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SLOVO  STAROSTY 
 

Jak si již pravděpodobně všichni čtenáři 
našeho zpravodaje všimli, otázky pro 
starostu nebo rubrika „Ptáme se za vás“ ani 
v tomto číslo nebude pokračovat, protože 
tazatel ukončil bez jakékoliv domluvy a 
bez jakéhokoliv důvodu svoji činnost. 
Nebudu samozřejmě vymýšlet žádné 
otázky, ale volným sdělením se budu snažit 
odpovědět na dotazy, které jsem 
zodpovídal jednotlivým občanům, a myslím, že odpovědi na 
příslušná témata budou zajímat i vás, další občany. 

Více na straně č. 7  
 

DRAČÍ  LOD Ě   
NA  RYBNÍKU  ŘEKA  2014 

 

Sportovně kulturní spolek Perun Hluboká pod vedením 
prezidenta Luďka Strašila uspořádal v sobotu 14. června již 3. 
ročník závodů dračích lodí O trofej rytíře Mikuláše Střely. 
Startovní listinu se nám podařilo naplnit už v březnu, protože 
jsme se rozhodli omezit počet posádek, abychom udrželi kvalitu a 
spád závodu, a bohužel jsme museli některé posádky odmítnout. 
Přihlásilo se 25 smíšených, 7 ženských týmů a jako čestný host se 
závodů zúčastnila stejně jako loni úžasná posádka mentálně 
postižených z Vejprt s názvem Roveři.  

Po ránu to vypadalo, že nám počasí tentokrát nebude přát, a i 
když během dne občas vysvitlo sluníčko, bylo chladno. Závody 

začaly starodávným rituálem probouzení draka, kdy ředitel 
závodu Jirka Přiklopil drakům na lodích potřel oči vodou, tím je 
probudil a oni poté dohlíželi na závody. Zahájení se zúčastnil i 
náš dlouholetý kamarád, mistr světa v rychlostní kanoistice Petr 
Čáp Procházka. Ke kormidlu se postavili mimo jiné i Tomáš 
řečený Humidor jako pravidelný účastník našich závodů, dále 
několikanásobná mistryně Evropy dračích lodí Jana řečená Koříz 
a kormidelník mistrů světa dračích lodí Jarda Hatla. Pak již nic 
nebránilo startu prvních rozjížděk. 

Více na straně č. 2  
 

CYKLOŠTAFETA  KLIMATOUR 
 

18. června kolem poledne zavítal do našeho městyse peleton 
cyklistů v rámci akce ekologické cykloštafety Klimatour 2014. 

Klimatour je mezinárodní cyklistická štafeta s dlouholetou 
tradicí v Německu i Rakousku. Hlavní myšlenkou akce je 
podpora ekologického způsobu přepravy, vzájemného potkávání 
mezi obcemi a představení kulturního a společenského života. 
Peloton cyklistů, skládající se z organizátorů akce, partnerů 
z Dolního Rakouska, místních školáků a obyvatel, postupně 
projel a propojil obce a města na Vysočině. Starostové si mezi 
sebou předali symbolickou štafetu – dárek představující 
sousedský pozdrav jedné obce té následující. V jednotlivých 
zastávkách probíhal kulturní program, který připravily obce ve 
spolupráci s organizátory akce. Hry, soutěže a kulturní vystoupení 
představily hlavní ekologické myšlenky Klimatour a obyvatelé 
obce měli možnost pochlubit se svou tradiční kulturou, ukázat 



účastníkům štafety místní zajímavosti, představit spolkovou 
činnost i regionální produkty. 

Letošní rok vyjeli 18. června cyklisté z Herálce a na své 
třídenní cestě projeli obcemi Vojnův Městec, Krucemburk, Ždírec 
nad Doubravou a dále pokračovali do Světlé nad Sázavou, kde 
20. června štafeta skončila. 

Na našem náměstí všechny zúčastněné přivítal starosta Mgr. 
Jiří Havlíček, který si připravil svůj proslov i v německém jazyce, 
a náš místostarosta Tomáš Trávníček. Na uvítanou jim zazpíval 
pěvecký sbor ZUŠ Krucemburk. Z Vojnova Městce peloton 
doprovodilo 13 žáků z naší ZŠ v čele s ředitelem panem Jiřím 
Šiklem. 

Účastníci štafety s organizátory akce z Kraje Vysočina a se 
zástupci z Dolního Rakouska navštívili pamětní síň Jana 
Zrzavého, kde se seznámili s naším městysem a občerstvili se 
místními speciálními klobáskami, které pro ně věnovala 
Zemědělská a.s. Po prohlídce síně, převzetí drobných darů na 
památku a občerstvení se celý peloton v čele se starostou a 
místostarostou našeho městyse přesunul k rybníku Řeka, kde se 
měli možnost svézt na Dračí lodi. Tuto možnost pro ně připravili 
členové Perunu.   

Dále peloton pokračoval přes Staré Ransko do Ždírce nad 
Doubravou, kde starosta s místostarostou předali představitelům 
města pomyslnou štafetu ve formě daru. 

Akce byla velice zdařilá a na závěr patří poděkování firmám, 
které se na akci podílely formou darů: Zemědělská a.s. 
Krucemburk, Elasta-Vestil Krucemburk a Intermont Krucemburk. 

(red.)
 

POŽEHNÁNÍ  NOVÉ  DRA ČÍ  LODI 
 

Sobotní sychravé počasí 3. 
května na rybníku Řeka 
nelákalo zrovna ke koupání, 
přesto se na jeho březích 
shromáždilo několik desítek 
diváků, aby byli přítomni 
spuštění první nové dračí lodi 
s názvem Perun na jeho 
hladinu. Tuto loď si pořídil 
sportovně kulturní spolek 
Perun Hluboká a vyrobila ji na 
zakázku česká firma Bizzon. 
Lodi požehnal dlouholetý 
kamarád páter Gabriel Burdej. 
Křtu se zúčastnil i mistr světa 

v rychlostní kanoistice Petr Čáp Procházka, který pomohl se 
zařizováním koupě. Byla vyrobena již na podzim a přes zimu 
byla uschována v národním olympijském centru v Račicích, kde 
nasála závodního ducha. Díky ní budou moci členové spolku i 
další veřejnost více trénovat.  Loď, jež má na své přídi upevněnou 
typickou dračí hlavu, je vyrobena především z karbonových 
vláken a sklolaminátu, měří dvanáct a půl metrů a bez posádky 
váží zhruba dva a půl metráku a s posádkou téměř dvě tuny. Vše 
nakonec dobře dopadlo a nová dračí loď na Řece vlídně přijala 
svoji novou posádku. 

 

DRAČÍ  LOD Ě   
NA  RYBNÍKU  ŘEKA  2014 

 

pokračování ze str. 1 
Závodilo se na šesti lodích, na čtyřech z České asociace 

dračích lodí, jedné z Windsurfing Clubu Velké Dářko a 
především na naší nové lodi, na které si přihlášené posádky 
mohly už 14 dní před závody přijet zatrénovat. O časomíru se 
staral ing. Pavel Sýkora s profesionální kamerou, takže byly 
k dispozici i cílové fotografie. Hlavním závodem byl sprint na 
200 metrů, kde posádka Perunu neobhájila prvenství 
z předchozích dvou ročníků a skončila na čtvrtém místě, třetí byla 
Přibyslavská galerka, druzí se umístili U 96 z Červeného Kostelce 
a vítězem se stala posádka Plovoucí Radostín, které určitě 

pomohly tréninkové dávky s naší posádkou. Jak ukázala cílová 
fotografie, byl to opravdu boj do posledního dechu, vždyť první 
dvě posádky od sebe v cíli dělilo 10 cm. V kategorii žen ve finále 
získaly 3. místo loňské vítězky Černé Perly z Hlinska, druhé 
skončily ženské polovičky týmu U 96 s názvem Horalki 
z Červeného Kostelce a první místo vybojovaly Jedovaté 
Rumělky z Chotěboře. O krásný projev lidskosti a citlivosti se 
postarala posádka Ženy v pokušení, která nechala v poslední 
rozjížďce vyhrát těsně před cílovou linií Rovery z Vejprt.  

I přes nabitý program se stihl odjet i vložený závod dětských 
posádek: zúčastnili se ho mladí hasiči z Krucemburku, Sobíňova 
a Ždírce nad Doubravou a také dětský vodácký oddíl Tapouch 
z Trhové Kamenice, jehož členové během celého dne obětavě 
vozili malé děti na dovezených loďkách. 

Po loňské úspěšné premiéře proběhl i letos závod štafet, kdy 
se v závodě na 555 m časy dvou k sobě nalosovaných posádek 
sčítají. Tady jde nejen o sportovní výkon, ale i o podporu 
bývalého soupeře, teď partnera ve dvojici. Vždyť tento sport je 
především o týmové spolupráci a schopnosti lidí táhnout za jeden 
provaz, v tomto případě vlastně o umění pádlovat v jednom 
rytmu. Vítěznou trofej získala dvojice Draci ze služeb a 
Resselovy šrouby. 

I přes chladné počasí se také díky vstupnému zdarma přišlo 
podívat přes čtyři tisíce diváků a ti vytvořili bezvadnou 
atmosféru. Překvapením letošního ročníku bylo představení 



leteckého akrobata, který na obloze vykouzlil mnoho skvělých 
figur. Tento dárek dostal k životnímu jubileu ing. Nikl a okořenil 
jím náš program, za což mu velice děkujeme. Ceny vítězům 
předávali starosta městyse Krucemburk Jiří Havlíček a ředitel 
hlineckého pivovaru Milan Jandýrek, zástupci hlavních partnerů 
naší akce.  

Po uložení draka ke spánku závody zakončil slavnostní 
ohňostroj odpalovaný z hladiny rybníka Řeka. Poděkování patří 
všem členkám a členům Perunu a jejich kamarádům, bez jejichž 
nadšení a obětavosti by se závody vůbec nemohly konat. Také 
děkujeme moderátorovi Romanu Dopitovi a DJ Tomáši 
Trávníčkovi. Hlavní cenu opět dodala Slévárna a modelárna Nové 
Ransko, krásné keramické ceny vyrobila paní Eliška Polanská. 

Dále děkujeme všem sponzorům a partnerům. 
Kompletní výsledkovou listinu a další informace najdete na 

webu Dračí lodě Řeka a na facebooku.  
Sponzoři a partneři: Městys Krucemburk, Pivovar Rychtář 

Hlinsko, Lesní družstvo obcí Přibyslav, Stora Enso a.s., Slévárna 
a modelárna Nové Ransko, keramika Eliška Polanská, 
Zemědělská a.s, Česká asociace dračích lodí, pan Josef Strašil, 
ing. František Kujan, ing. Josef Nikl, Šiklův mlýn, GaH, s.r.o 
Ždírec nad Doubravou, DIPPtrans s r.o., Hiesbok s.r.o Ždírec nad 
Doubravou, SDH Krucemburk, SDH Sobíňov, pan Mikulecký, 
pan Brychnáč, LG Marketing, s.r.o., restaurace Moře u rybníka 
Řeka. 
 

 

VÍTÁNÍ  OB ČÁNK Ů 
 

13. dubna přivítal starosta Jiří 
Havlíček nově narozené děti – 
Julii Kohoutovou, Michalu 
Drevňákovou, Hannah Krejčí, 
Antonína Zrzavého, Terezu 
Černou a Sabinu Trávníčkovou. 
Slavnostního obřadu se zúčastnili 
nejen rodiče se svými dětmi, ale i 
jejich babičky a dědové. 
K příjemné atmosféře obřadu 
přispěly svým vystoupením děti 
z mateřské školy, dívčí pěvecký 
sbor a hrou na varhany paní Marta 
Rejšková. 

         Jiřina Valecká 
 

Z  DĚNÍ  V  MŠ 
 

Jaro bylo v plném rozpuku a my jsme se mohli těšit 
z nepřeberného množství barev a vůní. Při každodenním pobytu 
venku v probouzející se přírodě děti fascinovalo, jak rychle se 
všechno mění a roste. Toto roční období nás inspirovalo 
k různým činnostem nejen v přírodě, ale i v jednotlivých třídách. 
Děti vyhledávaly o jaru obrázky v knihách, encyklopediích, 
prováděly pokusy se semínky a sazenicemi. Dozvěděly se, co 
všechno potřebuje rostlina k růstu. Využitím různých výtvarných 
technik si děti vyzkoušely malování, kreslení, skládání a výrobu 
květin. 

Pravidelně na jaře chodíme na exkurze za domácími zvířátky 
a jejich mláďaty. Děti se seznamují prakticky se životem zvířat. 
Některá zvířátka si mohou pohladit, pochovat a případně i 
nakrmit. Jeden den nás navštívil pan Škaloud ze ZOO Jihlava. 
Přivezl dětem ukázat dravce (výra, poštolku, káně, sovu pálenou, 
orla mořského apod.). Navíc se jim líbilo, jak dravci hezky pána 
poslouchají. Kdo se nebál, měl možnost si dravce podržet na ruce. 

