s obyvateli Vojnova 
Městce a okolí přispěli svým 
zpěvem k slavnostnímu obřadu 
na Nové Huti, kde P. Piotr 
Balewicz posvětil kapličku. 
Přestože nepřálo počasí, ani dešti se nepodařilo narušit sváteční 
den a milou atmosféru.  

Výročí příchodu Cyrila a Metoděje do naší země – 1.150 let – 
jsme oslavili poutní slavností ve Škrdlovicích, kde sloužil mši 
svatou P. Piotr Balewicz. 

Druhá neděle v červenci tradičně patřila pouti v Sopotech, do 
kostela Navštívení Panny Marie jezdíme zpívat již  mnoho let.  

První neděle v září – letos 1. 9. – patří pouti v Radostíně, kde 
se koná známá cyklistická pouť ke sv. Rozárii. Letošní rok se 
sešlo mnoho poutníků, na závěr mše sv. a po průvodu obcí přišel 
slavný okamžik, na který všichni cyklisté čekali – P. Piotr 
Balewicz posvětil všem přítomným jejich kola a pomodlil se za 
šťastné návraty ze všech cest. 
 

VÁNOCE  V  LÉT Ě? 
 

Je začátek července, doba volna a prázdnin, měsíc plný slunce 
a koupání, ale kolemjdoucí v okolí ZUŠ v Krucemburku si 
připadají téměř jako o Vánocích. Co se to děje? Do Vánoc zbývá 
ještě skoro půl roku, proč se z otevřených oken školy linou 
podmanivé tóny koled a pastorel do širokého okolí i do blízkých 
domů? Ne, nebojte se, nikdo si nespletl čas, právě se připravuje 



pěvecký sbor Giocoso na svoje první nahrávání CD. 
Město Chotěboř požádalo ZUŠ o vytvoření CD s adventní a 

vánoční hudbou. Natáčení probíhalo v nahrávacím studiu školy v 
Chotěboři pod vedením sbormistryně Marty Rejškové, výborného 
hudebního režiséra pana Jana Pavlase, zástupce ředitele ZUŠ v 
Chotěboři, a za obětavé pomoci Mgr. Milana Moce, ředitele ZUŠ. 

Členové Giocosa se po týdnu pečlivého připravování ocitli v 
profesionální atmosféře nahrávacího studia. Začátky byly 
náročné, zpívat se sluchátky na uších v nezvyklé atmosféře a 
akustice je úplně něco jiného, než co děvčata dosud zažila. Zpěv 
byl doprovázen Chalupářským komorním orchestrem, stálým a 

věrným 
spolupracovníkem 

Giocosa. Všichni 
vynaložili veškeré 
úsilí, aby ze sebe 
vydali to nejlepší a 
podařilo se vytvořit 
hudební dílo.  

A co na CD 
uslyšíme? To zatím 

nebudeme prozrazovat, snad si vše budeme moci již před 

Vánocemi poslechnout. 
Natáčení pro nás bylo velmi zajímavou a přínosnou 

zkušeností. S panem Pavlasem jsme strávili nemálo času zpěvem, 
posloucháním nahraného materiálu a opětovným zpěvem, dokud 
vše nebylo uznáno za „poslouchatelné“. 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem za to, že věnovali 
někteří až dva týdny i více ze svého prázdninového volna vzniku 
tohoto snad uměleckého díla.  

Děkuji děvčatům za trpělivost a energii při zkouškách i 
natáčení, všem muzikantům – manželům Jindřišce Auředníkové a 
Petru Svobodovi, Růžence Sommerové, Janě Kolářové, Janě 
Vašíčkové, Viktoru Martínkovi, Martinu Jandovi, Martinu 
Rejškovi a dalším za vstřícnost a ochotu, s níž se nahrávání 
zhostili, za veškerý věnovaný čas. 

Panu Pavlasovi, který byl zvukový režisér, hudební režisér a 
střihač v jedné osobě, děkujeme za cenné připomínky a rady, 
neskutečnou trpělivost i hodiny a dny strávené nejen samotným 
nahráváním, ale i přípravou a později stříháním v době, kdy my 
jsme si už dávno užívali volna a odpočinku. 

Též děkujeme panu řediteli Mgr. Milanu Mocovi za pomoc 
při natáčení a organizační zajištění. 

Bc. Marta Rejšková a Hana Jandová
 

POLICIE  ČR  HLÁSÍ 
 

Vážení spoluobčané, 
dovolte, abych Vás 
seznámila s některými 
případy trestné činnosti, 
k nimž došlo v průběhu 
měsíců červen až srpen  

v teritoriu obvodního oddělení PČR 
Chotěboř.  
Krádeže vloupáním 
*Neznámý pachatel 13. 6. v době od 18.30 
do 20.30 hodin ve Ždírci nad Doubravou, 
v ulici Brodská, vnikl za použití 
nalezeného klíče do rodinného domku. 
Prohledal dva dětské pokoje a ložnici, z 
nichž odcizil finanční hotovost a zlaté 
náušnice. Způsobil škodu 22.000 Kč.  
*Neznámý pachatel 16. 6. v době od 0.30 
do 8.15 hodin ve Ždírci nad Doubravou, v 
ulici Ke Stadionu, vypáčil a vyháčkoval 
zavřenou dřevěnou okenici výdejního 
okna u místní pivnice, otevřel přivřené 
skleněné okno a vnikl do prostoru pivnice 
a herny. Z výčepu odcizil finanční 
hotovost v drobných mincích a žvýkačky. 
Poškozenému vznikla škoda 3.080 Kč.  
*Neznámý pachatel v době od 22.30 hodin 
17. 6. do 7 hodin 18. 6. rozbil skleněnou 
výplň okna od koupelny ve sklepě 
Motorestu Nové Ransko a vlezl dovnitř. 
Vyšel po schodišti do přízemí budovy, kde 

vypnul všechny elektrické jističe, pak se 
vrátil do sklepa a zde si odemkl dveře, 
které za sebou opět uzamkl a klíč odcizil. 
Poškozenému způsobil škodu 500 Kč. 
*Neznámý pachatel v době od 13 hodin 
dne 22. 6. do 4.45 hodin 24. 6. vypáčil 
dveře vedoucí do skladu prodejny ve 
Ždírci nad Doubravou, ale do vnitřních 
prostor prodejny nevnikl. Poškozené 
společnosti způsobil škodu 2.000 Kč. 
*Neznámý pachatel v době od 1. do 16. 7. 
v obci Horní Studenec vnikl na oplocený 
pozemek u rodinného domku. Po vypáčení 
zadních vchodových dveří vnikl do 
novostavby bez čísla popisného a odcizil 
vodoinstalační materiál. Odcizené věci 
pachatel odnesl z domu k okraji 
oploceného pozemku a ukryl je pod 
stromem. Zde byly odcizené věci – mimo 
jedné umyvadlové baterie – nalezeny. 
*Neznámý pachatel 17. 7. v době od 15 do 
16 hodin nezjištěným způsobem překonal 
zámek levých předních dveří u osobního 
motorového vozidla zn. Škoda Felicia a 
vnikl dovnitř. Z vozidla odcizil látkovou 
tašku s peněženkou, finanční hotovostí, 
platebními kartami a osobními doklady. 
Poškozené způsobil škodu ve výši 3.600 
Kč. Vozidlo bylo zaparkováno v lese u 
obce Košinov. 

*Neznámý pachatel v době od 15 hodin 2. 
8. do 9 hodin 10. 8. se po páčení rámů 
oken nezjištěným předmětem pokusil 
vniknout do restaurace U Lázničků ve 
Ždírci nad Doubravou. Poškozenému 
způsobil škodu ve výši 4.000 Kč. 
Krádeže 
*Neznámý pachatel 9. 7. v době od 18.45 
do 19.15 hodin v rekreačním středisku 
Řeka odcizil u pláže rybníka z travnatého 
přilehlého pozemku volně odloženou 
peněženku s doklady a platební kartou. 
Poškozenému způsobil škodu 320 Kč. 
*Neznámý pachatel 25. 7. v době od 11.10 
do 11.20 hodin ve Ždírci nad Doubravou 
před firmou Mirap vnikl do nezajištěného 
vozidla zn. VW Sharan. Z vozidla odcizil 
volně odloženou tašku s finanční 
hotovostí, dioptrické brýle, OTP od 
vozidla zn. Škoda Roomster a osobní 
doklady. Poškozenému způsobil škodu ve 
výši 10.600 Kč. 
*Neznámý pachatel v době od 21 hodin 
dne 24. 7. do 5.30 hodin 25. 7. ve Ždírci 
nad Doubravou vnikl na pozemek 
zemědělské společnosti. Po odšroubování 
víček nádrží odčerpal a odcizil motorovou 
naftu ze tří traktorů. Poškozené akciové 
společnosti způsobil škodu 17.591 Kč. 

  pprap. Marie Perková, vrchní asistent 

 
 
 
 
 
 
 

Cekus Chotěboř ve spolupráci s Akuna CZ, s.r.o., Vás zvou ve středu 23. 10. 2013 v 18.00 hodin 
do sálu kina města Chotěboř na přednášku MUDr. Jaromíra Bertlíka, N. D. 

 

Z D R A V Ý  Ž I V O T N Í  S T Y L  
 

V současné době provozuje soukromou praxi v oblasti přírodní medicíny na své klinice Pinewood Natural 
Health Centre v kanadském Torontu. Věnuje se výzkumu a studiu léčby rakoviny, bolesti a chronických potíží. 

Je činný také jako poradce v oblasti výživy a životního stylu. Působí rovněž v Kanadském ústavu přírodní medicíny 
(Canadian College of Naturoopathic Medicine), je expertem v oboru biologické medicíny, homotoxikologie, 

tradiční čínské a bylinné medicíny.                                                                                   Vstupné 30 Kč 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KANCELÁ Ř ČMSS a.s. 
Ždírec nad Doubravou 

Budova Městský úřad, 1. poschodí                 
 

 ST   9.00–12.00, 13.00–16.30 hodin                 
 

Stavební spoření, úvěry, hypotéky 
NOVĚ Kooperativa, ČPP, Wüstenrot, ČSOB, 

Česká pojišťovna, Axa, Komerční banka, Generali, 
Česká spořitelna, Allianz, Aegon, atd. 

• Penzijní fondy 
• Povinná ručení a havarijní pojištění 
• Pojištění nemovitostí a majetku 
• Životní a úrazové pojištění 
• Pojištění odpovědnosti 
 

Eduard Podloucký 
tel: 737 116 989 
 

 

SBĚR NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU 

 

úterý 29. 10. 2013 
 

15.00 h – náměstí Krucemburk 
15.15 h – požární zbrojnice 
15.40 h – Staré Ransko 
15.55 h – Hluboká 

 

SBĚR  VELKOOBJEMOVÉHO  ODPADU 
 
 

pátek   18. 10.  12–15.30 hodin 
sobota  19. 10.  8–16 hodin 

 

Krucemburk v prostoru ČOV (vjezd zadní bránou směrem k Řece)  
Staré Ransko u hasičárny 

 

    

P O S V Í C E N S K Á  Z Á B A V AP O S V Í C E N S K Á  Z Á B A V AP O S V Í C E N S K Á  Z Á B A V AP O S V Í C E N S K Á  Z Á B A V A     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------    

19. 10. 2013, od 20 hodin19. 10. 2013, od 20 hodin19. 10. 2013, od 20 hodin19. 10. 2013, od 20 hodin    
sokolovna Krucemburk 

 

hraje kapela  

 
předkapela ROXORpředkapela ROXORpředkapela ROXORpředkapela ROXOR    

 

Pronajmu byt 3+kk 
  

se zařízenou kuchyní, sklepem 
a balkonem v novém zděném 

domě o velikosti 72 m2 ve  
 

Ždírci n. D., Jižní ulice. 
 

I dlouhodobě. 
Telefon: 720 236 910 

    

PRVNÍ ADVENTNÍ ROZSVÍCENÍ PRVNÍ ADVENTNÍ ROZSVÍCENÍ PRVNÍ ADVENTNÍ ROZSVÍCENÍ PRVNÍ ADVENTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMUVÁNOČNÍHO STROMUVÁNOČNÍHO STROMUVÁNOČNÍHO STROMU    

 

Městys Krucemburk srdečně zve 
1. 12. 2013 od 17 hodin 

na slavnostní rozsvícení vánočního stromu  
na náměstí v Krucemburku. 

Vystoupí dívčí pěvecký sbor Giocoso  
a chrámový pěvecký sbor. 

Na zahřátí se bude podávat teplá medovina. 

ZUBNÍ POHOTOVOST 
 

12. – 13. 10. Dr. Pexa, Zámecká 730, S.n.S. tel.: 569 477 191 
19. – 20. 10. Dr. Longin, Humpolecká 244, H.B. tel.: 569 426 107 
26. – 28. 10. Dr. Maštálka V., Habrecká 450, L.n.S. tel.: 569 721 553 
2. – 3. 11. Dr. Cyrusová, Havlíčkova 2198, H.B. tel.: 569 432 014 
9. – 10. 11. Dr. Ader, nám. T.G.M., Chotěboř tel.: 569 623 980 
16. – 17. 11. Dr. Brixi, Dobrovského 2023, H.B. tel.: 569 426 112 
23. – 24. 11. Dr. Čurda, Dobrovského 2023, H.B. tel.: 569 426 102 
30. – 1. 12. Dr. Swaczyna, Okrouhlice 186 tel.: 569 489 174 
7. – 8. 12. Dr. Novotná, Bechyň. nám., Přibyslav tel.: 607 966 550 
14. – 15. 12. Dr. Jáchym, Lánecká 970, S.n.S. tel.: 569 452 569 
21. – 22. 12. Dr. Brázdová, Krále Jana 538, Chotěboř tel.: 569 623 790 

 

OSLAVA 10. VÝROČÍ OTEVŘENÍ DPS  
A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 

 

7. 12. 2013 
 

13:30 h  - zahájení 
14:00 – 18:00 h - hudební program, který zahájí 

vystoupení pěveckého sboru při ZUŠ 
Krucemburk 

Dále k poslechu zahraje na harmoniku Josef Kabrda a 
hudební skupina mladých. 