Vrcholem jarní sezony je vždy příprava besídky ke Dni 
matek. Děti pilně nacvičují básničky, tanečky, písničky a 
pohádky. Před veřejným vystoupením nás čekaly dva dny 

perného nácviku v sokolovně. Děti se učily mluvit a zpívat do 
mikrofonu. Vše se při zkouškách dolaďovalo ke spokojenosti 
všech. V neděli 11. května v sokolovně děti předvedly pásmo 
s názvem „Strom poznání“. Vystoupení se jim moc povedlo a 
odměnou pro ně byl veliký potlesk publika a drobná sladkost. 

V měsíci květnu proběhlo několik dalších akcí – návštěva u 
zubní lékařky MUDr. Hany Kohlové, jejíž součástí je exkurze a 
prohlídka chrupu. Ve čtvrtek 22. května nás navštívil pan fotograf 
a udělal nám spoustu pěkných snímků na památku. Jednu středu 
jsme věnovali růžové barvičce. Hledali jsme růžové předměty a 
hračky, rozkvetly nám keře a stromy. 

Při povídání si o našem Krucemburku jsme poznávali historii, 
pověsti a při vycházkách jsme objevovali památky a významné 
budovy. Navštívili jsme i naše informační centrum, kde jsme na 
fotografiích poznávali náš domov. 

Když sluníčko pěkně hřálo, tak jsme si vyšlápli do přírody 
nejen po celém Krucemburku, ale i do jeho blízkého okolí – na 
Řeku, do Vojnova Městce, do Ždírce nad Doubravou. Zdatní 
jedinci šlápli do pedálů a projeli se na kole po cyklostezkách. 

V měsíci červnu nás čekal tajný výlet za pokladem, dále 
celodenní výlet za zvířátky do ZOO Dvůr Králové, celodenní 
výlet na Kohoutov k Pátkům na „Ranč vlající hřívy“, exkurze do 
hasičské zbrojnice ve Ždírci nad Doubravou, exkurze do 
truhlárny, netradiční sportování s rodiči a slavnostní rozloučení 
s našimi 22 budoucími prvňáčky. 

Hodně sluníčka, spoustu zážitků a nezapomenutelnou 
dovolenou přejí Vám všem  

děti a zaměstnanci MŠ. 
 

SLAVNOSTNÍ  VY ŘAZENÍ   
ŽÁK Ů  9.  TŘÍDY 

K závěru školního roku patří v naší krucemburské škole 
každoročně slavnostní vyřazení žáků deváté třídy; letos proběhlo 
ve čtvrtek 26. června v obřadní síni ÚM Krucemburk. V tento den 
vyměnili chlapci sportovní oděv za společenský oblek a dívky se 



oblékly jako opravdové dámy. Po přivítání všech přítomných a 
úvodním projevu pana starosty a pana ředitele obdrželi žáci svá 
poslední vysvědčení ze základní školy. Každý z žáků dostal též 
na památku Pamětní list, stužku, úspěšní reprezentanti drobný 
dárek a všechna děvčata červenou růži. Za žáky se se všemi 
rozloučila Simona Hájková, která svými dojemnými slovy 
naprosto přesně vystihla svoji třídu a její fungování po dobu 
školní docházky. Byli opravdu dobrým a velmi soudržným 
kolektivem a pevně doufám, že přátelství vydrží i nadále, že se 
budou rádi setkávat a s úsměvem vzpomínat na školní léta. 

Všem letošním absolventům přeji úspěšný vstup do nové 
etapy života, ať jsou úspěšní v profesním, ale též osobním životě, 
ať se jim splní jejich sny a přání. Hodně štěstí! 

                                          Mgr. Dana Kazdová, třídní učitelka 
 

POŽÁRNÍ  OCHRANA  O ČIMA  D ĚTÍ 
 

V letošním školním roce se 
opět konala literární a výtvarná 
soutěž pro žáky mateřských, 
základních a středních škol 
„Požární ochrana očima dětí“. 
Za naši školu byly poslány tři 
práce literární a jedna výtvarná. 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska provedlo vyhodnocení. 
Celkem se soutěže zúčastnilo 26 
škol. Zvítězil žák naší školy se 
svou literární prací Matěj 
Vinopal, a to jak v okresním, tak 
i v krajském kole. Gratulujeme 
mu a přejeme hodně dalších 
úspěchů v tvůrčí práci.    

        Mgr. Monika Henychová 
 

ZPRÁVY  Z  NAŠÍ  ZŠ 
 

Od začátku kalendářního roku 2014 pokračovala školní práce 
na plné obrátky, žáci se zúčastnili mnoha soutěží, postupovali do 
vyšších kol, pečlivě se na vše připravovali a příprava přinesla i 

úspěchy. Kromě studijní práce byla připravena i sportovní činnost 
a kulturní akce doplnily každodenní školní běh.  

Hned v lednu se naši žáci zapojili do marketingové soutěže 
Podnikatelský talent 2014 na Obchodní akademii v Chotěboři. 
Dívky Martina Harvánková, Alžběta Kavalírová, Jana Vařečková 
a Michaela Kasalová předvedly fiktivní kadeřnický salon a hoši 
Patrik Pálka a Pavel Švanda se zabývali grafikou reklamních 
letáků k jejich salonu. Žáci 9. třídy byli velmi zdatní ve svém 
projevu a porota jim udělila dvě první místa. Dále proběhlo školní 
kolo Olympiády v anglickém jazyce v kategorii I. a II. V I. 
kategorii – žáci 6. a 7. tříd – zvítězil za 6. třídu Matěj Vinopal a 
za 7. třídu Dominik Lopauer. Ve II. kategorii – žáků 8. a 9. tříd – 
zvítězila za 8. třídu Aneta Josková a za 9. třídu Jana Vařečková. 

V okresním kole se nejlépe umístila Jana Vařečková a Filip 
Šešulka. V Havlíčkově Brodě proběhlo i okresní kolo Olympiády 
v českém jazyce, této soutěže se zúčastnila Andrea Kazdová z 8. 
třídy. Již tradičně se všichni žáci velmi těšili na recitační soutěž. 
Nejprve proběhla školní kola. Za 1. kategorii – žáky 2. a 3. třídy – 
soutěžilo 12 dětí. Nejlepší byl Tomáš Málek ze 3. třídy, 2. místo 
patřilo Nele Mrštíkové a Kristýně Šulcové ze 2. třídy. Za 2. 
kategorii – žáky 4. a 5. třídy – se nejlépe umístila Tereza 
Ondráčková a Adéla Procházková. Ve 3. kategorii – žáci 6. a 7. 
tříd – byla nejlepší děvčata Monika Vašková a Lucie Matulová, 
ve 4. kategorii – žáci 8. a 9. tříd – si postup do okrskového kola 
vybojovaly dvě žákyně, Adéla Veselská a Martina Harvánková. 
Okrskové kolo proběhlo v Chotěboři, celkem se ho zúčastnilo 9 
vítězů ze školního kola, ale v silné konkurenci ostatních škol se 
jim nepodařilo postoupit do okresního kola.   

Vědomostní olympiáda Mladý historik byla pro naši školu 
velmi úspěšná. Adéla Veselská z 8. třídy obsadila v okresním 
kole v Havlíčkově Brodě krásné 4. místo. Koncem ledna proběhlo 
školní kolo Olympiády v zeměpisu. Nejúspěšnějšími řešiteli se 
stali Ondřej Pecina ze 6. třídy, Pavla Špilková ze 7. třídy a 
Andrea Kazdová z 8. třídy. Tito žáci nás reprezentovali i 
v okresním kole v Havlíčkově Brodě a ostudu určitě neudělali. 
Ondřej Pecina obsadil krásné 1. místo a tím si zajistil i postup do 
krajského kola, kde se umístil na 4. místě. Pavla Špilková se 
umístila na 14. místě a Andrea Kazdová na 13. místě. Naše škola 
se již tradičně zapojila do soutěže „Poznej Vysočinu“. Dva 
nejlepší žáci Martina Havránková z 9. třídy a Filip Dymáček z 8. 
třídy bojovali na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě o 
nejlepší výsledek v silné konkurenci ostatních škol. Časopis Gate 
připravil pro žáky 7. a 9. třídy ukázkové testy s názvem „Test can 
be fun!“ (testování může být zábavné). Hranice úspěšnosti byla 
stanovena na 60 %. A1–žáci 7. ročníku dosáhli až 84 % 
úspěšnosti a A2–žáci 9. ročníku 96 % úspěšnosti. Určitě mohou 
být spokojeni se svým výsledkem v anglickém jazyce. Nezaháleli 
ani žáci ve školní družině a zapojili se do soutěže ve stolní 
společenské hře  Superfarmář 2014. Do krajského kola postoupili 
Marek Bačkovský a Filip Ležal. Proběhla okresní kola 
počítačových soutěží Finanční gramotnost a Sapere – zdravý 
životní styl, kterých se zúčastnilo 6 žáků 2. stupně. V DDM 
Chotěboři se uskutečnila vědomostní soutěž pro žáky 5. tříd 
Všeználek. Letos se této soutěže zúčastnili Anna Bencová, 
Veronika Harvánková, Petr Kasal a Ondřej Mitana, obsadili 
pěkné 5. místo. Další akcí, kterou v DDM pořádali pro žáky 3.–5. 
třídy, byla soutěž „Máme rádi přírodu“. 3. třídu reprezentoval 
Tomáš Málek a Vlastislav Legát, v silné konkurenci obsadili 2. 
místo. Za žáky 4. třídy soutěžili Veronika Marie Balková a 
Tomáš Hrůza. Z celkového počtu 10 škol se umístili na 5. místě. 
5. třídu zastupovali Benedikt Coufal a Petr Kasal. Velmi se jim 
dařilo, získali 2. místo a Benedikt Coufal jako jediný dosáhl 
v poznávání rostlin a živočichů absolutní počet 140 bodů. V 
Havlíčkově Brodě se konalo okresní kolo Matematické 
olympiády pro 6., 7. a 8. ročník ZŠ a odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií. Naši školu reprezentovali úspěšní řešitelé 
školního kola. Nejlepšího výsledku dosáhl Ondřej Pecina z 6. 
třídy, který se ve své kategorii umístil na vynikajícím 2. místě. V 
Havlíčkově Brodě se také konalo okresní kolo matematické 



soutěže Pythagoriáda, ve kterém se utkali vítězové školních kol. 
Naši školu dobře reprezentovali Petr Kasal z 5. třídy, Ondřej 
Pecina ze 6. třídy a Jaroslav Kasal z 8. třídy.   

I v letošním školním roce se žáci osmého ročníku pečlivě 
připravovali v rámci hodin výchovy k občanství na soutěž z 
oblasti občanského, rodinného, ústavního a trestního práva 
„Právo pro každý den“, kterou organizuje Městská policie 
Chotěboř. Ze školního kola postoupilo osm nejlepších soutěžících 
do oblastního kola. Naši školu reprezentovaly dva čtyřčlenné 
týmy ve složení: Kryštof Balek, Lukáš Doležal, Kristýna 
Rubková, Daniela Strašilová a Andrea Kazdová, Jaroslav Kasal, 
Dan Myška, Adéla Veselská. 

Žáky ze 4. třídy navštívily lektorky z centra primární prevence 
Spektrum ve Žďáru nad Sázavou. Program s názvem „Umím se 
rozhodnout“ byl pro ně zajímavý a zapojili se s chutí všichni žáci. 
Od ledna 2014 byli někteří žáci 7.–9. ročníku zapojeni do 
projektu „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“. 
Projekt probíhal ve spolupráci s Biskupským gymnáziem ve 
Žďáru nad Sázavou. Žáci si rozšířili znalosti z chemie, fyziky a 
biologie, získali i praktické zkušenosti. V biologickém kroužku se 
děti seznámily s geologickou stavbou svého bydliště a pravidly 
genetiky. Ve fyzikálním kroužku žáci vyráběli zmrzlinu a 
v chemickém využívali živočišného uhlí jako absorbentu. Cílem 
je prohloubení spolupráce mezi základními a středními školami. 

Aby nebyli žáci ochuzeni o sportovní vyžití, byl pro ně 
připraven Pyžamový turnaj 2. stupně smíšených družstev ve 
florbalu. Celkem bylo vytvořeno 9 týmů po třech žácích a všichni 
bojovali s velkým nasazením. I sportovní den na stadionu 
v Chotěboři byl velmi zajímavý, žáci 4.–9. třídy procvičili svoje 
dovednosti na ledě. Někteří v hokeji, jiní při volných disciplínách 
v bruslení. Žáci si odváželi z tohoto sportovního dopoledne jen ty 
nejlepší zážitky. Děti z 1.–5. třídy také vyrazily na procházku do 
přírody, aby viděly vykvetlé bledule v přírodní rezervaci.  
Chlapci 8. a 9. třídy sehráli přátelské utkání ve florbalu se stejně 
starým výběrem ZŠ Ždírec nad Doubravou. Byla to jakási 
rozlučka našich deváťáků s jejich dlouholetou a velmi dobrou 
reprezentací naší školy. Konečný výsledek se zastavil na čísle 
31:20 pro naše hochy. Chlapci 6. až 9. třídy hráli přátelská utkání 
ve volejbalu se ZŠ Ždírec nad Doubravou. Byly sehrány dva 
zápasy a naši kluci zvítězili 5:0 a 5:1 V květnu se žáci 4., 5. a 6. 
třídy zúčastnili Preventan Cupu ve vybíjené v Havlíčkově Brodě. 
Po všech odehraných zápasech se žáci 4. a 5. třídy umístili na 
velice pěkném 5.–8. místě. Též žáci 6. třídy bojovali jako lvi a 
obsadili 3. místo v okresním finále. 

Naše dívky sehrály se ZŠ Ždírec nad Doubravou přátelské 
utkání ve florbalu a zvítězily 13:11. Další přátelské utkání dívek 
8. a 9. třídy se uskutečnilo v červnu v Chotěboři. Dále se konala 
sportovní soutěž v Havlíčkově Brodě s názvem Běh parkem 
Budoucnost, které se aktivně zúčastnili žáci 6.–9. třídy. 

Ve Žďáru nad Sázavou proběhla interaktivní výstava pro děti i 
dospělé Hry a klamy. Tuto putovní výstavu s 60 předměty a 40 
informačními cedulemi, hádankami a hlavolamy navštívili žáci 
3.–9. třídy. Všichni byli naprosto nadšeni a snažili se o důkladné 
prozkoumání vystavených exponátů. Žáci 1.–3. třídy navštívili 
místní kino, kde zhlédli pásmo animovaných pohádek. I žáci 8. a 
9. třídy navštívili kino, kde pro ně byl připraven film Hořící keř. 
Film je zavedl do doby roku 1968, do rodných Všetat Jana 
Palacha, ukázal tragédii jeho činu a následnou mašinerii 
politických procesů. Všichni žáci druhého stupně se vypravili do 
Východočeského divadla v Pardubicích na komedii ze života 
Charleyova teta. Děti 1.–3. třídy navštívily se svými třídními 
učitelkami Malou scénu divadla v Pardubicích. Zde sehráli tři 
herci pražských divadel pro děti představení „Pohádky ze mlýna.“  
I žáci 4. a 5. třídy se vydali do VČD v Pardubicích na hudební 
inscenaci Ikaros, výborně ztvárněnou Divadlem Drak. Čekal je 

nevšední zážitek, zajímavé pojetí prastarého příběhu o Daidalovi 
a jeho synu Ikarovi. Představení se všem velice líbila. Žáci 1. 
stupně též navštívili Knihovnu Josefa Matěje Sychry ve Žďáru 
nad Sázavou, kde pro ně byl připraven program o ilustrátorce 
Heleně Zmatlíkové. Žáci prvního stupně se zúčastnili 
masopustního karnevalu se soutěžemi, který byl pořádán školní 
družinou. Naši školu navštívili hudebníci z Brna – manželé 
Kocůrkovi, kteří si pro žáky naší školy připravili dva zajímavé 
výchovně vzdělávací pořady. Pro děti z 1. stupně nesl program 
název „Hudba celého světa“ a pro starší žáky se pořad jmenoval 
„Hudba starověku a středověku“. Ve škole se konala tradiční 
pěvecká soutěž pro žáky 1. stupně s názvem DO–RE–MI. Letos 
se do soutěže přihlásilo celkem 28 soutěžících. V kategorii 
nejmladších zpěváků – 1. třída – zvítězila Tereza Matulová, další 
místa obsadil Lukáš Brabec, David Konfršt a Zuzana Málková, ve 
2. kategorii – 2. a 3. třída – byli nejlepšími zpěváky Veronika 
Mrštíková na 1. místě, dále Michal Bořil na 2. místě a Pavlína 
Culková na 3. místě. Ve 3. kategorii nejstarších zpěváků se 
nejlépe umístila Veronika Hošáková, 2. místo obsadila Adéla 
Procházková a 3. místo si vyzpívala Veronika Marie Balková. 

 Na drogovou prevenci byl zaměřen výchovně vzdělávací 
program studentek chotěbořského gymnázia, který se konal 7. 
dubna s žáky osmého ročníku v rámci hodin výchovy ke zdraví. 
Beseda, kombinovaná s výkladem, ukázkami zajímavých 
fotografií a doplněná soutěžemi, žáky zaujala i poučila. 
Pracovnice FOKUSu Hlinsko spolupracují s naší školou a 
pořádají dvakrát do roka výchovně vzdělávací setkání s žáky 
osmé třídy a snaží se smazat mýty o psychických poruchách. I 
paní doktorka Weberová dlouhodobě spolupracuje s naší školou, 
pro žáky 9. ročníku proběhl cyklus tří dvouhodinových 
přednášek. Probíranou tematikou bylo psychické a fyzické zrání 
člověka, sebeúcta, počátek pohlavního života, početí lidského 
jedince, porod, význam dobrých partnerských vztahů, správné 
fungování rodiny. Nasbírané informace žáci využijí nejen ve 
výuce, ale především ve svém osobním životě. Pro žáky 8. třídy 
byl připraven projekt Kraje Vysočina První pomoc do škol, 
v rámci kterého se dozvěděli spoustu zajímavých informací o 
záchraně života, prakticky si vyzkoušeli resuscitaci a prohlédli si 
vozidlo záchranářů. Sami žáci tuto akci hodnotili kladně. 

Firma Danone vyhlásila soutěž o nejlepší nápad na téma 
„Dino“, které se zúčastnila naše ZŠ. Na úplném začátku děti od 
této firmy dostaly jogurty Danonino, které si s radostí a s chutí 
snědly. Úkolem dětí bylo vymyslet, jak tento produkt co 
nejoriginálněji prezentovat. Vymýšlely písně, psaly básně, 
kreslily obrázky a tvořily krásná díla v podobě dráčků, který je 
symbolem této řady mléčných produktů. Po zdárném dokončení 
výtvorů byl firmou vybrán ten nejlepší a nejoriginálnější nápad. 
Prvenství v této soutěži získala naše první třída. Zástupcem firmy 
bylo dětem předáno mnoho krásných cen a diplom. 

V pátek 16. dubna 2014 se na naší škole konal projektový den 
– Den Země. Žáci všech ročníků se ve svých třídách věnovali 
projektům s přírodopisnou tématikou. Zpracovali plakáty s tématy 
např. zvířata a rostliny v lese, chránění živočichové a rostliny v 
ČR a ve světě apod. Poté jsme všichni vyrazili ven a zbytek 
dopoledne se věnovali úklidu v okolí školy a obce. Další 
projektový den se uskutečnil 2. května a byl zaměřen na dopravní 
výchovu. Každá třída měla připravený svůj program a mnozí si 
znalosti procvičili v ulicích Krucemburku. Žáci 4. třídy se 
zúčastnili závěrečného přezkoušení pravidel provozu na 
pozemních komunikacích na Dopravním hřišti v Havlíčkově 
Brodě. Na testovou část navazovala praktická, po které žáci 
obdrželi Průkaz cyklisty.    

Žáci 9. třídy se zúčastnili celorepublikového testování 
z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecně 
studijních předpokladů v rámci projektu „Stonožka 9“, které 



uskutečnila vzdělávací společnost SCIO. Celkově se do testování 
zapojilo 17.899 žáků. Ze souhrnných statistik, které jsme 
obdrželi, vyplývá, že znalosti a dovednosti našich žáků 
v uvedených oblastech jsou na velmi dobré úrovni. Nejlepšího 
výsledku dosáhli deváťáci v matematice, kde jejich výkon byl 
hodnocen jako nadprůměrný a naše škola patří mezi úspěšné 
školy. V jednotlivcích byla oceněna žákyně Jana Vařečková za 
nejlepší výsledek v kraji Vysočina v anglickém jazyce.  

V jarních měsících si žáci 5., 7. a 9. třídy ověřili v rámci testů 
připravených „Společností pro kvalitu školy“, jaké mají znalosti a 
dovednosti z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, z 
oblasti člověk a svět, člověk a příroda. Výsledky obdrželi na 
konci školního roku. 

Žáci devátého ročníku a 2 žákyně pátého úspěšně zvládli 
přijímací řízení na střední školy. Na čtyřleté gymnázium byl přijat 

1 žák, na osmileté gymnázium 2 žákyně z 5. třídy. Na lyceum 
byli přijati dva žáci, na střední odborné školy s maturitní 
zkouškou 20 žáků a na střední odborné školy s výučním listem 7 
žáků. Snad si všichni žáci vybrali správně a budou úspěšní ve 
zvoleném studiu. Protože už i žáci 8. třídy musí pomýšlet na svůj 
„vstup do života“, navštívili Úřad práce v Havlíčkově Brodě, aby 
vyslechli besedu k volbě povolání.  

Celý měsíc červen probíhal ve znamení školních výletů, každá 
třída navštívila nějaké zajímavé místo v České republice – Prahu, 
Tábor, Písek. Poslední červnový týden proběhl projektový den 
s názvem Ochrana člověka za mimořádných událostí.   

Na závěr nám zbývá popřát všem pěkné slunečné prázdniny a 
zasloužený odpočinek po dobře odvedené práci, čtenářům 
Domova klidnou a pohodovou dovolenou.  

kolektiv zaměstnanců ZŠ Krucemburk
 

MOŘE  U  RYBNÍKA  ŘEKA 
 

Je tu léto a my se moc těšíme na 
všechny naše hosty a návštěvníky! Jako 
v předchozích letech, hlinecké i 
chotěbořské pivo poteče proudem, vlny na 
rybníku budou šplouchat, žádný žaludek 

nezůstane prázdný a ve Vaší unikátní historické plovárně na Řece 
bude panovat jako vždy dobrá nálada. Prostě prázdniny takové, 
jaké mají být.  

A protože k létu patří také zábava, legrace, sportovní klání, 
zážitky a povyražení, nezůstávejte doma a přijďte se k nám 
podívat! I letos jsme pro Vás všechny nachystali množství akcí, 
ze kterých si zajisté vyberete: 
Léto na Moři (sedmý ročník) – program akcí  
11. 7. – 18.00 – O slepičce a kohoutkovi (zábavné představení 

pro děti i dospělé) 
19. 7. – 14.00–22.00 – PRAVÁ PIRÁTSKÁ NÁMOŘNÍ 

BITVA (podívaná pro celou rodinu) 
25. 7. – 20.00 – Vlasta Redl a přátelé (koncert jednoho 

z nejlepších českých hudebníků) 
1. 8. – 18.00 – Kouzelný výlet (kouzelnické představení) 

2. 8. – 20.00 – Václav Polanský & OnAir (koncert, zábava) 
6. 8. – 20.00 – Večer s harmonikou (akordeon a p. Josef 

Hromádka) 
8. 8. – 20.00 – Jarda Bílek a spol. (zábava, koncert) 
9. 8. – 9.00 – O Mořského vítěze (tradiční soutěž pejsků) 
9. 8. – 18.00 – O ploutev žraloka Žrouta (soutěž pro jedlíky a 

milovníky piva) 
10. 8. – 11.00 – O zlatou šlapku (soutěž v šlapání na šlapadle) 
16. 8. – 18.00 – Čtyři pohádky (divadelní představení pro děti) 
16. 8. – 20.00 – Večer s harmonikou (akordeon a p. Josef 

Hromádka) 
22. 8. – 20.00 – Jitka Vrbová, Standa Chmelík a kapela K 

nezaplacení (koncert oblíbené trampské a jazzové zpěvačky 
se skvělým hlasem) 

23. 8. – 21.30 – Dýza a la Makýýý!!! (diskotéka) 
30. 8. – 20.00 – MUDRBAND – Aleš Bílek (zábava) 

Bližší informace k jednotlivým bodům programu najdete na 
našich webových stránkách www.morerybnikreka nebo na našem 
facebookovém profilu. 

 

POLICIE  ČR  HLÁSÍ... 
 

Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás 
seznámila s některými případy trestné 

činnosti, ke kterým došlo 
v průběhu měsíců březen 
až květen v teritoriu 
obvodního oddělení PČR 
Chotěboř.  
Krádeže vloupáním 

*Neznámý pachatel 2. 3. v době od 4.30 do 
15 hodin se pokusil vypáčit hlavní 
vchodové dveře do pivnice na fotbalovém 
stadionu ve Ždírci nad Doubr., to se mu 
však nepodařilo. Proto si přistavil ke stěně 
objektu dřevěnou paletu pod okno vedoucí 
do výčepu pivnice. Vytrhl spodní část 
ocelové mříže před oknem, rozbil okno, to 
vyklopil a z police nejblíže otevřenému 
oknu odcizil cukrovinky a žvýkačky. 
Poškozenému způsobil škodu 920 Kč.  
*Neznámý pachatel v době od 22.30 hodin 
2. 4. do 7.30 hodin 3. 4. ve Ždírci nad 
Doubr., v ulici Ve Vilkách, nezjištěným 
způsobem překonal elektronické zavírání 
vrat garáže a vnikl dovnitř. Garáž 

prohledal a odcizil čtyři kompletní letní 
kola na vozidlo zn. Mitsubishi Outlander 
disky elektrony, pneumatiky TOYO R 37 
225/55 R18 98H. Poškozenému způsobil 
škodu nejméně 90.400 Kč. 
Krádež 
*Neznámý pachatel v době od 17 hodin 13. 
3. do 9 hodin 22. 3. odcizil na volně 
přístupném pozemku u domu v obci 
Slavíkov, místní části Kocourov, ze 
zaparkovaného vleku vláčicí brány. Dále 
odcizil z pozemku volně položené trubky. 
Poškozenému způsobil škodu 8.800 Kč.  
*Neznámý pachatel 20. 5. v době od 15.45 
hodin do 15.50 hodin odcizil z kolostavu, 
před OD Albert ve Ždírci nad Doubravou 
jízdní kolo zn. Kelly. Poškozené způsobil 
škodu 8.000 Kč.   
*Neznámý pachatel 23. 5. v době od 9.45 
hodin do 10.45 hodin vnikl nezajištěnými 
vchodovými dveřmi do rodinného domku 
v ulici Mikuláše Střely v Krucemburku. 
Rodinný domek prohledal a z ložnice 
odcizil finanční hotovost a šperky. 
Poškozenému způsobil škodu 45.900 Kč. 
*Neznámý pachatel v době od 22.55 hodin 

dne 29. 5. do 5.38 hodin 30. 5. odcizil z 
parkoviště za bytovým domem v ulici 
Spojovací ve Ždírci nad Doubravou osobní 
motorové vozidlo zn. Škoda Octavia. 
Poškozenému způsobil škodu nejméně ve 
výši 120.000 Kč. 
Ublížení na zdraví a výtržnictví 
Čtyřicetiletá žena z Chotěbořska v baru 
Magic ve Ždírci nad Doubravou verbálně a 
fyzicky napadla poškozeného. Nejprve ho 
strhla z barové stoličky na zem a potom ho 
mlátila rukou do hlavy a kopala nohou do 
ostatních částí těla.  

pprap. Marie Perková, vrchní asistent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COOP družstvo Havlíčkův Brod  

připravilo pro svoje zákazníky  
 

uzenářské speciality  
řeznictví Stejskal Chotěboř 

   
na obou  prodejnách v Krucemburku. 

Zveme Vás k nákupu. 
 
 



SLOVO  STAROSTY 
 

pokračování ze str. 1 

Zlepšení služeb pro občany 
V lednu tohoto roku jsme ukončili kompletní rekonstrukci 

budovy ve Starém Ransku č. p. 88 – bývalého Obecního úřadu, 
která před 
rekonstrukcí byla 
z části využívána 
pouze pro 
knihovnu, o 
kterou se 
v minulosti 
pečlivě staral a 
také v současnosti 
stará pan Velík. 
Zbývající 
prostory měly 
mnoho negativ: 
vlhká budova, špatná okna atd. Prodat budovu by bývalo asi 
nejjednodušší řešení. Zvolili jsme cestu náročnější, složitější, ale 
jistě smysluplnější. Připravili, podali, obhájili a realizovali projekt 
„Zateplení a výměna zdroje tepla v OÚ Staré Ransko“ s dotací 
z EU do současné podoby. V čem spočívala celá akce? Vše lze 
vyčíst již z jejího názvu. Celá budova byla odizolována, zatepleny 
venkovní stěny, strop i podlaha včetně výměny oken. Vytápění 
elektrickými akumulačními okny bylo nahrazeno teplovodním 
vytápěním, kde hlavním topným zdrojem je tepelné čerpadlo s 
vrtem hlubokým 90 metrů. Při jedné stavbě (opravě budovy) jsme 
z financí městyse provedli kompletní vnitřní opravy spočívající 
ve vybudování nového sociálního zařízení, vody, odpadů a 
rozvodů elektrické energie. Takto opravená budova bude sloužit 
občanům Starého Ranska k různým společenským akcím dalších 
mnoho let. Dnes zde mají klubovnu ranečtí dobrovolní hasiči, 
kteří pomohli s dokončovacími pracemi a úklidem vnějších 
prostor. Celkové náklady stavby 2.491.271 Kč byly hrazeny 54 % 
z dotace EU a 46 % ze zdrojů městyse.                                                                                                                                                           

Druhou diskutovanou stavbou v této oblasti je projekt 
„Zateplení zdravotního střediska Krucemburk“, který jsme 
připravili a realizovali z důvodu snížení nákladů na vytápění. 
Realizace byla financována také z evropských peněz, protože 
izolace stropů a obvodových zdí byla velmi mizerná. Z půdy 
střediska musela být nejdříve odstraněna stávající izolace – zásyp 
volně nasypaným perlitem. Venkovní stěny byly zaizolovány 
patnácticentimetrovou vatou, protože polystyrén by tam musel 
být minimálně v tloušťce 25 cm, což je ze stavebního hlediska 
špatně proveditelné. Byla vyměněna všechna okna včetně 
vchodových dveří a provedeny další nutné stavební úpravy. 
Někdo se mě ptal: Proč tak velké peníze cpete do zateplení? No 
prostě proto, abychom radikálně snížili náklady na vytápění, 
zlepšili prostory, které využíváte vy občané, a umožnili lékařům a 
lékárnici snížit i jejich provozní náklady. Celkové náklady stavby 
2.730.685 Kč byly hrazeny 55 % z dotace EU a 45 % z vlastních 
zdrojů městyse.                                                                                          

Možná je dobré připomenout, že můžeme sebevíce vylepšovat 
budovu střediska, ale je také potřeba tento objekt, respektive 
lékárnu, využívat. Vím, že nadnárodní společnosti provozující 
lékárenské řetězce jsou schopny prodávat některý lék malinko 
levněji, ale chceme-li, abychom tyto služby měli v místě, kde 
bydlíme, je také potřeba využívat nabídku místních podnikatelů. 

Občané se dočkají vyřešení problému s odpady 
Již několik let jsme zasypáváni opakujícími se dotazy: Kam 

dát stavební suť? Kde můžu uložit nebezpečný odpad? Kdo 
vykupuje papír? Podařilo se nám připravit a zahájit realizaci 
výstavby „Sběrného dvora Krucemburk“. Stavba bude umístěna 

v areálu ČOV. Kapacita Sběrného dvora odpovídá velikosti obce. 
V současnosti již probíhají stavební práce a ukončení 
předpokládáme v letošním roce. Občané zde budou moci uložit 
směsný stavební odpad, pneumatiky, objemný odpad, lepenky, 
textil, plasty, sklo bílé, sklo barevné, papír, oděvy, zeminu a 
kameny. V EKO-skladu bude možné uložit vyřazené elektrické a 
elektronické zařízení, baterie a akumulátory, barvy a lepidla, olej 
a tuk, zářivky, fotochemikálie, kyseliny a rozpouštědla. 
V omezené míře zde bude možné skladovat bioodpad, o který 
neprojevil nikdo zájem; pokud nezajistíme odběratele z blízkého 
okolí, nebudeme moci odebírat bezplatně ve větší míře 
rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. 

Silnice I/37 do Ždírce nad Doubravou 
Opakovaně jsem dotazován, kdy se začne opravovat silnice do 

Ždírce nad Doubravou. Na tuto otázku já sám neznám odpověď. 
Zmiňovaná komunikace je ve vlastnictví státu, respektive 
Ředitelství silnic a dálnic, ty jsou oprávněné nakládat s tímto 
majetkem. Na této organizaci leží úkol provedení příslušné 
opravy. Při projednávání náhradní výstavby za pokácené 
nebezpečné stromy jsem vznesl dotaz, jak pokračuje řízení o 
vydání příslušného stavebního povolení na opravu silnice. Pan 
náměstek ŘSD na ni odpověděl, že spisový materiál se nachází na 
Ministerstvu životního prostředí nebo na Ministerstvu dopravy, 
která mezi sebou řeší kompetenční spor o věcnou příslušnost. 
Takže již uplynulo dalších 8 měsíců bez nějakého výsledku.                                                           

Po zdlouhavých a opakovaných jednáních mezi ŘSD, CHKO, 
městysem a zpracovatelem odborného posudku návrhu „Náhradní 
výsadby v extravilánu městyse Krucemburk“ bude za pokácené 
stromy vysázeno celkem 1.256 ks keřů a stromů v k.ú. 
Krucemburk a Hluboká v hodnotě více než 5.700.000 Kč. 
Náhradní výsadbu bude hradit ŘSD, pobočka Jihlava. 

Hospodaření městyse 
Každou akci je nutné nějak zaplatit, a jak praví jedno 

pořekadlo: „Peníze jsou až na prvním místě.“ Dost dotazů od vás 
občanů se týká finanční situace městyse. Za každý uplynulý 
kalendářní rok jsme podrobování finanční a dokladové kontrole 
ze strany Krajského úřadu Kraje Vysočina. Výrok z provedené 
kontroly zněl: „Při přezkoumání hospodaření městyse 
Krucemburk za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“ a 
zde je dobré poděkovat hospodářce paní Radce Rudolfové za 
kvalitně vedené účetnictví. Zastupitelstvo zprávu z této kontroly 
musí projednat a přijmout příslušné usnesení. Dalším 
dokumentem, který vypovídá o skutečnosti v hospodaření, je 
„Závěrečný účet za rok 2013“, který zobrazuje specifikaci příjmů 
a nákladů v daném roce. Městys poskytl neziskovým organizacím 
a spolkům dotace ve výši 361.351 Kč a k  této částce je možné 
připočítat finanční prostředky ve výši 474.010 Kč k zajištění 
akceschopnosti SDH (vybavení). Městys přijal dotace od 
příslušných institucí (Kraj Vysočina, ministerstva, fondy EU) ve 
výši 10.902.000 Kč, což představuje více než 1/3 celkových 
příjmů. Celkové příjmy městyse za rok 2013 (včetně dotací) byly 
ve výši 30.183.013 Kč a výdaje ve výši 29.974.794 Kč. 

Společenské dění 
V průběhu měsíce února, března a dubna jsme zorganizovali 

tři besedy pod názvem „Posezení s osobností“. V únoru jsme 
pozvali pana Ludvíka Plašila, regionálního fotografa, s pásmem 
povídání a promítání fotografií o Islandu. Byli jsme informováni 
o takových raritách, jako byla např. silniční značka s informací o 
vzdálenosti příští benzinové stanici „282 km“. Neuvěřitelná a pro 
nás absolutně nepředstavitelná vzdálenost, protože mnozí jsme 
navyklí čerpat benzín nebo naftu do auta za 200 nebo 500 Kč, 
protože v dosahu 15 kilometrů je 10 benzínových stanic. Při 
stávajícím návyku plnění nádrží našich čtyřkolových nenasytů 
bychom na Islandu daleko nedojeli. Jistě bychom museli dlouho 
putovat k další benzínce, a když si položíme otázku, kdo by nám 



pomohl v té pustině, nevím, zda bychom takovou situace nervově 
přežili. Vždyť jsme navyklí na jiný standard.   

V březnu jsme přivítali doc. JUDr. Petra Pitharta, bývalého 
předsedu vlády, předsedu Senátu a senátora, který je již na 
zaslouženém odpočinku. Stále je aktivní na poli politologie a 
zvolené téma „České potíže s demokracií“ bylo o vnímání občanů 
české společnosti. Byli jsme informováni o jeho pracovním 
vytížení v současnosti, kdy připravuje vydání knihy. V rámci 
položených otázek týkajících se Ukrajiny a bezpečnosti v Evropě 
jsme byli v jeho  odpovědi seznámeni s tím, jaký velký 
významový rozdíl je mezi slovy fašismus a nacismus. 
Zjednodušeně řečeno jsou fašisté uzurpátory moci, kteří se 
zhlížejí ve vojenských přehlídkách a předvádění své moci na 
veřejnosti bez fyzické likvidace režimu nepohodlných osob 
s jiným nebo protichůdným názorem (Itálie – Mussolini, 
Španělsko – Franco). Vybavení armády a různých druhů vojsk 
financovali z vlastních zdrojů nebo financí ze svých kolonií. I 
nacisté se ve svém prvopočátku vyžívali ve vojenských defilé po 
berlínských prostorných Friedrichstrasse, ale již od prvopočátku 
z té masové demonstrace moci čišel strach a mnohé účastníky 

přehlídek jímala hrůza. Nacisté svoji činnost v prvopočátku 
hradili dluhopisy a získanými příspěvky, po převzetí a upevnění 
moci okamžitě zahájili pogromy na majetné osoby. V převážné 
míře se jednalo o občany židovského původu, protože ti vždy byli 
a jsou obchodníky, kteří žijí skromně a tím kumulují svůj 
majetek. Nacisté v touze získávání moci nad dalšími státy a jejich 
občany se neštítili provést jakoukoliv vraždu člověka či likvidaci 
celých etnických skupin a národů. Ve svých taženích světem 
loupili, vraždili a zabili každého člověka, který byl jen trochu 
podezřelý. 