V průběhu celého odpoledne si mohou všichni 
návštěvníci prohlédnout prostory DPS. 

Občerstvení zajištěno. 
Všechny srdečně zve poskytovatel Městys Krucemburk 

s kolektivem pracovnic PS. 

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA  
A DĚTSKÁ DISKOTÉKA 

 
7. 12. 2013 od 17 hodin 

sokolovna Krucemburk 
 

Těšíme se na Vaši návštěvu 
kolektiv TJ Spartak Staré Ransko. 

Bližší informace na plakátech. 

 

MĚSTYS KRUCEMBURK  
VE SPOLUPRÁCI S TJ SOKOL  

 

VÁS SRDEČNĚ ZVOU 
 

NA POSEZENÍ S CIMBÁLOVKOU 
 

30. listopadu 2013 
 

OD 14 HODIN V SOKOLOVNĚ  
 



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

Pane starosto, v průběhu léta jste 
rekonstruovali budovu bývalého obecního úřadu 
na Starém Ransku. Měnila se okna, bouraly příčky 
a vrtalo se za teplem do naší matičky země. 
Nicméně na začátku této akce došlo ke zpoždění a 

už to skoro vypadalo, že se přestavovat nebude. Co bylo 
příčinou? 

Rekonstrukce budovy bývalého obecního úřadu na Starém 
Ransku stále ještě probíhá a má být dokončena do 30. 11., ale 
protože došlo ke skluzu v předání staveniště, může se stát, že 
bude termín ukončení stavby prodloužen. Práce, které uvádíte ve 
své otázce, již proběhly. Asi je dobré říci, že obdržená dotace 
z programu Ministerstva životního prostředí je na změnu druhu 
vytápění, a to nahrazení elektrických akumulačních kamen 
teplovodním vytápěním, kde zdrojem tepla je 90 m hluboký vrt a 
tepelné čerpadlo, které ohřívá vytápěné prostory 60 °C teplou 
vodou (samozřejmě v nemrznoucí úpravě). Problémy týkající se 
vyjasnění způsobu provedení stavby způsobily zpoždění v 
předání staveniště. Jednalo se o obavy vlastníků studní, že jim 
obec poškodí prameny apod. Situaci jsme vyřešili uzavřením 
dohody, ale někteří lidé si myslí, že si mají vymýšlet další a další 
podmínky atd. Přiznám se, mně takové situace trochu vadí, 
protože jsme se vždy snažili a snažíme s lidmi domluvit a 
vyhovět, ale na druhou stranu není možné, aby nám někdo 
určoval co a jak. Projekt se musí realizovat celý, protože aby se 
mohla vyměnit okna a zateplit celá budova, musí se hlavně 
realizovat změna vytápění na tepelné čerpadlo.  

Anketa o vysazování stromů či keřů po vykácené aleji u 
hlavní silnice je ukončena. Na to, jaké pozdvižení kácení 
vyvolalo mezi občany, byla účast lidí v anketě mizivá. Jak to 
hodnotíte Vy a co se tedy bude vysazovat? 

Zahájení diskuse na netu s občany nebylo motivováno tím, 
abychom rozviřovali nějaké další vášně. Hlavním smyslem bylo 
objasnit důvody, které nás vedly k vydání rozhodnutí o kácení 
stromů, a tím byla především bezpečnost cyklistů, motocyklistů a 
automobilistů. Prakticky všechny stromy byly shnilé a 
nebezpečné. Nedovedu si představit, co by se stalo, kdyby ty 
nebezpečné stromy zůstaly u silnice v srpnové vichřici. Směrem 
k Vojnovu Městci padlo osm stromů, které byly posouzeny jako 
nejzdravější, a výsledek můžeme sledovat dodnes. Co se týče 
zeleně, která bude vysazována, nepřestávám se divit, co vše se 
dozvídám. Po jednání s CHKO Žďár n. S. jsme se shodli na tom, 
že mezi cyklostezkou a silnicí I/37 budou vysázeny keřovité 
porosty, aby odstínili oslňování chodců a cyklistů na stezce, a 
současně budou doplněny stromy v počtu několika desítek 
směrem ke Ždírci po levé straně cyklostezky. Zbývající stromy 
v počtu několika desítek budou vysázeny okolo cesty v Hluboké; 
zde budou vysazeny ovocné stromy (švestky, hrušky, třešně). 

Máme nové přechody pro chodce, a pokud vím, při jejich 
dokončení se poměrně spěchalo. Pokud bychom je 
nezrealizovali v požadovaném termínu, zůstala by nám pouze 
přechodová místa. Jaké jsou v těchto názvech rozdíly? 

Problém přechodů se řeší v celé republice. Ve Ždírci některé 
zrušili a podobná situace hrozila i u nás, protože trend ŘSD je co 
nejvíce omezit počet přechodů. U sokolovny nám přechod v roce 
2012 vyfrézovali, a abychom nějaké přechody odpovídající 
silničním normám měli v obci, byli jsme nuceni do 
požadovaného termínu zajistit rekonstrukci stávajících a provést 
znovuobnovení přechodu pro chodce u parku nebo zastávky 
autobusu u sokolovny. Problém není v nemožnosti realizování 
podobné akce, ale vše je nutné zaplatit a to jsme museli 
financovat z obecních peněz. Ptáte se na rozdíl mezi přechodem a 
přechodovým místem. Přechod musí splňovat podmínky 

osvětlení výrazným jasným osvětlením, označením a mohou být 
pouze tam, kde jsou odsouhlaseny. Ještě tam hraje roli šíře 
komunikace, ale to nebylo nutné řešit v Krucemburku. Jedním 
z dalších požadavků je splnění podmínek bezpečného přejítí 
nevidomého chodce, tzn. že dlažba musí být speciálně 
vroubkovaná včetně barevného odlišení. Hlavním významem 
přechodů pro chodce je to, že na přechodu má chodec přednost, 
ale pouze za situace, že vozidlům na komunikaci dal jasně najevo 
úmysl přejít příslušnou silnici. Místo pro přecházení jsou místa, 
kde je snížený obrubník u chodníků a upravena výše včetně 
barevného odlišení a vrchní úpravy dlažby. Místa pro přecházení 
nepožívají možné výsady přednosti pro chodce, a to v žádném 
případě. 

Občané se mne ptají, proč nemáme přechodů víc. Mohli 
jsme jejich počty nějak ovlivnit? 

Jak jsem už řekl u předchozí otázky: podařilo se nám obnovit 
přechod u sokolovny a ostatní zachovat, což nebylo vůbec 
jednoduché, protože projektovou dokumentaci musí odsouhlasit 
jak Policie ČR, tak odbor dopravy v Chotěboři a v Jihlavě, včetně 
organizace sdružující postižené občany. Věřte, že taková jednání 
s příslušnými zástupci úřadů a organizací nejsou vůbec 
jednoduchá. 

První polovina chodníků u hlavní silnice v Krucemburku 
je téměř hotová. Probíhala celá rekonstrukce podle plánu a 
jaká byla investice do akce z naší pokladny? 

„Rekonstrukce chodníků podél silnice I/37 v Krucemburku“ 
je název realizované akce, která má být ukončena do 31. 12. 
2013, takže práce jsou provedeny dříve, než byl předpoklad. Pane 
redaktore, nechci specifikovat přesnou číslici finanční spoluúčasti 
městyse, protože byly provedeny vícepráce, které jsme nechali 
provést nad rámec uznatelných nákladů stavby. Jako příklad 
uvedu zadláždění plochy u zdravotního střediska, zadláždění 
dvou přechodů navíc, instalace nové čekárny u parku atd. 
Předpokládám, že naše spoluúčast nepřesáhne 2.600 tis. Kč (bude 
upřesněno výkazem víceprací). Dotace od Státního fondu 
dopravní infrastruktury je ve výši 3.400 tis. Kč. 

 V průběhu akce se pokládaly do chodníků jakési kabely. 
K čemu slouží? 

Pokládku plastových hadic pro skleněné vlákno realizovala 
soukromá firma s naším souhlasem, ale když se přiznám, tak 
takovéto partyzánštiny nemám moc v oblibě. Všichni hodně 
dlouho dopředu věděli o plánované opravě chodníků (někteří 
tajně doufali, že se jenom vytahujeme), proto jsme se mohli na 
pokládku lépe připravit. Položené hadice budou sloužit k vedení 
skleněného vlákna pro telekomunikační a obdobné služby. 

Zmizely okrasné hlohy na chodnících. Opravdu byly v tak 
špatném stavu, aby se musely skácet? A co plánujete vysadit 
na tyto plochy?                                                                                                         

Pane redaktore, asi Vás pošlu za ředitelem školy, aby Vám 
dal lekci v používání českých slov ve správném významu, 
protože když se ptáte otázkou „zmizely“, navozujete situaci, za 
kterou si čtenář představuje nějakou nepravost, neřku-li lumpárnu 
či zlodějinu. Hlohy u silnice I/37 byly v takovém stavu, že 
nezbylo než je vytrhat, protože byly absolutně shnilé. Protože 
jsme se  situací shnilých hlohů nepočítali, nevím, čím budou 
nahrazeny.  

Kdy se bude realizovat druhá polovina a předpokládáte 
stejné náklady pro náš městys jako při první polovině? 

Po pravdě nevím, kdy se bude realizovat druhá polovina 
rekonstrukce chodníků. Mohu všem občanům slíbit, že udělám 
maximum pro to, abychom rekonstrukci druhé poloviny 
chodníků provedli v příštím roce. Co se týče nákladů, myslím si, 
že budou trochu větší z důvodu nutnosti kompletního přeložení 
dlažby u COOP Marketu a nutné úpravy komunikace směrem na 
Košinov. 



Na přelomu června a července zasáhly republiku povodně 
a záplavy. Způsobily nějaké škody i v našem městysi? 

Záplavy zasáhly celou Českou republiku, naši obec 
nevyjímaje. Naše obec měla v tomto případě tu výhodu, že jsme 
výše položeni, co se týče nadmořské výšky, a voda z lesů a 
rybníků odtéká od nás do nížin, kde se problémy kumulují. Měli 
jsme svolanou Protipovodňovou komisi, kde jsme na základě 
rozhodnutí nadřízených orgánů nechali odpustit všechny rybníky 
v okolí, pouze neukázněný vlastník Raneckého rybníka 
neuposlechl našich pokynů. Vypuštěním více než 50 cm výšky 
hladin rybníků byla vytvořena dostatečná retenční kapacita 
k zachycení co největšího množství vodních srážek. Škody se 
nevyhnuly ani obecnímu majetku, ale můžeme hovořit o škodách 
cca 100 tis. Kč. 

V této souvislosti se musím zeptat i na plánovanou 
Protipovodňovou ochranu, o které jsme informovali občany 
již v minulém roce. Bude se tato ochrana realizovat nebo leží 
už tiše v šuplíku? 

Projekt realizace plánované Protipovodňové ochrany obcí 
Podoubraví, kde městys Krucemburk je také účastníkem 
projektu, leží tiše v šuplíku na Státním fondu životního prostředí. 
Asi se sami sebe ptáte, proč tam tiše leží? Protože zákon o 
veřejných zakázkách je takový paskvil, že to až tříská dveřmi. 
Nejenže firma, která si vzpomene, soutěž úplně zablokuje stále 
doplňujícími a opakujícími se otázkami. Nakonec podá stížnost 
na Státní fond životního prostředí, protože se domnívá, že byla 
porušena transparentnost veřejné soutěže. A jsme tam, kde jsme. 
Kde? No přece na konci léta a začíná podzim. Co vám mám říci. 
Naší snahou je projekt realizovat, protože už jsou podepsány 
smlouvy se zhotovitelem akce a plánovaný smluvní termín 
ukončení je 31. 8. 2014. 

Občané se mě ptají na nejasnosti okolo kauzy oprav 
kulturní památky litinový k říž na Starém Ransku. Můžete 
nám celou kauzu přiblížit? 

Žádná kauza týkající se opravy litinového kříže na Starém 
Ransku neexistuje. V tomto případě se jedná o pseudokauzu, 
kterou pomohla vytvořit jedna paní redaktorka a jeden 
neuspokojený občan sdělující absolutní nepravdy. Nerad 
používán velmi silný expresní výraz ve významu fakticity 
sdělování, ale zde se jedná o vědomou lež občana. Není bez 
povšimnutí, že křížek na mostě stojí již od roku 1843 nebo stál 
někde poblíž a tam byl později umístěn. Pokud mě paměť slouží, 
tak pan XY byl před 20 lety radním a v té době bylo 150. výročí 
památky. Tam směřuje moje otázka: Co dělal pan XY před 
dvaceti lety, když byl radním obce? Omlouvám se, že jsem se 
nechal unést emocemi, ale k věci. Někdy v červnu jsme zjistili, 
že někdo někam přemístil litinové mříže okolo kříže a umístil 
tam fingované zábradlí. Pominu-li skutečnost nezabezpečení 
bezpečnosti chodců před pádem do rybníka, pak jsme nevěděli, 
zda litinové mříže někdo neukradl. Proto jsem podal oznámení na 
neznámého pachatele. Policie ČR vyšetřila, kde se mříže 
nacházejí a co se s nimi děje, a oznámení bylo odloženo. Když 
nějaký občan či občané chtějí obci pomoci s opravou nějaké 
památky, je normální, že se přijdou zeptat a oznámí svůj záměr 
provést příslušnou akci vlastníkovi památky, a to obci. Tady 
nastoupili novodobí partyzáni, bojovníci za dodržování tradic a 
výročí (o kterém jsme vůbec nevěděli). Celým smyslem akce 
bylo pomlouvat a rozšiřovat lži týkající se opravy. Je mi líto 
společnosti Slévárna Nové Ransko, že se dostala do takové 
situace, kdy firma realizovala opravu a neví, jak vše dopadne, 
protože nejdříve se ke způsobu opravy musí vyjádřit památkáři. 