Dubnové pozvání přijal MVDr. František Bartoš – starosta, 
senátor a v současnosti inspektor Úřadu na ochranu osobních 
údajů – s tématem besedy „Ochrana vlastní osobnosti“. Smyslem 
celé besedy bylo informování o našich slabinách, kdy se 
úzkostlivě bráníme a dožadujeme utajení např. rodného čísla, ale 
v elektronických médiích se obrazně svlékáme skoro do naha. 

Všechny besedy moderoval pater Piotr Balewicz, za což mu 
patří dík a také trochu uznání, jak se za čtyři roky naučil češtinu a 
jak už správně skloňuje. 

Poslední společenskou událostí byla druhá neděle v květnu, 
kdy slavíme Svátek matek. V sokolovně od 14 hodin vystoupili 
žáci ze základní umělecké školy a děti mateřské školy k oslavě, 
pozdravení a poděkování maminkám všech věkových kategorií. 
Když člověk za oponou sleduje všechny nástupy a přípravu dětí 
k vystoupení, musím přiznat, že trpělivost všech paní učitelek je 
obrovská. Ať se jednalo o větší žákyně v pěveckém sboru či o ty 
nejmenší ve vystoupení s názvem Strom života. Hezké a příjemně 
strávené odpoledne zakončila Venkovská kapela pásmem českých 
a moravských písní. 

Co Vám, občanům Hluboké, Starého Ranska a Krucemburku, 
říci závěrem tohoto sdělování-písmování pod názvem „Slovo 
starosty“? Dětem–žákům školy přeji dobré známky na 
vysvědčení, těm starším současným deváťákům dobrou volbu ve 
svém budoucím povolání, respektive přípravě na budoucí 
povolání. Studentům a studentkám přeji úspěšné ukončení studia 
nebo pokračování v něm. Všem Vám ostatním přeji hezkou a 
příjemně strávenou dovolenou a na podzim zase na psanou či na 
viděnou. 

 Váš Jiří Havlíček – starosta

 

INFORMACE  Z  69.–74.  ZASEDÁNÍ  RADY  MĚSTYSE 
 

69. zasedání – 24. 3. 2014 
*RM projednala a schvaluje podklady k 
elektronické aukci – veřejná zakázka 
Sloučení úvěrů.  
*RM projednala a schvaluje vícepráce na 
akci „Zateplení zdravotního střediska“ v 
celkové výši 43.471 Kč + DPH. 
*RM projednala a schvaluje projektovou 
dokumentaci „Rekonstrukce památníku 
padlých v Krucemburku“. 
*RM schvaluje žádost firmy Projekt efekt 
o souhlas s připojením objektu na parc. č. 
98/1 k veřejné kanalizaci. 
*RM projednala a schvaluje účetní 
závěrku ZŠ  sestavenou ke dni 31. 12. 2013 
a převedení části hospodářského 
výsledku ZŠ v celkové výši 73.361,18 Kč 
do fondu rezervního, 20.000 Kč do fondu 
odměn, převod částky 89.320 Kč na účet 
Městyse Krucemburk. 
*RM projednala a schvaluje závěrečný 
účet Městyse Krucemburk za rok 2013 bez 

výhrad a účetní závěrku  Městyse 
Krucemburk k 31. 12. 2013 bez výhrad. 
*RM projednala a schvaluje přípravu akcí 
pro dotační tituly  v období 2014–20: 
Cyklostezka Krucemburk – Staré Ransko, 
volnočasové aktivity obyvatelstva – Hřiště 
u ZŠ, technika pro úpravu zeleně a 
veřejných prostranství, zlepšení kvality 
bydlení v obytné zóně Vinička.  
*RM projednala a schvaluje dodatek č. 1 
ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci pro BIOS Krucemburk ze dne 
18. 4. 2013. 
*RM projednala a neschvaluje žádost 
o dodatečné stavební povolení přestavby 
střechy domu čp. 12 v k.ú. Staré Ransko. 
70. zasedání – 14. 4. 2014 
*RM projednala žádost o odprodej části 
pozemku v katastru obce Hluboká L. B., 
st. 14/2  o výměře 133 m2 – částečně 
zastavěná plocha pod domem č.p. 31. 
Ostatní pozemky (č. 442/9 – 7 m2 plocha 

přilehlá ke garáži, 442/14 – 122 m2 ostatní 
plocha a 102 – 29 m2 zastavěná plocha pod 
garáží) doporučuje nechat ve vlastnictví 
obce a žádá, aby pozemek č. 102 byl 
vrácen do původního stavu z důvodu 
rekonstrukce přilehlé hasičské zbrojnice. 
Místní šetření proběhne 16. 4. v Hluboké a 
rozhodnutí se odkládá do doby vydání 
Povodňového plánu městyse Krucemburk.  
*RM projednala a schvaluje žádost 
manželů Z. o provedení větší bezpečnosti 
v rekreačním středisku Moře u rybníka 
Řeka. Hromosvody na střeše objektu opraví 
firma Jiří Přiklopil, venkovní betonové 
schodiště opraví stavební firma Josef 
Strašil, omezení rychlosti na místní 
komunikaci procházející rekreačním 
střediskem bude omezena dopravním 
značením snížení rychlosti na 30 km. 
*RM projednala a neschvaluje návrh 
nabídky odprodeje nepotřebného 
movitého majetku akcionářům a.s. VAK 



Havlíčkův Brod na terénní automobil Praga 
V3S S za cenu 16.465 Kč a nakladač T 
157/2 za cenu 8.360 Kč. 
*RM projednala žádost pana M. K., 
Krucemburk, o odkoupení pozemků na 
katastrálním území Hluboká p.č. 48/6 – 
kolna a zahrada, 48/3 – zahrada o celkové 
výměře 84 m2. RM žádost odložila 
z důvodu místního šetření, které se bude 
konat 16. 4. v Hluboké, a rozhodnutí se 
odkládá do doby vydání Povodňového 
plánu městyse Krucemburk. 
*RM projednala a schvaluje nájemní 
smlouvu k žádosti Perunu Hluboká, 
zastoupeného Luďkem Strašilem a Janem 
Valeckým, za nájemné 1 Kč ročně na dobu 
určitou (od  20. 4. do 31. 12.), splatné 
jednorázově za celé období, na pozemku 
parc.č. st. 1 o výměře 558 m2 v k.ú. Staré 
Ransko do 31. 8. 2014. 
*RM projednala a schvaluje Smlouvu o 
zřízení věcného břemene s RWE 
GasNET, s.r.o., Ústí nad Labem – pozemky 
parc.č. 1175/3 a 1746/2 zapsané na LV č. 
10001 v k.ú. Krucemburk – pro zařízení 
prodloužení STL plynovodu a 1x STL 
plynovodní přípojku (k.ú. Krucemburk, 
číslo stavby 8800072457). 
*RM projednala a schvaluje Smlouvu o 
poskytnutí dotace od Kraje Vysočina na 
podporu turistických informačních center 
v Kraji Vysočina – Informační centrum a 
Pamětní síň Jana Zrzavého Krucemburk – 
ve výši 40.500 Kč; realizace akce bude 
ukončena ke dni 31. 10. 2014. 
*RM projednala a schvaluje Zadávací 
dokumentaci na veřejnou soutěž na akci 
„Přístavba Úřadu městyse Krucemburk“ – 
zadávací podmínky pro zpracování nabídky 
veřejné zakázky malého rozsahu – a 
seznam firem, které budou vyzvány 
k podání nabídky: STAFI FINALIZACE 
staveb s.r.o., Pardubice, SOVIS CZ, a.s., 
Hradec Králové, STAVOKA KOSICE a.s., 
Chlumec nad Cidlinou, LIZDROJ s.r.o., 
Praha 3, BW-Stavitelství s.r.o., Holice. 
Dále projednala a schvaluje smlouvu 
s firmou IS engineering na zajištění 
realizace zadávacího řízení a zastupování 
v zadávacím řízení při zadávání předmětné 
veřejné zakázky na stavební práce 
,,Přístavba Úřadu městyse Krucemburk“ za 
částku 22.000 Kč bez DPH. 
*RM projednala a schvaluje zadávací 
dokumentaci na veřejnou soutěž na akci 
„Rekonstrukce chodníků podél silnice I/37 
– II. etapa“ – zakázka malého rozsahu. 
Dále schvaluje seznam firem, které budou 
vyzvány k podání nabídky: VHS Bohemia 
a.s., Brno, Žďárská plynařská a vodařská, 
a.s., Praha 9, LS MONT s.r.o., Žďár nad 
Sázavou, KOV AČKA s.r.o., Žďár nad 
Sázavou, GREMIS, s.r.o., Velké Meziříčí,  
*RM projednala a schvaluje návrh 
mandátní smlouvy s firmou Ing. Václav 

Javůrek, Pardubice, na přípravu a 
organizační zajištění výběru 
nejvhodnějšího dodavatele na akci 
„Rekonstrukce chodníků podél silnice I/37 
– II. etapa“ za cenu 35.000 Kč bez DPH. 
*RM projednala a schvaluje zadávací 
dokumentaci na akci „Konsolidace úvěrů 
a vedení běžného účtu a služeb 
souvisejících pro městys Krucemburk“ 
s firmou ARCH consulting, Praha 3, a žádá 
o doplnění již schválených podmínek. 
*RM projednala a neschválila žádost 
Zemědělské a.s. Krucemburk – výstavba 
stavebních objektů na pozemcích parc.č. st. 
477 a parc. č. st. 478 v katastrálním území 
Krucemburk – silážní žlab, sběrná jímka,  
dešťová kanalizace.  
*RM projednala a schvaluje podání 
žádosti o převedení majetku pro SDH 
Krucemburk od Hasičského záchranného 
sboru Středočeského kraje, nabízeného 
jako nepotřebný majetek k využití u 
organizačních složek státu: CAS 24 Tatra 
815, lano statické 3 ks, vesta plovací 3 ks, 
proudnice pož. vysokotlaká AWG 1 ks, 
regál kovový 1 ks, sekera vyprošťovací 
VRVN 1 ks, lékárnička 1 ks, sada montážní 
vozidlová 1ks. 
71. zasedání – 7. 5. 2014 
*RM projednala a schvaluje dodatek č. 1 o 
změně majitele firmy  a změnu čísla účtu 
ke „Smlouvě o dílo – Sběrný dvůr 
Krucemburk“ ze dne 11. 12. 2013. 
*RM projednala a schvaluje smlouvu na 
zpracování žádosti na akci „Pořízení 
zametacího stroje“ s firmou Ing. David 
Plíštil za cenu 5 % z uznatelných nákladů. 
*RM projednala a schvaluje smlouvu o 
zajištění zpětného odběru  a využití 
odpadů s firmou EKO-KOM. 
*RM projednala a schvaluje pověření pro 
firmu Miloslav Odvárka, Žďár nad 
Sázavou, k plnění závazků obce 
vyplývajících ze Smlouvy o zajištění 
zpětného odběru a využití odpadů z obalů. 
*RM projednala a schvaluje rozdělení 
dotací pro sportovní organizace z výnosů 
loterií 2014 následovně: TJ Spartak Staré 
Ransko – 49.438 Kč, Cyklo klub Oberbank 
– 4.722 Kč, FBC Salamandra – 4.293 Kč, 
TJ Sokol Krucemburk – 13.664 Kč, Perun 
Hluboká + FC Viničky – 15.883 Kč. 
*RM projednala a schvaluje opravu 
komunikace okolo rybníka Pobočný 
směrem na Nové Ransko firmou Jan 
Matějka za cenu 21.305 Kč + DPH. 
*RM projednala a schvaluje výsledek 
veřejné soutěže na zhotovitele na akci 
„Rekonstrukce chodníků podél silnice I/37 
– II. etapa“, vítězná firma LS Mont, Žďár 
nad Sázavou, za cenu 4.277.654 bez DPH 
*RM projednala a schvaluje jmenování 
členů TJ Spartak Staré Ransko na výběr 
poplatku z místa na akci „Krucemburská 
pouť 2014“. 

72. zasedání – 12. 5. 2014 
*RM projednala a schvaluje zadávací 
dokumentaci a specifikaci na zadání 
elektronické aukce k veřejné zakázce 
malého rozsahu „Konsolidace úvěrů a 
vedení běžného účtu a služeb s nimi 
souvisejících pro Městys Krucemburk“. 
*RM projednala a schvaluje žádost o 
dotaci na nákup pračky pro TJ Spartak 
Staré Ransko za cenu 9.323 Kč+PHE. 
*RM projednala a schvaluje smlouvu o 
zabezpečení základní údržby 
komunikací s Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, Správa Jihlava. 
73. zasedání – 19. 5. 2014 
*RM projednala žádost telekomunikační 
stanice radiotelefonní sítě T-Mobile Czech 
Republic, a.s. – Zdar NS Vojnův Městec, 
pro příhradovou věž Excon Et35/5 40 m 
v oploceném areálu spol. Vodafone 
nacházejícím se na parcele č. 230 v k.ú. 
Krucemburk. RM rozhodla vrátit žádost 
k doplnění z důvodu nesplnění podmínek 
vyhlášky č. 499/2006/ Sb. o dokumentaci 
staveb. 
*RM projednala a schválila dokumentaci  
pro novostavbu zpevněné plochy – 
kontejnery na parcelním čísle v k.ú. 
Krucemburk, vypracovanou p. Lukášem 
Dohnalem. 
*RM projednala žádost pro dům čp. 12 
Staré Ransko pana Z. V. a trvá na 
stanovisku ze dne 24. 3. 2014, usnesení č. 
5/2014/69 
*RM projednala zprávu o schválení 
příspěvku na akci „Rekonstrukce chodníků 
podél silnice I/37 – II. etapa“ – 
ISPROFOND 5617510074 od Státního 
fondu dopravní infrastruktury ve výši 
4.415.000 Kč.  
*RM projednala a schválila návrh 
Smlouvy o dílo č. 2014/27 na akci 
„Rekonstrukce chodníků podél silnice I/37 
– II. etapa“, zhotovitel LS MONT s.r.o., 
Žďár nad Sázavou, cena díla 4.277.654 Kč 
bez DPH. 
*RM projednala a schválila výsledek 
hodnotící komise na akci „Přístavba Úřadu 
městyse Krucemburk“ a rozhodla o 
přidělení veřejné zakázky firmě BW 
Stavitelství, s.r.o., Holice, cena za dílo bez 
DPH 3.745.447 Kč. 
74. zasedání – 2. 6. 2014 
*RM projednala a schválila darovací 
smlouvu od Kraje Vysočina na podporu 
vzdělávacích činností pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami na 
částku 32.000 Kč 
*RM projednala žádost o vydání souhlasu 
s umístěním stavby telekomunikační 
stanice – radiotelefonní sítě, T-Mobile 
Czech Republic, a.s. od firmy InfoTel, 
s.r.o., Brno. Žádost odkládá. Dále 
doporučuje informovat firmu, aby 
předložila Smlouvu o smlouvě budoucí na 



nájemní pozemek parc.č. 230 v k.ú. 
Krucemburk s podmínkami: nájem na dobu 
určitou do 17. 10. 2017; smlouvu bude 
možno prodloužit o 10 let; nájemce nesmí 
poskytnout podnájem třetí osobě bez 
písemného souhlasu vlastníka; nájemné 
86.000 Kč na rok plus zákonem stanovené 
DPH plus inflační doložka. 
*RM projednala a schválila žádost o 
uzavření MŠ v době letních prázdnin od 
14. 7. do 11. 8. Uzavření bude o jeden den 
delší kvůli modernizaci přípravny jídel. 
*RM projednala a schválila darovací 
smlouvou od Kraje Vysočina na podporu 

vzdělávacích činností základních 
uměleckých škol a školských služeb, 
středisek volného času na zájmové a 
sportovní aktivity dětí na částku 34.010 Kč. 
*RM projednala a schválila Smlouvu o 
dílo na „Rekonstrukci a modernizaci 
výdejny jídel MŠ“ s firmou J. Strašil za 
cenu 302.258 Kč. 
*RM projednala a schválila žádost na 
pronájem nebytových prostor v budově 
zdravotního střediska paní M. Z. po 
vyvěšení záměru na úřední desce. 

*RM projednala a schválila žádost pana J. 
S. z Krucemburku o odkup pozemku v k.ú 
Krucemburk č. 1709/2 o výměře 96 m2. 
*RM projednala a schválila položení 
chráničky pro optický kabel firmou OK 
COMP v rámci akce „Bezpečné a 
bezbariérové chodníky v Krucemburku – 
II. etapa“ po doložení geodetického 
zaměření těchto chrániček. 
*RM projednala a schválila podání žádosti 
na dotační titul  na výstavbu gravitační 
splaškové kanalizace na Starém Ransku. 

 
 

INFORMACE  Z  22.–24.  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTYSE 
 

22. zasedání – 16. 4. 2014 
*ZM schválilo prodej pozemku parc.č. 
1509/16 v k.ú Krucemburk žadatelům dle 
čj. 128/2014 k výstavbě rodinného domu za 
cenu 150 Kč/m2 + částku 15.000 Kč za 
dešťovou a splaškovou kanalizační 
přípojku + pilíř plynu a elektro včetně 
smluvní pokuty. 
*ZM schválilo koupi pozemku PK parc. č. 
225 o výměře 411 m2 a pozemku PK 
parc.č. 226/1 o výměře 586 m2 v k.ú. Staré 
Ransko za cenu 20 Kč/m2. 
*ZM schválilo prodej pozemku dle GP 
628-18/2014 parc.č. 1442/4 o výměře 34 
m2 a pozemek parc.č. st. 730 o výměře 23 
m2 za cenu 50 Kč/m2. 
*ZM schválilo závěrečný účet Městyse za 
rok 2013 a účetní závěrku  Městyse za rok 
2013 bez výhrad. 
*ZM schválilo komisi pro Otevírání 
obálek a Hodnotící komisi na akci 
„Rekonstrukce chodníků podél silnice I/37 
– II. etapa“ ve složení: Ing. František 
Kujan, Jaroslav Dohnal, Josef Strašil, 
Tomáš Trávníček, Josef Maša, Mgr. Jiří 
Havlíček; náhradníci: ing. Věra Kujanová, 
Jiří Zrzavý, Jaromír Mifka, Lukáš Dohnal, 
Roman Dopita, ing. Luboš Pleskač. 
*ZM schválilo zmocnění pro RM  ke 
schválení výsledku veřejné soutěže na akci   
„Rekonstrukce chodníků podél silnice I/37 
– II. etapa“. 
*ZM schválilo smlouvu o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci pro BIOS 
Krucemburk.               

23. zasedání – 24. 4. 2014 
*ZM schválilo smlouvu č. 12137344 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí na akci „Sběrný 
dvůr Krucemburk“. 
*ZM schválilo koupi pozemku PK parc.č. 
1393/3 o výměře 7.810 m2 v k.ú. 
Krucemburk za cenu 40 Kč/m2. 
*ZM pověřuje k jednání ve věcech 
smlouvy č. 12137344 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životní prostředí na akci „Sběrný dvůr 
Krucemburk“ Mgr. Jiřího Havlíčka a 
pověřuje ve věcech technických této 
smlouvy Lukáše Dohnala – technický 
dozor investora. 
24. zasedání – 18. 6. 2014 
*ZM schválilo prodej pozemku parc.č. 
1709/2 o výměře 96 m2 v k.ú. Krucemburk 
za cenu 40 Kč/m2. 
*ZM schválilo koupi poloviny pozemku 
parc.č. 1634/11 o výměře 129 m2 v k.ú. 
Krucemburk za cenu 40 Kč/m2. 
*ZM schválilo smlouvu č. 293/2014 o 
poskytnutí finančních prostředků z 
rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2014 na dotaci ve výši 
4.381.000 Kč na akci „Rekonstrukce 
chodníků podél silnice I/37 – II. etapa“– 
ISPROFOND 5617510074. 
*ZM schválilo darovací smlouvu od Kraje 
Vysočina vedenou pod čj. 196/2014/MK-

486/14 na podporu vzdělávacích činností 
základních škol ve výši 32.000 Kč. 
*ZM schválilo počet 15 členů ZM  pro 
další volební období 2014–2018. 
*ZM schválilo darovací smlouvu na 
podporu zájmových a sportovních aktivit 
dětí a mládeže ve výši 34.010 Kč od Kraje 
Vysočina. 
*ZM schválilo poskytnutí finančních 
prostředků ve výši 34.010 Kč pro MŠ. 
*ZM schválilo úpravu katastrální 
hranice u silnice I/34 na hranici s k.ú. 
Sobíňov v rámci Komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Sobíňov dle 
předloženého návrhu Státním pozemkovým 
úřadem, Krajský pozemkový úřad pro Kraj 
Vysočina, pobočka Havlíčkův Brod, dle 
varianty č. 3 návrhu. 
*ZM schválilo smlouvu o úvěru  č. 
1229/14/5638 od ČSOB, pobočka Jihlava, 
ve výši 7.200.000 Kč z veřejné zakázky 
malého rozsahu na akci „Konsolidace 
úvěrů a vedení běžného účtu a služeb s 
nimi souvisejících pro Městys 
Krucemburk“. 
*ZM schválilo zadání změny Územního 
plánu městyse Krucemburk. 
*ZM revokuje část usnesení č. 2/2014/22 
ze dne 16. 4. 2014 pod bodem č. 6.1 z 
důvodu žádosti žadatele a část usnesení č. 
2/2014/22 pod bodem č. 13. 
*ZM neschvaluje žádost čj. 220/2014/MK-
552/14 o pořízení změny Územního plánu.

 

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. 
 

POUŤ  A  JARMARK  2014 
 

V posledních letech se ustálilo pravidlo, že pokud žďárskou pouť doprovází nepříznivé počasí, na krucemburskou pouť se vyčasí a 
naopak. Letošní pouť ve Žďáru propršela a bylo chladno (přes den jen deset stupňů), ale začátkem dalšího týdne se výrazně oteplilo. I 
když v pátek večer pršelo, v sobotu a zejména v neděli 25. května bylo slunečno (přes den kolem 20°). Pěkné počasí přilákalo do 
prostor pod parkem nejen početné návštěvníky, ale také stánkaře. Podél ranecké silnice a ulice Na Liškově bylo 82 stánků nabízejících 
textil, cukrovinky, hračky a další zboží. 

Vydařil se i krucemburský jarmark. Kolem sokolovny bylo možné navštívit 66 stánků. Nabízely rukodělné výrobky, tradiční 
regionální potraviny, dekorativní keramiku, malování na obličej aj. 

(red.) 



PŘED  STO  LETY  ZAČALA  PRVNÍ  SV ĚTOVÁ  VÁLKA 
 

V letošním roce uplynulo již sto let od vypuknutí první 
světové války. Připomeneme si krátce okolnosti, které vedly ke 
vzniku tohoto celosvětového válečného konfliktu. 

Příčinou vypuknutí první světové války se stala krize 
vyvolaná balkánskými válkami. Bezprostřední záminkou byl 28. 
června 1914 atentát spáchaný srbským studentem Gavrilo 
Principem na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda 
d‘Este, který byl v Sarajevu na inspekční cestě. Arcivévoda a jeho 
manželka Žofie byli při něm zastřeleni. Vyšetřování zjistilo, že 
atentátníci byli ve spojení se Srbskem. Císař František Josef I. 
jako odvetu vyhlásil Srbsku válku. V monarchii byla 26. července 
vyhlášena všeobecná mobilizace mužů ve věku od 24 do 35 let. 
Válka, která měla být původně jen trestem pro Srbsko za jeho 
nepřátelské chování vůči Rakousku-Uhersku, vyvolala velký 
válečný konflikt, který zasáhl celou Evropu a rozšířil se i do 
dalších částí světa – boje se sváděly také v koloniích, hlavně 
v Africe, na souši i na mořích, kde se objevily nové zbraně, a to 
ponorky. Srbsku přispěchaly na pomoc Rusko, Anglie, Francie, 
Černá Hora, Belgie, Japonsko, Austrálie, USA, Kanada a Itálie, 
do roku 1915 spojenec Rakouska-Uherska. Na straně Rakouska-
Uherska bojovaly Německo, Bulharsko a Turecko. V roce 1915 
společně s Německem dosáhla rakousko-uherská armáda úspěchů 
v bojích proti Rusku a Srbsku, podařilo se jí také zastavit italskou 
ofenzivu. Monarchie se však rychle hospodářsky vyčerpávala. 
V dalších letech války byly povolávány na válečná jatka další 
ročníky odvedenců. 