Tři kříže se také dočkaly kompletní opravy a dokonce i 
vysvěcení biskupem. Rekonstrukce byla však realizována ze 
soukromé kapsy. Přibližte nám více tento velkorysý čin. 

Když jste mně předchozí otázkou záměrně zvedl adrenalin 
v těle, pokládáte identickou otázku s absolutně odlišným 
průběhem. Víte, když se do titulku nedá nadpis lačný po krvi, pak 
moje odpověď bude nezáživná, ale pravdivá. To je ten zásadní 
rozdíl u opravy dvou památek. U té první památky – litinový kříž 
na Starém Ransku – jsme byli tlačeni do opravy v řádech 
statisíců, kdy jsme nesehnali žádný dotační titul, a investovat tak 
velké peníze RM nedoporučila. V případě této památky se určitý 
občan dostavil na obec s návrhem, že nechá opravit, respektive 
znovuobnovit památku Tři kříže nad Krucemburkem. Dřevo 
křížů bylo ztrouchnivělé a oprava byla nutná. Nabídli jsme 
pánovi spoluúčast na opravě, ale on chtěl vše zajistit a 
zafinancovat sám. Těleso křížů je provedeno z dubového dřeva a 
kříže jsou upevněny na kovovém upevňujícím podstavci. Při 
malé slavnosti královehradecký biskup mons. Jan Vokál kříže 
vysvětil a mnoho občanů s dobrým pocitem se rozešlo do svých 
domovů. Stále naléháte, kdo to byl? Doufám, že se na mě pan 
nebude zlobit, ale jako se zveřejňují skandály bez ohledu, zda se 
jedná o pravdu, tak vám říkám, že hlavním donátorem 
(financovatelem) opravy Tří křížů byl František Mísař 
z Krucemburku. 

Co se týká sportovně kulturních akcí, proběhl koncem 
léta Podoubravský víceboj a také Krucemburská stopa. 
Zatímco jedna akce měla velký úspěch, druhá byla fiaskem. 
Co k tomu chcete říci? 

To je dobré. V první větě kladete otázku a druhou větou si na 
svoji otázku odpovídáte. Nebo je to od Vás fikce? Všichni jsme 
prožili nádherné letošní dovolené a děti prázdniny a akce, které 
se realizují pod otevřeným nebem v měsíci září, se nemusí 
podařit z důvodu nepříznivého počasí. A tomu podlehla akce pod 
názvem Krucemburská stopa neboli cykloturistický výšlap nebo 
výlet. V tom obrovském slejváku nejel ani nestor cyklistických 
soutěží J. K., a to je co říci.  

Proti tomu akce mikroregionu Podoubraví, kdy se na konci 
léta utkají zastupitelé, starostové, místostarostové 
v individuálních soutěžích, které navrhne a připraví pořádající 
obec, dopadla velmi dobře. Letošní ročník pořádal městys 
Krucemburk v soutěžích a disciplínách, o kterých se mnohým ani 
nesnilo. Přípravy a realizace se zhostili naši sokolové a za celou 
nelehkou přípravu a realizaci si zaslouží uznání. Chci poděkovat 
všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhali při zajištění 
Podoubravského víceboje, a současně nemohu zapomenout 
s poděkování těm, kteří nás reprezentovali. Vřelé díky všem. 

Pane starosto, teď na podzim proběhnou předčasné volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Chcete nám 
k tomu něco říci? 

Volby v našich volebních okrscích jsou připravené a věřím, 
že vše proběhne hladce jako v předešlých volbách. Ale co se týče 
důvodů voleb, tak nevím, jak já mohu pomoci ke zlepšení kultury 
jednání a chování politiků. V demokratické společnosti každý 
občan může vyjádřit svůj názor a není za něj perzekvován. 
Demokracie má své klady i zápory. Ve volbách je občan–volič 
králem, protože svou volbou může vyjádřit sympatie či uznání za 
odvedenou práci konkrétního kandidáta na příslušné kandidátní 
listině určité polické strany nebo hnutí. Můj názor je, že každý, 
kdo chce pracovat ve vysoké politice, by si měl své odbýt 
v komunální sféře, protože buď za příslušným kandidátem jsou 
vidět výsledky, nebo nejsou, a to je jednoznačné měřítko. Komu 
je vlastní činnost ve prospěch ostatních na komunální úrovni, 
bude vždy hledat způsoby jednání prospěšné pro normální běžné 
občany.  

Máme tu podzim. Babí léto v nedohlednu, za dveřmi již 
stojí Mikuláš a těsně za ním se škodolibě usmívá horečka 
vánočních nákupů. Jak Vy, pane starosto, vnímáte blížící se 
konec dalšího roku z pohledu vedení městyse? 



S tím podzimem máte pravdu, protože dny, měsíce a roční 
období plynou nezávisle na lidské vůli nebo přízni či nepřízni 
jednoho nebo druhého člověka. Prostě a jednoduše je podzim a za 
pár týdnů zaklepou na dveře mrazy a bude zima. Babí léto 
můžeme využít k přípravě zahrádek, aut a jiných věcí či 
záležitostí na zimu. Pro Vás jsou asi vánoční nákupy velmi 
důležité. Protože jsem člověk už něco pamatující, raději mám 
posezení s vnoučaty a vlastními dětmi. Vím, že malé i velké děti 
na Vánoce chtějí dárky a bez nich bychom asi uznání nedosáhli, 
ale množství dárků není vše. Co nám všem hodně chybí, jsou 
dobré mezilidské vztahy. Vánocům předchází období, které se 
nazývá advent. To neznamená, že se máme připravit na to, kdy, 

kde a za kolik koupíme mnoho darů v duchu reklam obchodních 
společností. Advent – čtyři týdny před Vánoci, před oslavou nebo 
připomínkou narození Krista – je období, ve kterém bychom se 
měli ztišit a zamyslet nad tím, co se nám v uplynulém roce 
podařilo, co se nám nepodařilo, čeho bychom chtěli dosáhnout 
apod. Hlavní je to setkání s dětmi, vnoučaty a příbuznými.                                                                                                
Přeji všem hezký podzim. Hezké babí léto a fujá bude zima. 

    Váš Jiří Havlíček 
Děkujeme, pane starosto, za odpovědi a Vy můžete i 

nadále své otázky zasílat na e-mailovou adresu 
redakce@krucemburk.cz  

šéfredaktor Roman Dopita 
 

INFORMACE  Z  52.–58.  ZASEDÁNÍ  RADY  MĚSTYSE 
 

52. zasedání – 21. 5. 2013 
*RM  projednala a schválila dodatek č. 4 
k nájemní smlouvě s firmou Telefonica 
ČR s navýšením za nájem a služby na 
částku 145.245 Kč bez DPH. 
*RM  projednala a schválila původní 
studii stavby DPS Krucemburk s dvěma 
bytovými domy – po osmi bytech. 
*RM  projednala a schválila žádost o 
uzavření MŠ v době letních prázdnin od 
15. 7. do 9. 8. 
*RM  projednala a schválila žádost na 
povolení vybudovat vjezd na pozemek 
parc. č. 144 v k.ú. Staré Ransko. 
*RM  projednala a souhlasí s vydáním 
územního rozhodnutí stavebního úřadu 
Ždírec pro stavbu dvojgaráže na 
Viničkách s tím, že stavba bude postavena 
minimálně jeden metr od vlastnické 
hranice pozemku. 
*RM  projednala a schválila návrh OZV č. 
3/2013, kterou se mění a doplňuje OZV č. 
2/2011 o místním poplatku za lázeňský 
a rekreační pobyt. Doporučuje ZM ke 
schválení. 
*RM  projednala a bere na vědomí petici 
za zachování p. Marty Mísařové ve funkci 
ředitelky MŠ. 
*RM  projednala a schválila žádost o 
uložení stavebního materiálu u č.p. 14, 
15 dle OZV č.1/2011 
*RM  projednala a schválila pověření 
členů Perun klubu k výběru poplatků za 
veřejné prostranství při pouti. 
*RM  projednala a schválila návrh 
nájemní smlouvy s LDO Přibyslav na 
pronájem budovy restaurace a kabin č.e. 
51 Řeka–Staré Ransko a doporučuje ZM 
ke schválení. 
*RM  projednala a schválila návrh 
darovací smlouvy s Krajem Vysočina – 
finanční dar ve výši 37.686 Kč na 
sportovní a volnočasové aktivity dětí a 
mládeže a doporučuje ZM ke schválení. 
*RM  projednala a schválila přípravu 
projektu na Odbahnění rybníka Zaďák a 
zadání firmě MAŠA Škrdlovice. 
*RM  projednala a schválila zřízení 
komise pro krizové řízení ve složení 
členů RM. 
 

53. zasedání – 4. 6. 2013 
*RM  projednala a schválila žádost o 
pronájem místa na zábavné atrakce na 
pouti v roce 2014 paní V. S. a panu J. S. 
*RM  projednala a schválila návrh 
darovací smlouvy s Krajem Vysočina – 
finanční dar ve výši 1.000 Kč na speciální 
vzdělávání žáků čj. 291/2013/MK a 
doporučuje ZM k projednání. 
*RM  projednala a schválila dotaci ve výši 
7.000 Kč na spoluúčast městyse při 
pořádání závodů Dračích lodí. 
*RM  projednala a schválila dotaci pro 
Perun Hluboká z výběru poplatků 
z veřejného prostranství při pouti 2013 ve 
výši 15.700 Kč. 
*RM projednala a schválila návrh SoD 
s firmou BW Stavitelství Holice č. 
11/2013 na akci ,,Zateplení zdravotního 
střediska Krucemburk“ a č. 10/2013 na 
akci „Zateplení Obecního úřadu 
Krucemburk“. 
*RM  projednala a schválila na 
doporučení konkurzní komise na 
obsazení funkce ředitele/ky MŠ ze dne 4. 
6. 2013 jmenování paní Marty Misařové. 
*RM  projednala žádost pana R. H. o 
umístění do domu s PS a vede požadavek 
v evidenci. 
*RM  projednala a schválila žádosti o 
prodej části pozemku parc.č. 413/1 v k.ú. 
Hluboká. 
54. zasedání – 24. 6. 2013 
*RM  projednala a schválila žádost o 
změny podmínek ke Smlouvě o 
poskytování finančních služeb firmou 
AGROTEC a.s., v důsledku změny 
podmínek poskytování pojištění na traktor 
městyse Krucemburk. 
*RM  projednala a schválila žádost o 
uložení stavebního materiálu na 
pozemku v ulici Na Viničkách u 
stavebních parcel č. 351/44 a č. 352/45. 
Poplatek bude vyčíslen podle platné 
obecně závazné vyhlášky. 
*RM  projednala a schválila smlouvu o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životního prostředí 
na akci ,,Zateplení a výměna zdroje tepla 
v OÚ Staré Ransko“. 

*RM  projednala a schválila zapojení 
MAS Havlíčkův kraj do realizace 
projektu a spolufinancování projektu 
,,Hřbitovy – naše Kamenná historie – II. 
etapa“.  
*RM  projednala a schválila smlouvu o 
dílo TDI na akci „Zateplení zdravotního 
střediska Krucemburk“ a „Zateplení 
Obecního úřadu Krucemburk“ s firmou 
Lukáš Dohnal. 
55. zasedání – 17. 7. 2013 
*RM  projednala a schválila návrh 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky a návrh smlouvy o dílo na akci 
„Rekonstrukce chodníku podél silnice I/37 
Krucemburk (I. etapa)“ se zhotovitelem 
LS MONT, Žďár nad Sázavou za cenu 
4.332.774 Kč bez DPH. 
*RM  projednala a schválila návrh 
mandátní smlouvy TDI na akci 
„Rekonstrukce chodníku podél silnice I/37 
Krucemburk I. etapa“ se zhotovitelem 
Lukášem Dohnalem Krucemburk. 
*RM  projednala a schválila podání 
žádosti o dotaci ze SZIF na lesní 
techniku (podvalník pod fekál ZDT, 
mulčovač, postřikovač, jamkovač + vrtací 
nástroje, motorová pila, elektrická pila, 
křovinořez – 2 ks). 
*RM  projednala a neschválila žádost o 
prodej pozemků č. 352/42 o výměře 280 
m2 a pozemku 352/43 o výměře 280 m2 
v k.ú. Krucemburk manželům J. a M. V.    
*RM  projednala a neschválila žádost o 
prodej pozemku 352/42 o výměře 280 m2 
v k.ú. Krucemburk manželům R. a M. B. 
*RM  projednala a schválila podporu 
7.000 Kč na vydání Panoramatické 
mapy Vysočina v obrazech – 
Havlíčkobrodsko. 
*RM  projednala a schválila povolení 
záboru veřejného prostranství pro firmu 
ELASTA-VESTIL, a to bezúplatně po 
dobu 30 dnů dle OZV. 
*RM  projednala a schválila dohodu o 
partnerství „Poznej zelené srdce Česka“ 
s obecně prospěšnou společností 
Havlíčkův kraj, Ždírec nad Doubravou. 
*RM  projednala a bere na vědomí 
Inspekční zprávu České školní inspekce 
z inspekční činnosti v ZŠ. 



*RM  projednala a schválila smlouvu o 
poskytnutí dotace Krajem Vysočina ID 
FV00561.0094 na akci „Bezpečnost a 
archivace dat – Krucemburk“. Celkové 
náklady akce jsou 33.050 Kč, přičemž 
dotace je 18.178 Kč, spoluúčast městyse 
14.872 Kč. 
*RM  projednala a schválila splátkový 
kalendář žadatele J. S.  
*RM  projednala a schválila smlouvu o 
poskytnutí dotace Krajem Vysočina na 
financování provozních nákladů služby – 
Pečovatelská služba, dotace je na 
celkovou částku 34.700 Kč. 
*RM  projednala a bere na vědomí 
stížnost pana P. C., Staré Ransko, kterou 
postoupil Krajský úřad Kraje Vysočina 
pod evidenčním číslem St 98/13 ze dne 8. 
7. 2013 pod číslem jednacím 
382/2013/MK. 
*RM  projednala a schválila žádost o 
pronájem garsoniéry v domě čp. 454, 
Krucemburk pro pana M. L. 
*RM  projednala a schválila smlouvu o 
běžném účtu s ČNB s předčíslím 2006. 
*RM  projednala a schválila žádost paní 
PhDr. K. Z. a pana PhDr. P. Z. o 
provedení kroků k zajištění bezpečnosti 
a oprav v rekreačním středisku Řeka: 
umístění dopravních cedulí na snížení 
rychlosti v celém areálu rybníka Řeka na 
30 km/hod, opravu venkovního schodiště 
v areálu Řeka a zbudování závory k pláži. 
RM dále pověřuje starostu sepsáním 
dodatku k nájemní smlouvě na areál Řeka, 
kdy bude nájemce povinen uhradit 
pronajímateli jednu polovinu části 
nájemného, které Městys Krucemburk 
platí LDO Přibyslav, což znamená 5.000 
Kč ročně. 
*RM  projednala a schválila zadání 
výroby a instalaci dvou bronzových 
destiček, které budou instalovány U Třech 
křížů. 
*RM  projednala a schválila položení 
chráničky optického kabelu pro OK 
COMP, Ždírec nad Doubravou v rámci 
akce Rekonstrukce chodníků podél silnice 
I/37 Krucemburk na náklady firmy.  
 
 
 

56. zasedání – 14. 8. 2013 
*RM  projednala a schválila návrh 
Kontrolní skupiny  na provedení 
vnitřního auditu PS.  
*RM  projednala a schválila dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo s firmou BW 
Stavitelství, Holice na projekt ,,Zateplení 
zdravotního střediska Krucemburk“, 
předpokládaný termín zahájení prací od 
15. 9. a předpokládaný termín ukončení 
prací a předání díla 22. 11. 2013. 
*RM  projednala a neschválila žádost o 
prodej pozemku parc. č. 352/43 v k.ú. 
Krucemburk o výměře 280 m2, manželům 
M. a J. V. 
*RM  projednala a schválila žádost 
Asociací nositelů legionářských tradic o 
podporu neziskového vzdělávacího 
projektu (časopis Historický kaleidoskop) 
formou objednávky předplatného: cena za 
roční předplatné časopisu  350 Kč. 
*RM  projednala a neschválila žádost 
pana L. H., Ždírec nad Doubravou, na 
prominutí poplatku za komunální odpad 
podle OZV městyse Krucemburk 
č.1/2013, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, protože podle 
zákona se poplatek platí dle místa trvalého 
bydliště. 
*RM  projednala a schválila žádost na 
Novostavbu garážového stání, V. H., 
parcelní číslo: 513/2, pod podmínkou, že 
zastavěná plocha bude ukončena jeden 
metr od hranice pozemku č. 513/2 
v katastrálním území Krucemburk. 
*RM  projednala a schválila revokaci 
usnesení 12/2013/55, bod č. 17 na 
přidělení garsoniéry v Školní ulici 454 
panu M. L. z důvodu nedostavení se 
k podepsání nájemní smlouvy ve 
stanoveném termínu. 
*RM  projednala a schválila žádost paní 
L. M. na přidělení garsoniéry v Školní 
454 od 1. 9. 2013. 
*RM  projednala a schválila žádost ZŠ na 
vyřazení 15 ks stolů a 50 ks židlí ze 
školní jídelny z důvodu stáří a 
opotřebovanosti majetku.  
*RM  projednala a schválila smlouvu o 
poskytnutí dotace s Krajem Vysočina na 

poskytnutí účelové veřejné finanční 
podpory z Fondu Vysočiny na realizaci 
akce „Osvětlení přechodů pro chodce u 
silnice I/37 v Krucemburku“ – celková 
výše dotace 145.160 Kč. 
57. zasedání – 26. 8. 2013 
*RM  projednala a schválila nabídku na 
dodávku zemního plynu od ČEZ Prodej, 
s.r.o., na období od 1. 1. do 31. 12. 2014 
za cenu 770 Kč /MWh. 
*RM  projednala a schválila návrh ceny 
opravy parkoviště u zdravotního 
střediska firmou Colas CZ, a. s., varianta 
002 – zámková dlažba bez podbetonování, 
za cenu 133.212,53 Kč vč. DPH 
*RM  projednala a schválila v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, dle § 
102 odst. 2) písm. f) tak, že žádosti o 
povolení ke kácení stromů rostoucích 
mimo les budou v gesci místostarosty 
městyse. 
*RM  schválila příspěvek pro TJ Sokol 
na konání akce „Rozloučení 
s prázdninami“ 2.000 Kč na nákup cen. 
*RM  projednala a schválila kupní 
smlouvu na prodej AVIA hasičská pro 
nabyvatele Obec Světnov. 
*RM  projednala a schválila projektovou 
dokumentaci na akci „Přístavba 
Obecního úřadu Krucemburk“. 
58. zasedání – 4. 9. 2013 
*RM  projednala a schválila žádost MŠ o 
povolení výjimky z počtu dětí z 24 na 28 
dětí od 1. 9. 2013. 
*RM  projednala a schválila smlouvu o 
poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2013 na akci 
„Rekonstrukce chodníků podél silnice I/37 
Krucemburk – I. etapa“. 
*RM  projednala a schválila návrh 
darovací smlouvy mezi Městysem 
Krucemburk a Slévárnou Nové Ransko na 
19 ks litinových odlitků zábradlí za cenu 
63.525 Kč a doporučuje ZM ke schválení. 
*RM  projednala a schválila návrh 
smlouvy s firmou A-SANGEO, a.s., na 
zpracování a administraci projektu 
„Bezpečné a bezbariérové chodníky 
v Krucemburku – II. etapa“ a doporučuje 
ZM ke schválení. 

 

INFORMACE  ZE  17.–18.  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTYSE 
 

17. zasedání – 19. 6. 2013 
*ZM projednalo a schvaluje prodej části 
pozemku parc. č. 413/1 v k.ú. Hluboká 
žadateli dle žádosti čj. 772/2012 za cenu 
30 Kč/m2 o výměře dle GP. 
*Předseda rozpočtového výboru Roman 
Dopita přednesl zprávu z FV a 
doporučuje bod č. 7 ke schválení. ZM 
projednalo a schvaluje Rozpočtové 
opatření č. 4/2013. 

*ZM projednalo a schvaluje SoD s firmou 
BW Stavitelství Holice na akci „Zateplení 
zdravotního střediska Krucemburk“ včetně 
5% rezervy za cenu 2.523.915 Kč včetně 
DPH, a na akci „Zateplení Obecního úřadu 
Krucemburk“ včetně 5% rezervy za cenu 
1.896.306 Kč včetně DPH. 
*ZM projednalo a schvaluje prodej 
hasičského vozidla AVIA – A30K. 
*ZM projednalo a schvaluje obecně 
závaznou vyhlášku městyse 

Krucemburk č. 3/2013, kterou se mění a 
doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 
2/2011 o místním poplatku za lázeňský 
nebo rekreační pobyt. 
*ZM projednalo a schvaluje Darovací 
smlouvu s Krajem Vysočina, finanční dar 
ve výši 37.686 Kč na sportovní a 
volnočasové aktivity dětí a mládeže. 
*ZM projednalo a schvaluje poskytnutí 
finančního daru ve výši 37.686 Kč ZŠ. 



*ZM projednalo a potvrzuje rozhodnutí 
RM o schválení Darovací smlouvy 
s Krajem Vysočina na finanční dar 1.000 
Kč na speciální vzdělávání žáků. 
*ZM zvolilo členkou Kontrolního 
výboru Bohumíru Losenickou. 
*ZM projednalo a schvaluje Zadávací 
dokumentaci veřejné soutěže na akci 
„Sběrný dvůr Krucemburk“ a zmocňuje 
RM ke schválení výsledku veřejné soutěže 
na zhotovitele stavby. 
*ZM projednalo a schvaluje složení 
Komise pro otevírání obálek a 
Hodnotící komise na akci „Sběrný dvůr 
Krucemburk“: Ing. František Kujan, 
Jaroslav Dohnal, Josef Maša, Josef Strašil, 
Mgr. Jiří Havlíček. Náhradníci: Ing. Věra 
Kujanová, Lukáš Dohnal, Roman Dopita, 
Tomáš Trávníček, Ing. Luboš Pleskač. 
*ZM projednalo a schvaluje podání výzvy 
k podání nabídky na akci „Sběrný dvůr 
Krucemburk“ pro firmu BW-Stavitelství, 
s.r.o., BAUSET CZ, a.s., PLASTER, spol. 
s r.o. 
*ZM projednalo a schvaluje poskytnutí 
finančního daru ve výši 20.000 Kč obci 
Hřensko, okres Děčín, a finančního daru 
ve výši 20.000 Kč obci Markvartice, okres 
Děčín, které byly postiženy povodněmi 
v roce 2013. 
*ZM projednalo a schvaluje Smlouvu o 
Dílo na zpracování projektové 
dokumentace na akci „Oprava hrázových 

objektů a odbahnění rybníka Zaďák“ 
s firmou Projekce Máša, s.r.o., za cenu 
120.000 Kč bez DPH. 
18. zasedání – 11. 9. 2013 
*ZM projednalo a potvrzuje rozhodnutí 
RM o schválení Smlouvy č. 11103063 o 
poskytnutí Podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životní prostředí na 
akci „Zateplení a výměna zdroje tepla 
v OÚ Staré Ransko“. 
*ZM projednalo a potvrzuje rozhodnutí 
RM o výběru nejvhodnější nabídky a 
schválení Smlouvy o dílo se zhotovitelem 
LS MONT s.r.o., se sídlem Jamská 
2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou, na akci 
„Rekonstrukce chodníků podél silnice I/37 
Krucemburk – I. etapa“ za cenu 5.242.656 
Kč včetně DPH. 
*ZM projednalo a potvrzuje rozhodnutí 
RM o schválení prodeje vozidla AVIA 
hasičská za cenu 5. 000 Kč obci Světnov. 
*ZM projednalo a bere na vědomi 
rezignaci členů Školské rady 
Příspěvkové organizace ZŠ Krucemburk 
ve složení ing. Jiří Kasal, Roman Dopita, 
Mgr. Jiří Havlíček a zvolilo nové členy ve 
složení ing. Jiří Kasal, Roman Dopita, 
Lukáš Dohnal. 
*ZM projednalo a potvrzuje rozhodnutí 
RM o schválení Smlouvy č. 293/2013 o 
poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury na rok 2013 ve výši 
3.414.000 Kč. 
*ZM projednalo a schvaluje po 
doporučení předsedy FV Romana Dopity 
Rozpočtové opatření č. 5/2013. 
*ZM projednalo a potvrzuje rozhodnutí 
RM o schválení smlouvy s firmou A-
SANGEO a.s., ul. 5. května 166, Pečky, 
na zpracování a administraci projektu 
„Bezpečné a bezbariérové chodníky 
v Krucemburku – II. etapa“ za cenu 
187.550 Kč včetně DPH. 
*ZM projednalo a schvaluje vítěze 
výběrového řízení a smlouvu o dílo 
s firmou LS MONT s.r.o., Žďár nad 
Sázavou, na akci „Krucemburk – připojení 
čp. 82 na kanalizaci“ za cenu 1.028.375 
Kč včetně DPH, se zárukou 60 měsíců. 
*ZM bere na vědomí rezignaci Bc. 
Štěpánky Cisárikové na člena 
Finančního výboru. 
*Starosta seznámil zastupitele se zápisem 
z koordinační porady s PČR KŘP Kraje 
Vysočina. 
*ZM děkuje TJ Sokol za vzornou 
přípravu disciplín a realizaci soutěže 
Podoubravský víceboj. Děkuje zástupcům 
městyse Krucemburk Ludmile Soukupové, 
ing. Jiřímu Kasalovi a Tomáši 
Trávníčkovi za vzornou reprezentaci 
obce. 

 

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. 
 
 

BÝVALÍ  ŽIDOVŠTÍ  OBYVATELÉ  
KRUCEMBURKU  

A  STARÉHO  RANSKA 
 

Proces občanské a kulturní emancipace židovské populace 
začal v 18.–19. století. Židé postupně získávali občanská práva, 
která jim byla dříve odepírána. Začali také tvořit významnou část 
obyvatelstva Čech a Moravy. Věnovali se především obchodu, 
stali se z nich majitelé krčem, vinopalen a dalších druhů 
pohostinství, pracovali v bankovnictví, vlastnili průmyslové 
podniky a pracovali později i ve státních službách. Jejich 
přítomnost bychom nalezli téměř ve všech městech a vesnicích. 
Nejinak tomu bylo i v Krucemburku, Ždírci a především ve 
Starém Ransku, kde pracovali v dietrichsteinských knížecích 
službách. Zde byl známý jakýsi Langer: přišel z Holandska a byl 
ve službách kardinála z Dietrichsteina jako Hochjud. 