První světová válka trvala čtyři roky, válečných bojů se 
zúčastnilo 25 států. Zemřelo v ní deset milionů lidí a dalších 
dvacet milionů jich bylo zraněno. Přinesla také utrpení a velké 
materiální škody obyvatelům mnoha států Evropy. 

Konec této války znamenal svobodu pro četné národy, které 
se dostaly z poroby rakousko-uherské monarchie. Zásadně se 
změnila i mapa světa: rozpadly se Rakousko-Uhersko, Osmanská 
říše a také carské Rusko, vznikly nové státy, mezi nimi i naše 
Československá republika. 

 

Krucemburk a první světová válka  
V Krucemburku podrobně zaznamenal válečné roky ve svém 

deníku učitel evangelické školy Josef Kynčl. Najdeme zde zápisy 
o tom, jak se v obci a okolí nepříznivě projevovala hospodářská 
situace, jaká byla drahota, jak zde žili židovští utečenci z Bosny a 
Hercegoviny, kolik zdejších mužů 
bylo odvedeno do války, kolik jich 
bylo raněno a kolik padlo. 

Na válečné fronty bylo 
z Krucemburku posláno 218 mužů, 
většinou otců od rodin. Z tohoto 
počtu padlo v boji nebo zemřelo na 
následky zranění třicet tři vojáků. 
První obětí války byl učitel 
evangelické školy Antonín Čuhel. 
Byl zraněn na počátku války a 
zemřel na následky zranění v lednu 
1915. Posledním padlým 
z Krucemburku byl dvacetiletý 
student chotěbořského gymnázia 
František Janáček, který padl na 
italské frontě 16. června, krátce 
poté, co byl odveden; jeho smrt 
připomíná pomník na evangelickém 
hřbitově. 

Mnozí z krucemburských vojáků padli do zajetí. 33 z nich 
později vstoupilo do československých legií, aby znovu se zbraní 

v ruce bojovali za svobodu naší vlasti. Někteří legionáři v tomto 
boji padli. 

Velký problém nastal za války v zemědělství: hospodáři 
odešli do války a jejich místa musely nahradit ženy a děti. Pokles 
výroby nastal i v krucemburských továrnách: dvě zdejší 
tkalcovny zanikly úplně. V Štillově továrně byla občas výroba 
přerušena vlivem nedostatku příze, podobně tomu bylo i 
v Binkově koželužně pro nedostatek kůží. Také se v nich 
projevoval nedostatek pracovních sil. 

Ranecké strojírny – Janáčkova a strojírna Dymák a Červený – 
se od roku 1915 zabývaly výrobou dělostřeleckých granátů. Při 
této výrobě byli zaměstnáni i učňové. V této době byla vyhlášena 
v těchto továrnách pracovní doba od sedmi hodin ráno do osmé 
hodiny večerní. Stávalo se často, že se pracovalo i v neděli 
odpoledne.  

Kdo v té době dobře prosperoval, byli obchodníci. Ceny 
veškerého zboží závratně stoupaly a byl všeho absolutní 
nedostatek, především mouky a chleba. Proto lidé mnohdy daleko 
cestovali, aby si opatřili potraviny. Některé rodiny neměly třeba 
celé týdny chleba v ústech. Brambory, které se přikusovaly, byly 
hlavní výživou chudého lidu. Masa byl velký nedostatek a bylo 
také velice drahé. 

Aby bylo nedostatku zabráněno, byly zavedeny chlebové 
lístky. Nedostatkem potravin trpěly i školní děti, hlavně přespolní 
a chudé. Proto byla pro školní děti zřízena ve zdejším hostinci 
Národní pivnice lidová stravovna pod dozorem školy a přispěním 
Okresní válečné úřadovny v Chotěboři vařena polévka. Polévka 
byla za 8 haléřů a chléb za 6 haléřů. Také někteří dospělí 
dostávali tuto polévku. Z důvodu zabezpečení výživy obyvatel 
bylo nařízeno zabezpečit zásoby obilí a brambor. Projevil se také 
absolutní nedostatek petroleje na svícení a nedostatek palivového 
dřeva. 

Již v roce 1915 byl proveden sběr kovů, mědi, mosazi, cínu, 
stříbra a zlata. Tyto sbírky pak byly prováděny po celou dobu 
války. Pro válečné účely byly zrekvírovány i dva zvony 
z katolického kostela, jeden v roce 1916 a druhý v roce 1918. 
Zrekvírován byl také školní zvon, který vážil pouze jeden 
kilogram. Sepisovaly se i měděné svody hromosvodů a ke konci 
války se sbíralo i aluminiové nádobí, dále bavlna a vlna. 

Školní děti, především větší dívky, pletly a šily oděvní 
potřeby pro vojáky – ponožky, nátepníčky, kamaše, košile a 
ručníky. Ve škole bylo zhotoveno asi 2.800 papírových vložek do 
bot. Školní děti musely také sbírat listy rostlin na čaje: kopřivy, 
mařinky vonné, ostružinové a maliníku, a to i pro potřebu vojáků. 
Podrážky na obuv se dělaly za směsi kaménky a asfaltu, rozšířené 
byly i dřevěné. 

V prosinci roku 1914 přijelo do Krucemburku celkem 63 
vystěhovalců, kteří uprchli z Haliče před válkou; bydleli 
v továrně Schnekově a Kohnbergově. Dostávali denně vyživovací 
příspěvek od státu 90 haléřů na osobu. S výživou jim museli 
pomáhat také místní lidé. Všichni tito vystěhovalci byli židovské 
víry. Když z Krucemburku odešli, přišli další z Bukoviny. 

Lidé měli obavu před vypuknutím nakažlivých nemocí, které 
vznikaly právě tam, kde bylo plno uprchlíků. Velkou zásluhu na 
tom, aby se zde neobjevily, měl zdejší lékař MUDr. L. Raiman, 
který preventivně očkoval děti a obyvatele. Dělala se různá 
opatření na veřejných místech, hlavně dezinfekce. Přesto se 
vyskytlo v okolí několik případů tyfu. 

V posledním roce války drahota a veškerý nedostatek 
dostoupily vrcholu. Prováděly se soupisy zásob, obilí, brambor. 
Pro obyvatele bylo nejhorší to, že úřady společně s vojáky 
prováděli prohlídky, tak zvané rekvizice, při kterých docházelo 
hlavně u zemědělců k zabírání nesepsaných zásob. 



Těžké dělo ráže 30,5 cm neboli moždíř se vyrábělo ve Škodových závodech 
v Plzni. Střely do tohoto hmoždíře se odlévaly také v Janáčkově strojírně ve 

Starém Ransku. 

Památník obětem první světové války 
je také v Hluboké. Památce padlým 
vojínům z let 1914–1918 ho věnoval 
ochotnickovzdělávací spolek v 
Hluboké. Na pamětní desce jsou 
jména dvanácti hlubockých občanů: 
Antonín Bříza, Jan Dufek, Adolf 
Křesťan, Jan Křesťan, Jan Puchýř, 
Josef Nepovím, Václav Sobotka, Josef 
Sobotka, Josef Šmahel, František 
Šmahel st., František Šmahel ml. a 
Josef Vomela. 

 

V samém závěru války 
na podzim v roce 1918 
vypukla tzv. španělská 
chřipka, která si zde i v okolí 
vyžádala několik obětí na 
životech, převážně mladých 
lidí. 

Do toho přišel 28. říjen 
1918, kdy byla vyhlášena 
Československá republika. 
Skončila s ní i téměř 
třistaletá poroba našeho 
národa habsburskou 
monarchií.  

Jména padlých v této 
strašné válce nalezneme na 
pomnících v celé naší 
republice. Není místa, kde 
by nikdo v této válce nepadl. 
Pomníky jsou i v našem 
nejbližším okolí: v Hluboké, 
Starém Ransku, Ždírci a na 
dalších místech. V 
Krucemburku je na pomníku 
padlých umístěna střela 
z těžké houfnice: tyto střely 
se vyráběly v Janáčkově strojírně na Starém Ransku právě pro 
potřeby rakousko-uherské armády.  

 

Legionáři 
V průběhu první světové války vznikaly z válečných zajatců, 

vojáků, kteří dezertovali, a krajanů, zejména z Ameriky, legie, 
vojenské jednotky československých dobrovolníků; ti vytvořili 
zahraniční armádu a bojovali za svobodu naší vlasti a za 
osvobození z rakousko-uherské poroby. Vojáci československých 
legií bojovali v Rusku, kde svedli řadu vítězných bitev, na čas 
byli obránci Transsibiřské magistrály a tu úspěšně hájili. Bojovali 
také ve Francii, Itálii a Srbsku.  

Domů se vrátili jako hrdinové. Dlouhé roky musela být jejich 
válečná činnost zatajována. Perzekvováni byli za druhé světové 
války, kdy mnozí skončili v koncentračních táborech. Jako 
příklad uvedu Antonína Lacinu ze Ždírce nad Doubravou, který 
byl zatčen gestapem v srpnu 1939 jako rukojmí a později byl 
uvězněn v koncentračním táboře v Buchenwaldu; naštěstí válku 
přežil. 

V publikaci Legionáři Havlíčkobrodska nalezneme seznam 
legionářů, kteří se narodili v Krucemburku nebo zde později 
bydleli. V seznamu jich je uvedeno 31. Jsou v něm uvedeni i dva 
rodáci, kteří před válkou odešli do Ameriky a za první světové 
války se vrátili bojovat za svobodu naší vlasti: Josef Kasal, který 
během bojů padl, a Václav Pelikán. Mezi mnoha jmény je nejvíc 
Zvolánkových – čtyři: František, Jan, Jindřich a Rudolf. 

Jeden legionář však v tomto seznamu bohužel není. Byl jím 
pan Václav Tejkal, poslední důstojnický sluha plukovníka Josefa 
Švece.  

Josef Jiří Švec, rodák z Čenkova u Třeště (19. 7. 1883) a 
pozdější učitel na 
obecné škole v 
Třebíči, odešel před 
válkou (1911) do 
ruského 
Jekatěrinodaru 
(Krasnodaru) a zde 
působil jako učitel 
tělocviku na místním 
lyceu a cvičitel 
v tamním Sokolu. Na 
začátku první 
světové války 
vstoupil do České 
dobrovolnické 
družiny a bojoval na 
ruské straně. Po 
založení čs. legií 
vstoupil do jejich 
řad. Bojoval u Zborova (1917) a na dalších místech. Po konfliktu 
legií s bolševiky v květnu 1918 převzal velení 1. pluku, s nímž 
dobyl Samaru a Kazaň, a po povýšení na plukovníka se stal 
velitelem 1. střelecké divize. Poté, co jeho podřízení odmítli 
uposlechnout rozkazy a dál bojovat, spáchal ve stanici Aksakovo 
sebevraždu (25. 10. 1918), aby zachránil demoralizaci 
československých jednotek. Pohřben byl v Čeljabinsku 28. října 
1918, v den vyhlášení Československé republiky. Roku 1933 byly 
jeho ostatky převezeny do vlasti a uloženy v Památníku 
osvobození na Vítkově, začátkem druhé světové války na příkaz 
gestapa přemístěny do rodinného hrobu v Třešti. Za první 
republiky se stal oslavovaným hrdinou: byla o něm napsána 
divadelní hra (R. Medek: Plukovník Švec, 1928) a natočen film 
Plukovník Švec (1929) s Bedřichem Karenem v hlavní roli. 
Vydány byly také jeho válečné zápisky Deník plukovníka Josefa 
Švece obsahující zápisky od vstupu do České družiny až do bitvy 
u Zborova. 

Z Pražského 
ilustrovaného 
zpravodaje mám 
článek i s fotografií, 
že v roce 1935 zemřel 
Václav Tejkal 
z Krucemburku a byl 
zde pohřben na 
evangelickém 
hřbitově za veliké 
účasti lidí a legionářů. 
Byl posledním 
vojenským sluhou 
národního hrdiny plk. 
Josefa Švece. Jako 
vzácnou památkou 
uchovával patronu ze 
smrtící střely, která život plk. Ševce ukončila. 



Paní Růžena Daňková uchovává „podobenku všech krucemburských hochů, 
co jsou v Egeru“, kterou zaslal její otec Josef Daněk (1890–1945) rodičům v 
polovině května 1918 jako voják regimentu No 21 Stababteilung Eger 
(Uhry). V popředí fotografie je buben s nápisem Krucemburk Spolek Muří 
noha 12. 5. 1918. Pan Daněk je první sedící vlevo, vedle něj je Hubert Fajt. 