Kardinál kníže z Dietrichsteina získal panství ždárského 
kláštera v roce 1607 a po bitvě na Bílé hoře, kdy bylo polensko-
přibyslavské panství zkonfiskováno předešlému majiteli Rudolfu 
Žejdlicovi ze Šenfeldu. Stalo se tak v roce 1623 a novým 
majitelem panství se stal kardinál kníže z Dietrichsteina. Kardinál 
později odkázal toto panství svému strýci Maxmiliánovi; ten pak 
vrátil žďárské panství žďárskému klášteru. To je však již jiná 
historie.  

Langerovi žili v Ransku téměř tři sta roků. V raneckých lesích 
je také pod vrchem Babylon starý opuštěný židovský hřbitov, 
kam byli dříve židovští obyvatelé zdejšího kraje pohřbíváni. 

Ze sčítání obyvatel v roce 1835 se dozvídáme, že v tomto 

roce žilo v Krucemburku 16 občanů židovské národnosti. Ty 
bychom našli i ve Ždírci, Kohoutově, Starém a Novém Ransku i 
v dalších obcích. V záznamech z tohoto roku je i zmínka o tom, 
že do Krucemburku přišel lékař Josef Herz, který při železných 
hutích ve Starém Ransku za lékaře byl ustanoven. Josef Herz byl 
izraelské národnosti. Byl to bývalý vojenský ranhojič neboli 
felčar, jak se tehdy říkalo. Nebyl vystudovaným doktorem, a 
přesto vykonával lékařskou praxi v Krucemburku a okolí 
(spočívala i v ohledávání zemřelých). Koupil si v Krucemburku 
dům, avšak v roce 1858 se odstěhoval do Vídně. Rychlý odchod z 
Krucemburku mohl být v tom, že se později při opravě 
hospodářských budov u jeho bývalého domu našla ve stáji kostra 
mladé ženy, zřejmě služky, která u něho vyhledala jakousi pomoc 
v nechtěném těhotenství a při zákroku zemřela.  

Další lékař, který do Krucemburku nastoupil, byl MUDr. 
Herman Dub, také židovské národnosti. Ten již byl uváděn jako 
praktický lékař. Měl značně veliký lékařský obvod, který tvořily 
obce Krucemburk, Hluboká, Staré i Nové Ransko, Kohoutov, 
Benátky, Slavětín, Oudoleň, Střížov, Bílek, Sobíňov a Ždírec. 
Doktor Dub měl tři děti. Jeho dcera si vzala chotěbořského 
podnikatele Bondyho, další dcera krucemburského faktora 
Hejkala a syn Gustav Dub se věnoval v Krucemburku obchodu. 
MUDr. Herman Dub zemřel v roce 1886 a je pohřben na 
židovském hřbitově v Polné. 

V roce 1883 si koupil faktor Leopold Schnek v Krucemburku 
dům a za domem postavil tkalcovnu. Protože tkalcovna svým 
hlukem rušila vyučování v protější škole, po jeho smrti syn 
Jindřich postavil se svým příbuzným Kohlbergerem novou 



tkalcovnu na gumové pružinky. V roce 1898 postavil Schnek 
další továrnu na módní zboží (dnešní Intermont). Později ji 
koupila Anglobanka a z důvodu nedostatku materiálu za první 
světové války byla zavřena také druhá tkalcovna. Schnek a 
Kohlberger byli pohřbeni na židovském hřbitově v Dřevíkově. 

Vraťme se však na Staré Ransko k rodině Langerových. Z této 
rodiny vynikli MUDr. František Langer, spisovatel a dramatik, a 
jeho bratr Jiří Langer, autor knihy Devět bran a dalších knih. Psal 
také hebrejskou poezii. Jiří Langer byl umučen v roce 1943 v 
koncentračním táboře v Osvětimi. 

MUDr. František Langer vstoupil v roce 1916 do čs. legií v 
Rusku. V letech 1935-38 byl dramaturgem Vinohradského 
divadla. Byl autorem řady veseloher jako Velbloud uchem jehly, 
Grandhotel Nevada a Obrácení Ferdyše Pištory. Psal také prózy, 
některé i pro děti. O svém působení v legiích napsal hru Jízdní 
hlídka. O Krucemburku se zmiňuje ve své hře Obrácení Ferdyše 
Pištory a na Staré Ransko vzpomíná v knize Byli a bylo. Poslední 
z raneckého rodu Langerů, spisovatelův dědeček, byl pohřben na 
chotěbořském židovském hřbitově. 

V šedesátých letech minulého století se stal vedoucím 
provozu tehdejšího podniku Stuhy a prýmky v Krucemburku 
Josef Jelínek. Ten byl jedním z 669 dětí, které zachránil a odvezl 
do Anglie Nicholas Winton. Koncem války šedesát z těchto 
zachráněných dětí vstoupilo do československých jednotek ve 
Velké Británii. Jedním z nich byl i Josef Jelínek, který se stal 
příslušníkem pozemního personálu RAF a dosáhl hodnosti AC2, 
což odpovídalo hodnosti desátníka. Píše o tom Jiří Plachý v 
článku „Wintonovy děti v zahraničním odboji“ v časopise 
Historie a vojenství. Po válce Jelínek pracoval v textilním 
průmyslu. 

Tragickým osudem se pro naše židovské občany stala 
okupace naší republiky německými nacisty. Známé jsou pojmy 
jako genocida, holokaust a odsuny židovských občanů do 
Terezína, Osvětimi, Brezinky, kde jejich životy skončily v 
plynových komorách.  

   Pavel Vomela 
 

JAN  KAREL  ROJEK 
 

Jan Karel Rojek se narodil 31. března 1804 v Litomyšli v 
rodině Františka Rojka (1774-1824) a jeho manželky Anny. 
Základní vzdělání získal na hlavní škole ve Veličce u Olomouce 
(1810-15). Gymnázium (1815-20) a filozofii (1820-22) 
absolvoval v rodišti, poté studoval bohosloví na Bohomluveckém 
ústavu v Hradci Králové (1822-26). Po vysvěcení (27. května 
1827) byl jmenován kaplanem-pomocníkem Josefa Martince, 
děkana v Polné v německobrodském vikariátu.  

1. října 1827 byl ustanoven kaplanem-pomocníkem faráře 
Františka Schuberta v Krucemburku. Věnoval se hlavně mládeži 
a jejímu vzdělání: podporoval nákup českých knih a zřejmě v 
tomto období byly do učitelské knihovny krucemburské školy 
zakoupeny učebnice J. N. Filcíka, Všeobecný zeměpis aneb 
Geografia od K Šádka, Přítel mládeže J. L. Zieglera aj. I když v 
Krucemburku působil jen krátce, svým vlastenectvím ovlivnil 
řadu žáků zdejší školy, např. pozdějšího pedagoga a odborného 
spisovatele Antonína Skřivana (1818-87). O tom, že se už v této 
době zabýval historií, svědčí dochovaný rukopisný svazek s 
přehledy papežů a panovníků Synchronistisch-chronologische 
Regententabellen zur Erleichterung des Geschichtsstudiums 
(1828). 

Po odchodu z Krucemburku působil J. K. Rojek třiatřicet let v 
severovýchodních Čechách. Od 22. června 1829 byl kaplanem v 
Novém Městě nad Metují. Po vykonání zkoušek z teologie a 
kanonického práva (3. května 1836) byl 7. listopadu 1839 
ustanoven farářem v Bohuslavicích. Zde pořádal sympozia, na 
nichž se scházeli vlastenci z kraje, např. dobrušský děkan Josef 

Mnohoslav Roštlapil (1809-88), náchodský děkan Josef Regner-
Havlovický (1794-
1852), známý z 
Jiráskova díla U nás, 
či farář Josef 
Myslimír Ludvík 
(1796-1856), jehož 
práci Památky hradu, 
města a panství 
Náchoda i vlastníků 
jeho J. K. Rojek 
doplnil a vydal 
(1857).  

V této době se k 
Rojkovi přistěhovala 
jeho matka Anna. 
Vedla mu domácnost 
a J. K. Rojek se plně 
věnoval osvětové 
činnosti a badatelské 
práci v městských 
archivech a farních kronikách, při níž zachránil řadu vzácných 
historických dokumentů a pořídil výpisy a opisy cenných 
archiválií. Anna Rojková byla podle dobových svědectví ženou 
moudrou, rozvážnou a energickou. Vzpomínali na ni zejména 
studenti, kteří u ní byli v Litomyšli na bytě. Zemřela 21. 
listopadu 1853 a je pohřbena na novoměstském hřbitově. 

Jako přední buditel severovýchodních Čech působil J. K. 
Rojek kulturně a osvětově. Zakládal školní knihovny (např. roku 
1838 v Novém Městě, roku 1841 v Bohuslavicích), expedoval po 
okolí české noviny a knihy, v Bohuslavicích řídil dívčí přádelní 
školu (1845-47). V Novém Městě obnovil činnost ochotnického 
divadla (1832) a jeho členové nacvičili také české hry (např. od J. 
N. Štěpánka). Na školách zřizoval nadace na podporu nadaných 
žáků, finančně podporoval chudé studenty, mj. i syna Boženy 
Němcové Jaroslava při umístění na malířskou akademii v 
Mnichově, jak vyplývá ze zachované korespondence. Byl členem 
Matice české, ilyrské a slovanské, Svatoboru, Jednoty sv. Víta a 
dalších spolků. 

J. K. Rojek se pravidelně účastnil také významných kulturně 
společenských akcí regionu. Mezi ně patřily ji řinkové slavností v 
České Skalici (konaly se v druhém zářijovém týdnu a v letech 
1837 a 1843 se jich zúčastnila např. Božena Němcová). Po 
hodnocení výpěstků pokračovala slavnost odpolední hostinou v 
sále a jiřinkovým plesem. Přítomnost významných osobností 
regionu zdůrazňovala vlastenecký a buditelský význam těchto 
akcí. 

O činnosti J. K. Rojka píše neznámý čtenář časopisu Květy 
(5, 1838, č. 45, s. 359-360): „On nešetře nákladu každou knihu, 
jižto literatura naše vyvodí, zjednává, ne aby ji za sklo čistě 
vázanou uložil, nýbrž aby se do rukou čtení milovných dostala. 
On v tomto zanícení nejvíce ze svého bibliotéku při naší škole 
zřídil...; on jí větší díl knih daroval a svým přičiněním základem 
při dědictví svatojanském ji opatřil. On mimo to pro více osad 
vesnických a u mnoha soukromníku akcie k témuž ústavu dílem 
na svůj groš zjednal a u odbývání kněh ním vyšlých tolik 
přičinlivosti dokázal, že za to ku poctě spoluzakladatelem jeho 
jmenován jest. On nám kmeny všech rodů městských, pokud 
křestné knihy sahají, nesmírnou prací mistrně češtinou složil, 
archiv musikálií kostelních pro zdejší kůr děkanský vyzdvihl 40ti 
svou rukou krásně psanými skládáními nadal a chvalitebného 
učinil...“  A J. M. Roštlapil vzpomínal v nekrologu (Světozor, 17. 
8 1877, s 394-5): „Knih z Matice i jiných nechával po vozkovi z 
Prahy na balíky i na centy těžké 2 i 3kráte každého měsíce 
přivážeti, odkudž pak ke mně na další rozesílání přicházely – v 



Bohuslavicích hlavní sklad a kněhkupectví (jen že bez rabatu a se 
škodou se prodávalo, vlastně rozdávalo) a co fara to samé 
filiálky." 

Roku 1848 se J. K. Rojek zúčastnil Slovanského sjezdu v 
Praze. 23. srpna 1850 byl jmenován děkanem v Novém Městě 
nad Metují, 20. září 1852 sekretářem opočenského vikariátu, roku 
1858 pak biskupským vikářem a školdozorcem. 18. března 1861 
byl zvolen poslancem zemského sněmu za okresy novoměstský, 
náchodský a opočenský (koncem roku 1863 se mandátu vzdal). 

J. K. Rojek věnoval velkou péči výzdobě kostelů. Několik z 
nich zdobí díla známého malíře chrámových obrazů Josefa 
Vojtěcha Hellicha (1807-80). O jednom z nich, kvůli němuž měl 
J. K. Rojek v době Bachova absolutismu problémy, se zmiňuje v 
nekrologu J. M. Roštlapil (Světozor, 17. 8. 1877, s. 395): „Svým 
historickým bádáním dopátral se, že sněm k volení nového 
biskupa r. 1068 na Dobeníně se konal... u filiálního kostela sv. 
Václava v děkanství novoměstském. Pečuje o ozdoby chrámu, dal 
pro tento svůj kostel od malíře Hellicha na hlavní oltář 
vymalovati obraz sv. Václava, u jehož nohou ten sněm taktéž pro 
stálou památku vyobrazen byl. Tehdejší podkrajský v Novém 
Městě spatřoval v tom nebezpečí a obraz se nesměl do kostela 
pověsiti. Teprvé po letech Rojek, neptav se, před sv. Václavem 
obraz ten na místo pro něj určené pověsil...“  Na zmiňovaném 
sněmu se vzbouřili čeští páni proti knížeti Vratislavovi II., který 
chtěl dosadit za biskupa Němce místo svého bratra Jaromíra. J. 
K. Rojek byl obviněn, že obraz podněcuje národnostní nepokoje 
a protirakouské nálady, a jeho kázání pak byla sledována policií. 
Obraz z roku 1853 byl uložen v novoměstské zámecké kapli a po 
mnoha intervencích zavěšen až roku 1859.  23. května 1866 byl 
při bitvě na Brance silně poškozen pruským vojskem. Podle 
dobových zápisů bylo 120 kousků slepeno a obraz byl znovu 
pověšen na vedlejší oltář. J. K. Rojek pak objednal u Hellicha 
kopii obrazu. 

J. K. Rojek marně usiloval o postavení nové děkanské budovy 
v Novém Městě, neboť stará budova byla v havarijním stavu. 
Spolu s kaplany se na konci 50. let musel přestěhovat na zámek; 
zde však nachladl a roku 1862 se znovu stěhoval, tentokrát do 
soukromého domu kupce Smoly. Zřejmě to – vedle zdravotních 
problémů – bylo jedním z důvodů, proč zažádal o přeložení. Od 
22. května 1862 byl děkanem v Budyni nad Ohří. I zde 
pokračoval v kulturní a osvětové činnosti, i zde věnoval péči 
církevním stavbám: jeho přičiněním byla v Pístech vystavěna 
kaple na počest blahoslavené Anežky České (blahoslavenou byla 
prohlášena 3. 12. 1874). Jeho zájem o dějiny a místopis 
Litoměřicka dokumentuje rukopisná kniha Budyně a její panství. 
I v době budyňského působení se vracel do východních Čech: 27. 
června 1867 sloužil mši při rekviem za padlé v bitvě na Brance, 
27. května 1877 u příležitosti padesáti let od jeho kněžského 
vysvěcení. 27. července 1877 byl J. K. Rojek stižen mrtvicí a 11. 
srpna 1877 zemřel. 

J. K. Rojek se zabýval historií a historickou topografií (se 
zaměřením na severovýchodní Čechy). Výsledky své práce, 
založené většinou na autentickém archivním materiálu, uložil do 
většího množství rukopisných prací (Matrika far i kněžstva, též i 
patronů jejich na panství novoměstském, 1852; Matrika vikariátu 
opočenského, 1863) i drobných příspěvků, které však 
časopisecky publikoval jen řídce (Časopis Národního muzea, 
Památky archeologické a místopisné). Několika hesly přispěl do 
2. dílu Riegrova slovníku naučného. Z jeho rukopisného 
materiálu (je uložen v archivu Národního muzea) čerpali soudobí 
dějepisci a národopisci, např. dobrušský děkan Antonín Flesar 
(1828-98), rodák ze Sirákova u Polné a absolvent 
německobrodského gymnázia, v publikaci Popis historicko-
archeologicko-statistický okresu Opočenského (1895), či 
budyňský učitel Antonín Janda v knize Dějiny města Budyně nad 

Ohří (1892). S Rojkem spolupracoval také August Sedláček při 
práci na Hradech a zámcích, jak svědčí dochovaná 
korespondence z let 1872-77. 

O J. K. Rojkovi existuje několik časopiseckých článků, které 
se zaměřují na jeho buditelskou činnost v severovýchodních 
Čechách. Podrobně se jeho životem a dílem zabývá práce 
Václava Matouše Jan Karel Rojek a Josef Mnohoslav Roštlapil. 
Představitelé druhé generace národního obrození v Podorlicku 
(Dobruška 2005). 

   Jiří Zeman 
 

PŘED  PĚTAT ŘICETI  LETY 
 

13. září 1978 zemřel MUDr. Václav Drbálek. Narodil se 15. 
srpna 1900 v Praze, po praxi v Německém Brodě působil v letech 
1928–60 jako obvodní lékař v Krucemburku. S jeho osobností 
jsme čtenáře blíže seznámili v čísle 2/2010. Výročí připomínáme 
dobovou fotografií, na níž je se svou manželkou, zdravotní 
sestrou Věrou. Po MUDr. Drbálkovi je pojmenována ulice 
vedoucí od zdravotního střediska. 

(red.) 
 

STATUTÁRNÍ  ZÁSTUPCI  ČCE   
V  KRUCEMBURKU 

 

Synodní senior Českobratrské církve evangelické Mgr. Joel 
Ruml spolu se synodní kurátorkou Liou Valkovou navštívili 26. 
května 2013 Farní sbor ČCE v Krucemburku. Při odpoledních 
slavnostních bohoslužbách v krucemburském evangelickém 
kostele uvedli v úřad členy Seniorátního výboru Poličského 
seniorátu ČCE: seniora Poličského seniorátu ČCE faráře Marka 
Vanču, jeho náměstka Jiřího Tenglera, faráře z Poličky, a 
náměstka seniorátního kurátora Jiřího Pražana z Krouny. 
Instalované pozdravil mimo jiné i správce římskokatolické 



Tento obrázek nyní nelze zobrazit.

farnosti v Krucemburku Piotr Balewicz. Slavnostní bohoslužby 
byly zakončeny pohoštěním na farní zahradě. 

Marek Vanča, evangelický farář 
 

SPIRITUÁL  KVINTET   
OPĚT  V  KRUCEMBURKU! 

 

V pátek 21. června se krucemburský evangelický kostel 
naplnil dychtivými fanoušky a příznivci dnes už legendární 
folkové skupiny Spirituál kvintet. Již potřetí za posledních sedm 
let měli občané Krucemburku možnost slyšet kvalitní písně v 
podání stále vynikající skupiny. SK zazpíval jak písně nové, tak i 
několik starších. Přednesem lidových písní zaujala zpěvačka 
Veronika Součková, která před časem nahradila dlouholetou 
členku skupiny Irenu Budweiserovou. Inteligentní humor, 
laskavost a profesionální výkon všech členů skupiny nadchl 
účastníky koncertu a vynikající publikum odměňovalo účinkující 
bouřlivým potleskem. Téměř dvě hodiny trvající koncert potěšil a 
povzbudil všechny přítomné, kteří se sjeli někdy i ze vzdálených 
míst naší země. 

Marek Vanča, evangelický farář 
 

Z  DĚNÍ  V  MS 
 

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás informovali o dění 
v Mysliveckém sdružení. Pomalu, ale jistě nám již přichází 
podzim a s ním i hlavní lovecká sezona. Pro někoho je lov po 
celoroční práci se zvěří „třešničkou na dortu“, pro mnohé však 
tvrdou řeholí, které se musí věnovat téměř každodenně, ať už se 

jedná o organizaci individuálních nebo společných loveckých 
akcí, o lov holé zvěře (samičí zvěř a mláďata jelenovitých ještě 
nemají paroží) a zvěře černé. Správným průběrným odlovem se 
musíme zbavit všech tělesně slabých a nezdravých kusů a kromě 
toho i kusů nadbytečných. Vylučováním slabé zvěře se snažíme 
mít ve stavech pouze nejsilnější zvěř. Hlavním měřítkem chovné 
hodnoty by v zásadě měla být tělesná stavba, a to u obou pohlaví.  

V minulém čísle časopisu Domov jsme Vás informovali o 

našich plánech, a to o vystavění umělých nor a přípravě políčka 
pro zvěř. Tyto plány se nám podařilo uskutečnit, a proto se nyní 
můžeme pochlubit třemi umělými norami a políčkem, kde je 
aktuálně vysetá rozmanitá skladba plodin. Pro méně znalé 
vysvětlíme pojem „pole pro zvěř“ (viz foto): je to obdělávaný 
zemědělský nebo lesní pozemek, na němž se pěstují rostliny pro 
kryt a plodiny pro výživu zvěře. Může být trvalé nebo dočasné. 
Je zapotřebí věnovat mu stejnou agrotechnickou péči jako ostatní 
zemědělské půdě, a to jak při obdělávání, tak i při hnojení a 
střídání plodin. V současné době má svoji nezastupitelnou úlohu 
zejména v rozsáhlé zemědělské krajině, kde po sklizni zvěř 
postrádá nejen dostatek pastvy, ale zejména její pestrost a 
v podzimním i jarním období také dostatek krytu.  

Na závěr článku bych Vás opět chtěla poprosit o dodržování 
klidu a ticha v lese, abyste umožnili zvěři nerušenou pastvu. 
Věříme, že většina z Vás si tuto prosbu vezme k srdci a bude se 
tak v lese chovat. Ovšem najdou se i tací, kteří nejenže ničí naše 
myslivecká zařízení, ale pohazují odpadky a chovají se 
bezohledně k okolní krajině. 

Za MS Bc. Petra Kohoutová 
 

VÝSTAVA  KV ĚTIN 
 

Spolek zahrádkářů v rámci oslav padesáti let nepřetržité 
činnosti zahrádkářů v Krucemburku uspořádal ve dnech 17. a 18. 
srpna 2013 
tradiční výstavu 
květin v 
reprezentačních 
prostorách ÚM 
Krucemburk. 
Padesát let práce 
zahrádkářů jsme 
si připomněli v 
minulém čísle 
Domova. 

Výstavu 
jsme posunuli do poloviny srpna, kdy jsme předpokládali, že 
budeme moci rozšířit sortiment převážně jiřin i o jiné květiny. 
Někteří pochybovali, zda se podaří zajistit dostatek květin. 

 I když bylo v letošním roce netypické počasí, studený květen 
a potom od poloviny června velká vedra spojená se suchem, 
podařilo se zajistit slušný sortiment květin. Při jejich svozu 
většinou naši členové poskytli poslední květiny ze svých 
zahrádek, aby výstava mohla zdárně proběhnout. 

Díky pochopení ÚM jsme výstavu uspořádali kromě velké a 
malé zasedací místnosti i v obřadní síni a v dalších spojovacích 
prostorách. Z lamino desek, které nám věnoval ing. Kubeš a 
Intermont Krucemburk, jsme rozčlenili plochy pro výstavu 
stupňovitě, takže vystavené exponáty lépe vynikly. 

Návštěvníci zhlédli vedle širokého sortimentu jiřin také 
gladioly, lilie, růže a mnoho dalších květin. Obdivovali opravdu 
zdařilá aranžmá, která byla vytvořena šikovnýma rukama našich 
žen. Zejména paní Moravcová s dcerou mají pro tuto práci cit a 
bohaté zkušenosti, které předávají dalším. 

 Svůj obdiv k úrovni naší výstavy a aranžérskému umění 
vyjadřovali návštěvníci v knize návštěv. Zápisy „výstava 
překrásná, pohlazení na duši, velice nádherná výstava a 
překrásně aranžovaná, krásné, pěkné vazby, nádherná podívaná, 
osvěžující pocit, krásná výstava, těšíme se na další“ atd. opravdu 
potěší. Někdy nejsou vidět taková aranžmá ani na velkých 
výstavách, protože jsou zaměřeny převážně komerčně. 

 Kdo výstavu nenavštívil, má možnost si prohlédnout foto z 
našich výstav na internetových stránkách městyse Krucemburk 
http://www.krucemburk.cz/clanky/109-spolky.aspx 

 Všem, kteří dodali květiny potřebné pro aranžování a podíleli 



se na přípravě a průběhu výstavy, patří naše poděkování. 
Tradičně nejvíce květin dodává pěstitel Jirka Orlíček, který byl 
iniciátorem pořádání výstav květin. Postupně se připojují i další 
zahrádkáři, kteří rozšiřují svůj sortiment květin. Tím naše 
výstavy mají tradičně dobrou úroveň. Zejména vysokou účast při 
přípravě výstavy obdivoval i pan Roudenský, který pořádá 
výstavy v Moravci a zúčastňuje se mnoha výstav. Tento pěstitel 
ji řin z Radkova za Žďárem pěstuje 400 odrůd jiřin. I tentokrát 
bylo možné jeho vystavené jiřinky objednat. Mohli jsme 
obdivovat i růže ze školky Malochyně, které obohatily naši 
výstavu a které bylo možné též objednat. 

Naší další akcí v rámci oslav měl být 31. srpna zájezd na 
zahrádkářský veletrh do Thullnu v Rakousku. Je škoda, že pro 
malý zájem jsme museli zájezd zrušit. Dále plánujeme tradiční 
setkání a besedy, o kterých budeme informovat na naší nástěnce. 

 Za Spolek zahrádkářů Krucemburk Pavel Novák 
 

SHM  KLUB 
 

Letošní prázdniny se nesly ve znamení letních chaloupek. 
Děvčata a chlapci měli možnost stát se objeviteli, námořníky, 
princeznami či hvězdami filmového festivalu. Chaloupky se 
velmi vydařily, všichni si domů odvezli spoustu zážitků i nových 
přátelství a už nyní se těšíme na příští rok.  

V tomto školním roce se budeme opět pravidelně setkávat s 
dětmi prostřednictvím Spolča B+B. Schůzky budou od října 
každý čtvrtek v 17 hodin na faře v Krucemburku. Všechny děti 
od 1. do 7. třídy jsou srdečně zvány. Zajímavá bude jistě i 
Kreativní klubovna. Jedná se o různě tematicky zaměřená páteční 
odpoledne, která se konají vždy jednou do měsíce.  

Co se týče duchovní činnosti klubu, každý měsíc budou 
probíhat modlitební setkání určená pro mládež. Aktivně se také 
účastníme dětských mší svatých, které doprovázíme hudbou a 
zpěvem. Každou první neděli v měsíci o půl desáté se tak v 
kostele sv. Mikuláše rozezní struny kytary v doprovodu kláves a 
občas i kontrabasu, bubínku či tamburíny.  

S novým školním rokem je zpět i florbalový kroužek, který 
bude probíhat stejně jako v předchozích letech. Scházet se 
budeme v tělocvičně ZŠ Krucemburk každou středu: 1.–3. třída 
od 16 do 17 hodin a 4.–5. třída od 17 do 18 hodin. Florbal je 
určen pro všechny, co mají raději pohyb než matiku. :-) 

Kalendář našich akcí můžete sledovat na 
www.krucemburk.shm.cz. 

Přejeme všem krásný začátek podzimu a těšíme se na našich 
akcích na viděnou. 

 Hana Jandová 
 

TJ  SPARTAK  STARÉ  RANSKO 
 

OHLÉDNUTÍ  ZA  RO ČNÍKEM  2012–2013 
 

V červnu skončil další fotbalový ročník, který pro nás byl 
velice nadějný. Do posledního zápasu mužstvo dospělých 
bojovalo o postup do krajské soutěže I.B třídy. Bohužel to 
nevyšlo a těžko už teď soudit, čím to bylo. Kdo to s námi 
sledoval a trochu se zajímal o dění v této soutěži, ví, že bylo 
hodně podezřelých rozhodnutí, vyloučení…, prostě nám to asi 
nebylo souzeno. Přesto patří dík jak všem hráčům, tak i 
organizačnímu týmu za snahu a dřinu, kterou se snažili do vyšší 
soutěže postoupit.  

Nemůžeme však opomenout ani naši mládež. Dorostenci se po 
roce odmlky zapojili do bojů v okresním přeboru. Získávali první 
zkušenosti, protože většina mužstva byla složena z vycházejících 

žáků. Podle výsledků si dovolíme říct, že máme velice nadějné 
hráče, kteří mají vysoké cíle, a jejich snahou bude určitě vyšší 
soutěž. Přejme jim, aby jim nadšení vydrželo a jejich chuť 
bojovat je neopustila. 

Bohužel pro žáky byl tento ročník zatím poslední. Vzhledem 
k nedostatku hráčů jsme nemohli žákovské mužstvo do dalšího 
ročníku přihlásit. Ale také oni bojovali do posledního zápasu a 
jejich umístění v konečné tabulce toho bylo důkazem. 

V příloze Vám předkládáme konečné tabulky a za zmínku 
určitě stojí i to, že jsme měli nejlepšího střelce v OP mužů – P. 
Machovce. 

Děkujeme všem hráčům, trenérům, vedoucím mužstev i 
ostatním organizačním pracovníkům za jejich ochotu pracovat 
pro náš fotbal a vytvářet tak dobré jméno naší TJ v celém okresu.  

     Mirka Slanařová 
 

A1A   OP mužů 
Rk Tým Záp Skóre Body 
 1. Mírovka                  26  81 :  47 60 
 2. Staré Ransko             26  79 :  33 51 
 3. Chotěboř B               26  62 :  42 44 
 4. Světlá n. S. B           26  52 :  47 39 
 5. Přibyslav B              26  65 :  53 39 
 6. Ždírec n. D. B           26  46 :  46 38 
 7. Šlapanov                 26  51 :  57 38 
 8. Dlouhá Ves               26  53 :  76 36 
 9. Lipnice n.S.             26  58 :  66 35 
10. Rozsochatec              26  56 :  56 33 
11. Lípa B                   26  57 :  56 31 
12. Ledeč n. S. B            26  39 :  72 26 
13. Jeřišno                  26  39 :  56 26 
14. Golčův Jeníkov           26  58 :  89 24 

 

C1A   OP dorostu 
Rk Tým Záp Skóre Body 
 1. Habry                    16  73 :  25 37 
 2. Lípa                     16  72 :  21 36 
 3. Kožlí                    16  53 :  26 34 
 4. Velká Losenice           16  31 :  26 26 
 5. Staré Ransko             16  33 :  28 22 
 6. Pohled                   16  26 :  45 22 
 7. Herálec                  16  36 :  38 19 
 8. Lučice                   16  20 :  61 10 
 9. Tis                      16  15 :  89 3 

 

E1A OP starších žáků 
Rk Tým Záp Skóre Body 
 1. Rozsochatec              22 132 :  14 62 
 2. Tis                      22 143 :  29 51 
 3. Staré Ransko             22 122 :  28 45 
 4. Golčův Jeníkov           22 105 :  41 42 
 5. Herálec                  22 119 :  50 42 
 6. Víska                    22  69 :  42 38 
 7. Hněvkovice               22  52 :  62 28 
 8. Velká Losenice           22  94 :  81 25 
 9. Lípa                     22  69 :  70 23 
10. Habry                    22  43 : 134 16 
11. Leština                  22  32 : 146 13 
12. Dolní Město              22   7 : 290 0 

 
 



6.  ROČNÍK  MEMORIÁLU 
JAROSLAVA  VE ČEŘI 

29. června proběhl na našem hřišti další ročník Memoriálu 
Jaroslava Večeři. Je to turnaj v malé kopané hráčů starších 
čtyřiceti let. Přijelo sedm mužstev z blízkého i vzdálenějšího 
okolí. Po rozlosování se všichni s vervou pustili do bojů o 
vítězství. Hrálo se na dvou hřištích v obsazení 5+1. Počasí nám 
moc přálo a po sportovních výkonech si mohl každý dopřát 
výborné jídlo nebo dobré pivečko. Myslím si, že jsme se dobře 
bavili, a když potom ještě přišli mezi nás Ranečtí vodáci zahrát a 
zazpívat, byl celý den završen ke spokojenosti všech. 

Patří velký dík všem organizátorům, kteří zajistili, že jsme 
tento den prožili ve výborné náladě až do konce, a všem 
sponzorům za sponzorské dary.   

     Mirka Slanařová 
 

PERUN  A  DOROST  SPARTAKU  
V  NOVÝCH  DRESECH 

 

Letos v pořadí čtvrtý zápas proti raneckým dorostencům měl 
tentokráte jiný náboj než obvykle. Perunu se podařilo zajistit od 
firmy BASF The Chemical Company za pomocí Zemědělské a.s. 
Krucemburk dvě sady kvalitních dresů Legea.   

Na neděli 8. září jsme zorganizovali oficiální předání dresů 
přímo na hřišti s doprovodným programem. Přátelskému utkání 
předcházelo poděkování sponzorům a poté si hráči z rukou 
ředitele akciovky pana Uchytila, pana Stránského a pana 
Michalíčka převzali nové dresy. O poločase si zmiňovaní pánové 
vyzkoušeli penaltový rozstřel proti dorostencům a po zápase bylo 
pro všechny připraveno občerstvení.  

V dnešní době je dost obtížné sehnat finance i materiální 
pomoc pro sportovní kluby i neziskové organizace. Proto patří 
velké poděkování oběma firmám a bylo by milé se při podobné 
příležitosti opět za rok setkat. Zvláštní poděkování patří Josefu 
Michalíčkovi, který sehrál důležitou roli zprostředkovatele. 
Červenou sadu dresů si Perun zařadil do svého šatníku pro svou 
potřebu, v dresech zelené barvy bude dorost usilovat o postup do 
krajské soutěže. 

Přejeme oběma týmům mnoho sportovních zážitků. 
 

DRAČÍ  REGATA  VRANOV  2013 
 

Když se Perun Hluboká rozhodoval, kam vyrazí první 
srpnovou sobotu na závody, měl na výběr dvě možnosti – klání 

v Třebouticích a 1. ročník závodů Dračí regaty ČR na Vranovské 
přehradě. Protože je v době dovolených občas problém dát 
dohromady dvacetičlennou posádku, padla volba na závody na 
Vranově. Ty se jely premiérově na malých desetimístných 
dračích lodích, které získávají stále větší popularitu. Jsou sice 
méně stabilní, ale lehčí. Závody uspořádala Asociace vodních 
sportů Znojmo, startovalo se z pevného mola na vybójkovaných 
drahách. 

Závodů se zúčastnilo 26 posádek v šesti kategoriích. Perun 
skončil v kategorii Fun, kde závodilo 8 týmů, na šestém místě. 
Další disciplínou byl stíhací závod dvojic na 550 metrů na oválné 
trati, kde posádky startovaly i dojížděly na protilehlých rovinkách 
(jako při cyklistické stíhačce), a Perun dopádloval sedmý.  

Počasí bylo nádherné, možná až příliš, mezi závody se ženská 
část posádky opalovala, mužská část hledala stín a všichni 
poctivě dodržovali pitný režim. Vyhlášení výsledků proběhlo po 
šesté hodině a z Perunu na něj zůstal pouze jediný zástupce, 
ostatní, nejspíš zklamaní konečným umístěním, odjeli nedlouho 
po dojetí závodů. Pro výsledkový posun nahoru bude třeba více 
trénovat souhru v pádlování a u některých i zvýšit fyzičku.  

Za Perun Daniela Přiklopilová 
 

DRAČÍ  LOD Ě  VELKÉ  DÁ ŘKO  2013 
 

Na Velkém Dářku se třetí srpnovou sobotu konal již sedmý 
ročník závodů dračích lodí, kde Perun Hluboká jako vítěz 
prvního ročníku nemohl chybět. Do závodů se přihlásilo 55 
posádek, které byly rozděleny do čtyř kategorií. Perun se 
zúčastnil spolu s dalšími čtyřmi posádkami kategorie Sport. 

V pátek před vlastním závodem se konal trénink, na který se 
dostavilo pouze skalních 15 členů posádky. Chyběla i bubenice, 

kterou si nakonec musel Lukáš Dohnal vypůjčit od jednoho z 
profi týmů, což se nakonec ukázalo jako velice dobrý tah, neboť 
dokázala dát spoustu užitečných rad. Nástupy posádek na 
tréninkové jízdy se pak dostaly do skluzu i díky posádce, která 
převrhla loď.  

V sobotní první rozjížďce se i přes zdařilý páteční trénink 
opět projevila nesehranost posádky, o čemž svědčí i spousta 



záseků v nových dřevěných pádlech (někteří totiž místo 
pádlování šermovali) a také výsledný čas, který byl nejhorší 
v naší kategorii. I když jsme se na druhou rozjížďku lépe takticky 
připravili, na výsledek  to nemělo žádný větší vliv, ale naštěstí se 
tato jízda musela opakovat pro poruchu časomíry. Volno před 
opakovanou jízdou jsme využili k poradě, kompletně jsme 
přeházeli rozmístění členů posádky v lodi, opravná jízda se 
konečně povedla a postoupili jsme do semifinále.  

Tam jsme měli jako hlavní cíl porazit posádku Dragon Board 
Velké Dářko, což se nakonec podařilo. Před finálovou jízdou 
jsme absolvovali důkladnou rozcvičku a do finále jsme 
nastupovali s odhodláním poprat se o stupně vítězů. Opět jsme 
lehce pozměnili rozložení posádky a po urputném boji jsme 
získali výborné třetí místo.  

I když jako posádka nemáme v lodi ani na souši příliš 
natrénováno, při dodržení disciplíny a taktických pokynů 
můžeme držet krok s fyzicky lépe vybavenými posádkami. Je 
třeba pochválit všechny členy posádky za bojovnost, nasazení a 
probouzejícího se týmového ducha.  

Za Perun Daniela Přiklopilová 
 

MA ĎARSKO  2013 
 

Ačkoli to nebylo v plánu, Perun po roce opět vycestoval do 
Maďarska k Balatonu. Původní cesta měla vést do Perunem 
neprobádaného Rumunska, tam navštívit českou enklávu ve 
Svaté Heleně, přímořské letovisko Mamaia a při zpáteční cestě 
udělat zastávku v Transylvánských Alpách s výletem na hrad 
Bran. Bohužel v počátku velmi nadějné jednání s rumunským 
partnerem postupně vyšumělo a nedošlo k domluvě. Změnili 
jsme tedy plány a přihlásili se na fotbalový turnaj Akali Cup 
v Balatonakali v Maďarsku. 

V pátek 5. července v ranních hodinách se všichni výletníci 
nasoukali i se svými objemnými zavazadly do autobusu a 
odcestovali do Perunem již třikrát navštíveného Maďarska. První 
zastávka byla v oblíbeném termálním koupališti Sarvár. Komplex 
s několika bazény s různou teplotou vody a se spoustou vodních 
atrakcí má pokaždé co nabídnout. Ale Sarvár není proslavený 
jenom svými lázněmi, ale i zámkem, na kterém pobývala svého 
času kněžna Báthory. Převážná část výpravy prošla branou 
zámku, kde na zámeckém nádvoří právě probíhala zkouška 
orchestru na večerní představení. Shodou okolností nám cvičně 
zahráli českou hymnu. Po jejím zakončení k jejich velkému 
překvapení sklidili potlesk od všech členů Perunu a poté se nám 
všem uklonili. V podvečer jsme dorazili na místo určení, kde nás 
čekalo příjemné letní počasí a teplý Balaton. 

Víkend jsme zcela podřídili fotbalu. Přes den u vody a večer 
fotbalové utkání na tvrdém a vyschlém nerovném hřišti za 
tropického vedra. Bohužel nepodařilo se nám navázat na úspěch 
z roku 2010 a v tomto turnaji jsme skončili na třetím místě.  

Zbytek výletu jsme již pojali jako dovolenou s koupáním ve 
vyhřátém Balatonu, návštěvou hospůdek a ochutnáváním 
místních specialit. V odpoledních hodinách část výpravy vyrazila 
do Balatonfürhedu, buď do přístavu, kde hlavní ulici lemovaly 
stánky s různými suvenýry, anebo do místního akvaparku. 

Zpáteční cestu jsme rozdělili na dvě etapy. Na doporučení 
Roberta Hussára, majitele našeho oblíbeného kempu, jsme 
přenocovali v Lipótu, který se nachází poblíž slovenských hranic. 
Tato nově otevřená a málo známá termální koupaliště nás 
příjemně překvapila nejenom svým moderním zařízením výborně 
zasazeným do přírody. Precizně udržovaný areál obehnaný 
vodním příkopem, v němž se proháněla spousta ryb, nabízel plno 
atrakcí včetně vodopádů, skluzavek, tobogánů, mořských proudů 
a sauny. Velmi příznivá byla i cena ubytování v kempu 
s neomezeným vstupem do bazénů s využitím všeho, co areál 
nabízí. 

Přestože výlet k Balatonu byl náhradním plánem, vydařil se 
ke spokojenosti všech. Všichni přijeli opálení jako po týdenním 
pobytu u moře. Uvidíme, kam nás vítr zavane příští rok, třeba 
právě do zmiňovaného Rumunska.                                                                                               

                                             PERUN S VÁMI !!!!!!!!!!!!! 
 

TENISOVÝ  TURNAJ 
O  ZLATOU  KLIKU 

 

Dne 25. srpna proběhl na sokolovně první ročník tenisového 
turnaje o „Zlatou kliku“ ve smíšených čtyřhrách. Turnaje se 
zúčastnilo jedenáct dvojic, a to nejenom z Krucemburku, ale i z 
okolí. Hrálo se na dvou antukových kurtech. Počasí se nám 
docela vydařilo a turnaj jsme mohli dohrát. Pro závodníky bylo 
připraveno malé pohoštění a pro vítěze medaile, poháry a pro 
vítěze putovní pohár „Zlatá klika“.  

Děkujeme všem, kteří se našeho prvního turnaje zúčastnili, i 
všem pořadatelům, bez nichž by se turnaj neuskutečnil. Budeme 
se těšit na další ročník příští rok. 

Tenisový klub Krucemburk 
 

ROZLOU ČENÍ  S  PRÁZDNINAMI 
 

Poslední prázdninová sobota na sokolovně již tradičně patří 
dětem. Je to jejich předposlední den letních prázdnin, kde si 
bezstarostně užívají svého dětství, aniž by musely myslet na 

učení a domácí úkoly. 
Sestry a bratři 
sokolští pro ně 
připravili opět 
spoustu zábavných i 
poučných soutěží, aby 
si děti konec prázdnin 
náležitě užily. Každý 
malý návštěvník 
dostal balíček se 
spoustou sladkostí a 
drobných dárků a 

jako každý rok zmrzlinu a párek v rohlíku zdarma. V průběhu 
soutěží opět hladily po uších malé závodníky nejoblíbenější 
písničky z českých pohádek a filmů a rodiče spokojeně zpovzdálí 
přihlíželi na dovádění svých dětí ve skákacím hradu s propečenou 
grilovanou krkovičkou na tácku či dobře kořeněným sokolským 
bramborákem z lávového kamene. A tak to má být. Užít si 
poslední prázdninový víkend plný úsměvů a pohody v okruhu 
svých nejbližších. A to naši sokolové již řadu let opravdu 
připravit umí. Patří jim za to také veliké díky. 

Dnes se už těžko hledají takoví lidé, kteří zdarma věnují svůj 
volný čas ve prospěch ostatních. Poděkování patří i sponzorům, 
kteří finančně tuto akci podporují a tím umožňují našim dětem 



prožít další krásný den spokojeného dětství plného zábavy, 
radosti a okouzlujících dětských úsměvů.  

 
 

SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASI ČŮ 
 

Vážení spoluobčané, dovolte nám ve zkratce představit 
činnost SDH naší obce během uplynulých měsíců. Začátek léta 
byl poměrně klidný, vyjížděli jsme pouze k jednomu lesnímu 
požáru a absolvovali jsme několik výjezdů typu technické 
pomoci (například čištění kanalizace na Řece, Starém Ransku 
apod.). Ovšem během noci z 29. na 30. července jsme měli plné 
ruce práce. V rámci odstraňování následků bouřek, které zasáhly 
prakticky celé území ČR, podstoupili hasiči v kraji Vysočina více 
než 300 výjezdů (denní průměr za normálních okolností činí asi 
25 výjezdů). Ve většině případů hasiče zaměstnaly popadané 
stromy na silnicích, budovách, autech či zatopené sklepy atd. I 
náš sbor měl svůj podíl na odklízení následků bouře – během 
noci jsme byli vysláni celkem k sedmi událostem: šlo o vývraty a 
stromy padlé do komunikací v obci či jejím okolí. Odklízení se 
protáhlo až do následujícího dne. 

V sobotu 14. září jsme se zúčastnili tradiční soutěže IZS 
v Havlíčkově Brodě. Různé soutěže a závody k životu 
dobrovolného hasičského sboru neodmyslitelně patří, jsou dobrou 
příležitostí k prověření připravenosti jak osobní, tak i technické, 
jsou možností, jak reprezentovat jméno naší obce. Mimoto pro 
nás ale představují i příjemně strávený čas mezi přáteli a kolegy. 

V našem ohlédnutí nemůžeme vynechat mladé hasiče. Počet 
dětí a mladých, které mají o hasičskou činnost v naší obci zájem, 
je poměrně velký. Letos však téměř celé jedno družstvo přešlo 
(kvůli věku) do kategorie dorostu, a tak máme již jen jedno 
družstvo v kategorii starších žáků a nekompletní družstvo 
v kategorii mladších žáků. Pokud by měl někdo z dětí o činnost 
mladých hasičů zájem, bude vítán. Můžete se obrátit na Martina 
Kasala (informace lze také nalézt na nástěnce před 
samoobsluhou). 

Závěrem nám dovolte poděkovat vedení obce a všem 
příznivcům za podporu našeho SDH.  

Martin Kasal, Martin Rejšek 
 

KINO  KRUCEMBURK 
 

Venkovská kina na Vysočině jsou postupně rušena. V 
Krucemburku se promítá dál. Dosavadní promítačka na 
celuloidové pásy však neumožňovala promítat nejnovější filmy, 
které jsou k dispozici pouze v digitální formě. Proto obec na jaře 
investovala dvě stě tisíc korun do modernizace promítací 
technologie. Byla zakoupena nová promítačka, z níž lze promítat 
filmy formy blue-ray, a to jak ve stálém, tak i letním kině. 

 

PŘED  DVACETI  LETY  
ZAČALO  PROMÍTAT  LETNÍ  KINO 

 

Starší občané Krucemburku a okolí si jistě vzpomenou na 
kino v přírodě: v polovině 60. let se promítalo u Třech křížů z 

přenosné promítačky na plátno napnuté mezi dvě břízy a diváci 
zde zhlédli tehdejší nové veselohry nebo mohli sledovat osudy 
Vinnetoua a Old Shatterhanda. Promítání bylo velmi populární. 

K myšlence promítání v přírodě jsme se vrátili na začátku 90. 
let. V roce 1991 zjistil vedoucí kina Miroslav Mikoláš, že 
tehdejší Krajský filmový podnik (KFP) v Hradci Králové půjčuje 
maringotku a plátno pro promítání filmů v přírodě na dobu 
jednoho týdne. Podmínkou bylo, že si pracovníci kina zajistí 
převoz zařízení z místa, které jej užívalo předchozí týden. Na 
období od 16. do 22. srpna 1991 bylo proto sjednáno zapůjčení 
maringotky a plátna. Promítání filmů navštívilo 1.283 diváků a 
tržba činila 17.134 korun. Akce se opakovala ještě v roce 1992: v 
týdnu od 23. do 29. července navštívilo představení 1.220 diváků 
(tržba 19.102 Kč). Návštěvnost ukázala, že o promítání v přírodě 
je velký zájem. 

Pro promítání bylo potřebné zajistit dovoz maringotky a 
plátna a poté deset silných mužů pro postavení konstrukce, 
napnutí plátna a instalaci sedaček. V průběhu roku 1992 jsme se 
dozvěděli od pana Josefa Vaška, že ve Studnicích zrušili stálé 
kino a jeho zařízení je k prodeji za 44.380 Kč.  

Iniciátorem vybudování letního kina v Krucemburku byl 
Ladislav Polanský. 2. listopadu 1992 byla na KFP v Hradci 
Králové podána žádost o technické šetření stálého letního kina. 
Šetření prokázalo, že prostor za budovou kina na zahradě 
Družstevního domu plně vyhovuje pro zmíněný účel.  

František Kujan zpracoval dokumentaci pro konstrukci stálé 
promítací plochy. Plán předpokládal vybudovat zděnou promítací 
plochu o šířce deset metrů a výšce 4,8 metrů ve vzdálenosti 33,5 
metrů od maringotky, bylo potřebné zajistit 17 řad sedaček 
dlouhých 12,5 metrů: kapacita letního kina byla 390 diváků. 
Odhad nákladů na zařízení činil 100.000 Kč. 

Promítací kabina byla upravena z buňky, kterou předtím 
užívali místní zedníci. Promítací zařízení vyhovovalo a zbývalo 
objednat 2 ks xenonové výbojky 2.500 W a dva objektivy F141. 
Dopravu zařízení ze Studnic zajistil Josef Strašil spolu se 
zaměstnanci kina. I přes připomínky, aby se kvůli nedostatku 
peněz promítací zařízení vrátilo, se podařilo maringotku vybavit 
a letní kino v krátké době vybudovat.  

Stěna byla vyzděna cihlami, omítnuta a vybílena vápnem. Pan 
Matějka vybagroval základy pro čtyři kusy betonových patek o 
rozměru 180 x 120 cm, monolitický beton byl dovezen z 
betonárky. Konstrukci svařoval pracovník Binkovy továrny 
Jaroslav Ležal s pomocníkem. Vyzdívku promítací stěny 
prováděli pracovníci závodu Elasta-Vestilu Jaroslav Marek, pan 
Hons a zaměstnanec JZD Josef Kristl. J. Marek s Miroslavem 
Blechou pak provedli ještě opravu tarasu podél ulice, dřevěný 
plot zhotovil Karel Losenický. Lavice pro sezení vyrobili Václav 
Dvořák s Ladislavem Bouškou. Elektroinstalaci a rozvaděče 



včetně ustavení projektorů, zesilovače, propojení kabelů k 
promítacímu plátnu, osvětlení venkovní i nouzové provedl 
Ladislav Polanský se syny. Pan Hochman ze Sobíňova pokryl 
střechu buňky plechem. 

Náklady na vybudování letního kina činily 193.640 Kč. Bylo 
odpracováno přes 450 brigádnických hodin.  

Letní kino zahájilo pravidelný provoz před dvaceti lety – v 
červenci 1993: od 13. 7. do 31. 8 jej navštívilo 2.075 platících 
diváků. V dalších letech se v letním kině začalo – podle počasí – 
promítat již v druhé polovině června a poslední představení se 
uskutečnilo na konci srpna. O popularitě letního kina svědčí to, 
že za prvních deset let provozu (1993–2002) navštívilo 
představení 16.061 diváků.  

V letošním roce se promítalo od 7. července do 7. září. 
Dvacet představení navštívilo 341 diváků. Nejnavštěvovanější 
byly filmy Babovřesky (70 diváků) a Croodsovi (50 diváků). 

Ladislav Polanský 
 

ÚPRAVA  MÍSTNÍCH  KOMUNIKACÍ 
 

V srpnu a září došlo k několika povrchovým úpravám 
místních komunikací. 

Byla provedena první etapa rekonstrukce chodníků po obou 
stranách hlavní ulice Mikuláše Střely od stezky do Ždírce až po 
Tkalcovskou ulici. Byl odstraněn asfaltový povrch a po zpevnění 

podloží nahrazen zámkovou dlažbou. Zároveň byly provedeny 
další práce (vodovodní přípojky, průchody pro uložení kabelů pro 
kabelovou televizi a vysokorychlostní internet), upraveny byly 
nástupní plochy autobusových zastávek. Obnoveny byly zelené 
pásy podél silnice. Akce byla financována ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury za spolufinancování obce. Provedla ji 
firma LS MONT Žďár nad Sázavou. 

V srpnu došlo také k úpravě čtyř přechodů pro chodce. Byly 
nově označeny, osvětleny a 
upraveny chodníky v oblasti 
přechodů, vše v souladu se 
zákonem o pozemních 
komunikacích. Akce byla 
financována z dotací Kraje 
Vysočina za 
spolufinancování obce. 
Provedla ji firma ELOV 
Vojnův Městec. 

Opraveno bylo také 
schodiště v západní části 
náměstí. Bylo zpevněno 
podloží pod žulovými 

deskami. Opravu provedla firma Josefa Strašila. 
(red.) 

 

INFORMA ČNÍ  KIOSEK  NA  ÚM 
 

V roce 2010 byla Odborem kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina zahájena 
realizace projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line, 
spolufinancovaného 
z prostředků Regionálního 
operačního programu 
NUTS2 Jihovýchod, 
v jehož rámci vystupuje 
městys Krucemburk jako 
spolupracující instituce. 
Tento projekt řeší 
nedostatečnou prezentaci 
movitého kulturního 
dědictví obsaženého ve 
sbírkotvorných institucích 
v Kraji Vysočina. Cílem 
projektu je vytvoření 
databáze webové aplikace 
prezentující digitalizované 
sbírkové předměty muzeí, 
galerií a pamětních síní a 
instalace informačních 
kiosků v těchto zapojených 
organizacích, díky nimž 
bude mít návštěvník přístup 
nejenom do uvedené 
databáze sbírkových 
předmětů, ale též na další 
webové stránky (např. turistický portál Vítejte na Vysočině, 
jízdní řády apod.). Webová prezentační aplikace umožní zájemci 
přístup k informacím bez omezení časem, prostorem, fyzickým či 
jiným znevýhodněním, návštěvník si bude moci dopředu 
naplánovat tematickou návštěvu vybraných institucí v kraji. 

Provoz prezentační webové aplikace byl zahájen ve středu 2. 
10. 2013, a to na adrese www.mgvysociny.cz. 
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