 

Tato událost je připomenuta také v obecní kronice: Dne 15. 
března 1935 zemřel v Krucemburku a v neděli dne 17. března 
1935 pohřben byl s vojenskými poctami, za účasti všeho 
občanstva jak místního, tak ze širokého okolí, velkého počtu 
legionářů v krojích i v šatě občanském a všech místních spolků p. 
Václav Tejkal, ruský legionář, který byl posledním sluhou našeho 
národního hrdiny, plukovníka Švece. Bratra Tejkala, který s 9. 
rotou 1. čsl. pluku Jana Husa prodělal všechny boje, zejména 
bitvu u Zborova, kde také zranění utrpěl, vybral si v městě 
Simbirsku plukovník Švec za svého sluhu, který mu také až k smrti 
věrně dosloužil. Legionář V. Tejkal zemřel v 56 letech svého 
života po 4½leté těžké chorobě (tuberkuloze) a jeho odchodu želí 
vdova se 4 nezaopatřenými dětmi. Legionáře Tejkala vzpomenou 
všichni, kdož ho znali, pro jeho vzornou povahu s takovou láskou, 
s jakou on vzpomínal po celý svůj život na svého hrdinného 
velitele, po kterém choval jako vzácnou památku „hilsničku“ 
smrtící střely, která ukončila život našeho hrdiny plukovníka 
Švece. Oběma budiž zachována „Věčnája Pamjáť“. 

Pavel Vomela
 

PŘEDČASNĚ  ZHASLÉ  BÁSNICKÉ  NAD ĚJE 
 

Když Miloslav Hýsek uspořádal a vydal antologii z tvorby 
předčasně zesnulých českých básníků Ztrhané struny zvuk (1940), 
představil tak veřejnosti básně sto dvaceti literátů, kteří zemřeli, 
aniž se dožili třiceti let. Do výboru byli zařazeni umělci, jejichž 
dílo je dodnes vydáváno a čteno a seznamují se s ním i žáci ZŠ a 
středoškoláci (Karel Hynek Mácha, Karel Hlaváček, Jiří Wolker), 
osobnosti regionálního významu (Karel Pippich-Havelka, Josef 
Kubelka, Karel Bačkovský) i básníci, jejichž jména i verše dnes 
již zcela zapadly. Připomenuto je i sedmnáct „předčasně zhaslých 
básnických nadějí“, které zemřely v době gymnaziálních studií a 
nedožily se ani dvaceti let. Mezi ně byli zařazeni i dva 
krucemburští rodáci – bratři Rudolf a Vilém Eduard 
Molnárové. 

Molnárovci patřili mezi slovenské protestantské rodiny. 
Českou větev založil Jan Molnár, jeden z početné skupiny 
slovenských protestantů, kteří po vydání tolerančního patentu 
přicházeli působit do Čech. Narodil se 25. prosince 1765 v 
Šálkové u Banské Bystrice. Jeho otec Jan byl mlynářem a 
podepisoval se „Molnár vulgo Mlynář“; původní příjmení 
Mlynářovi (oženil se s Annou, rozenou Dobríkovou) tedy musel 
zřejmě v polovině 18. století pomaďarštit.  

Jan Molnár získal vzdělání na školách v Uherském Hradišti, 
Banské Bystrici, Lučenci a Modre. Poté učil krátce v Čáskově a 
ve Vsetíně (1785). Jeho zájem o duchovní činnost jej vedl k 
studiu teologie v Bratislavě. Po studiích byl pastorem ve Velké 
Lhotě u Dašic (1788–98) a od roku 1798 až do své smrti (20. 
listopadu 1828) v krkonošských Křižlicích. Roku 1808 byl 
jmenován seniorem. 

Jan Molnár – racionalista zdůrazňující zejména praktické 
úkoly církve – se aktivně zapojil do budování evangelické církve. 
Významné bylo zejména jeho přátelství se Štěpánem Leškou 
(1757–1818). Podílel se na vydání Leškova zpěvníku Nová kniha 
zpěvů křesťanských (1796); do druhého vydání (1818) přeložil 12 
písní z vídeňského Wächterova zpěvníku.  

Superintendant Š. Leška si přál, aby se Jan Molnár stal jeho 
nástupcem. Molnárova svobodomyslnost – do češtiny přeložil mj. 
dílo System der moralischen Religion německého kontroverzního 
protestantského teologa Karla Friedricha Bahrdta (1741–92) – a 
vzdálenost působiště od Prahy způsobily, že novým 
superintendantem se stal pastor německé evangelické církve 
Michal Bohumil Seihm, který působil v Praze od roku 1790. Po 
jeho smrti (10. června 1828) byl Jan Molnár – společně s Janem 
Kovářem, farářem v Trnávce – pověřen prozatímním vyřizováním 
superintendance. Zároveň si podal žádost k císaři o tuto funkci a 

odůvodnil ji svými dlouholetými zkušenostmi a také sociálními 
poměry (početná rodina žila z malých příjmů). V den, kdy 
zemské gubernium jeho žádost projednávalo, však Jan Molnár 
zemřel. Novým superintendantem se stal Josef Krejčí, který byl v 
letech 1803–14 farářem v Krucemburku.  

Jan Molnár měl s manželkou Rosalií (rozenou Svobodovou, 
původem z Volfířova u Dašic) devět dětí. Nejstarší Matouš 
Michal Jan (22. září 1799 – 31. prosince 1863) byl farářem v 
Křížlicích. Následovali Bedřich (*1811), Antonín (*1813), 
Christian August (1819–81), farář v Jablonci a později v 
německých městech Seif a Festenberg, Daniel Bohumil (1819–
89), Štěpán, Karolina, Josef, lékárník ve Velké Varadině, a 
Amalie. Dva z rodu spojili část svého života s Krucemburkem. 

Amalie se provdala za Františka Pospíšila. Rodák z Třebetína 
u Ledče (1808) začal roku 1826 jako učitel v Opatovicích u 
Čáslavi. Poté působil téměř pětatřicet let (1845–80) na 
krucemburské evangelické škole. Záznamy uvádějí, že míval ve 
škole přes sto žáků. Manželka mu byla při práci oporou, zejména 
poté, co onemocněl nervovou chorobou. Za své zásluhy byl roku 
1875 dekorován stříbrným záslužným křížem. Zemřel 5. září 
1882. Jejich syn Kristián Eduard Pospíšil (1842–99) byl literárně 
činný. 

V Krucemburku působil v letech 1846–65 jako farář Daniel 
Bohumil Molnár . 9. června 1853 se oženil a s manželkou Julií 
měli tři syny.  

Rudolf (*13. března 1855) získal základní vzdělání na 
krucemburské evangelické škole u svého strýce. Po přestěhování 
rodiny do Humpolce (1865) a poté do Prahy (1866) studoval na 
malostranském gymnáziu. Zemřel – obdobně jako převážná část 
„předčasně zhaslých básnických nadějí“ – na souchotiny 20. 
června 1874, tedy před 140 lety. Publikovat začal již v roce 1869 
jako čtrnáctiletý v časopisu Český student a několik desítek básní 
otiskl v časopisech Evanjelický církevník, Hradečan, Květy, 
Paleček a Světozor. Převážnou část jeho tvorby tvoří přírodní a 
milostná lyrika, v níž je patrný vliv básní Vítězslava Hálka (např. 
cyklus Z ohlasu Večerních písní). Básně mívají dvě až tři 
čtyřveršové sloky, přerušovaný rým, jambický, méně často 
trochejský rytmus. Některé básně publikoval pod pseudonymem 
František Panský. 

 

Ten člověk hostem na zemi On nesmí déle dlíti tam, 
a nemá tady stání,  kde kyne jemu nebe – 
a sotva jednu radosť szná,  a proto musím, děvo má, 
juž čeká na něj lkání.  ach opustiti tebe. 
 



V jeho poezii najdeme i několik sociálně laděných básní (viz 
Básně z pozůstalosti otištěné v druhém a třetím svazku almanachu 
Biblí k svobodě!). Mívají čtyři až pět slok, tematicky zpracovávají 
smrt chudých lidí a společenských vyděděnců. 

Vilém Eduard (*7. července 1858) začal navštěvovat 
krucemburskou evangelickou školu, avšak základní vzdělání 
získal již v Praze a zde navštěvoval gymnázium. Onemocněl – 
obdobně jako bratr Rudolf – souchotinami a předčasně zemřel v 
nedožitých sedmnácti letech 12. května 1875, necelý rok po svém 
starším bratrovi. Poezii 
začal publikovat od roku 
1872 v Hradečanu, další 
básně otiskl ve Světozoru, 
Palečku, Obrazech ze 
života a Evanjelickém 
církevníku, básně z 
pozůstalosti pak v prvním 
a třetím svazku almanachu 
Biblí k svobodě! V jeho 
poezii převládá meditativní 
náboženská lyrika a 
částečně milostná lyrika. 
Svou formou připomínají 
básně Vilémova staršího 
bratra, častěji je užit 
trochejský rytmus. 
 

Padla blahé ku potěše  Padla na umdlené srdce 
rosa na vadnoucí lilji.  svěží rosou touha vřelá 
Žel že ten paprslek žhavý – a když nazpět zpomínalo, 
jiným spásný – vysušil ji.  tesknou písní uletěla. 
 

Vilém Eduard je také autorem historické povídky pro starší 

mládež Zdislav. Zavádí nás na konec 12. století. Vyšla knižně pod 
pseudonymem Vilém Miloš jako 90. svazek edice Besedy 
mládeže roku 1875 a není tedy jasné, zda se vydání autor dožil. 
Vydání však nebylo řádně zkorigováno: obsahuje četné stylistické 
nedostatky, pravopisné chyby apod. Povídka se však dočkala ještě 
druhého opraveného vydání (1904), v němž jsou stylistické a 
pravopisné nedostatky odstraněny. 

Zbývá dodat, že mezi předčasně zemřelé literáty se zařadil i 
třetí z bratrů – Daniel Bohumil (*21. července 1856 v 
Krucemburku). Byl spoluzakladatelem evangelického 
akademického spolku Jeroným a pod jeho hlavičkou začal roku 
1883 vydávat Novou knihovnu našeho lidu: v ní byly vydány 
brožury Mistr Jan Hus. Pokus o vylíčení významu jeho od 
Rajmunda Cejnka a Mistr Jeroným Pražský: jeho život, utrpení a 
význam od Jana Herbena. S Františkem Fuxou uspořádal tři 
svazky almanachu Biblí k svobodě! (1881–83). První svazek 
vznikl jako připomínka století od vydání tolerančního patentu a 
počátku náboženské svobody. Jejich první části obsahují básně 
(např. od Elišky Krásnohorské, Adolfa Heyduka aj.), další část 
tvoří historické povídky a poslední oddíl je věnován historickým 
článkům zpracovávajícím období konce pobělohorské doby a 
počátku národního obrození.  

D. B. Molnár v almanachu a v Evanjelickém církevníku 
publikoval své historické články věnované zejména dějinám 
evangelické církve v Čechách (Naši superintendenti, Počátkové 
luterských sborů v Čechách v době toleranční aj.). Knižně vydal 
brožurku K dějinám církve evanj. české a. v. v Praze (1877) a 
Hlavy mučenníků bělohorských, otisk z druhého svazku 
almanachu Biblí k svobodě! 

D. B. Molnár zemřel 24. září 1886 v Litoměřicích, kde byl 
zaměstnán jako auskultant u krajského soudu. 

Jiří Zeman

 

NAŠE  PŘÍRODA 
 

PTÁK ROKU 2014: čáp bílý (Ciconia ciconia) a čáp černý 
(Ciconia nigra). 

Jistě vás zajímá, proč zrovna tyto dva druhy čápovitých, když 
čáp bílý byl již jednou zvolen Ptákem roku v roce 1994? Je to 
proto, že tento druh je v naší přírodě a ptačí říši naprosto 
výjimečný. 

HISTORIE:  
Je znám v celé Africe a Evropě, kde je většinou symbolem 

jara, spokojenosti nebo štěstí. Již ve 14 století se ve spisech 
objevuje název czap. Od tohoto názvu – a stále je to dohadem – je 
zřejmě odvozen název čáp nebo noha, vysoká noha. Staří Latiníci, 
ani Řekové zabývající se přírodovědou neznali vůbec čápa 
černého. O čápu bílém již psali antičtí autoři. V jiných státech, 
například v Bulharsku, je symbolem jara a nového života. V 
arménských legendách zase symbolizuje slunce, jaro a poctivost. 
V Polsku mají zdůvodnění, že kdysi dávno, když chtěl Bůh 
vyhubit obtížnou havěť, dal ji do rance a čáp ho měl odnést. Čáp 
však byl zvědavý a ranec rozvázal. Havěť se vysypala a 
rozutekla. Od té doby ji musí čápi za trest sbírat. V Litvě je čáp 
nejen národním ptákem zobrazeným na mincích, ale je považován 
za posvátného. Je nejen poslem jara, štěstí a plodnosti, ale traduje 
se, že přináší děti. A tak to je ostatně i u nás, když rodiče nevědí, 
jak určité věci vysvětlit svým ratolestem.  

Podle všeho má tato smyšlenka pradávné kořeny. Čáp býval 
kdysi poslem bohyně Holdy a na její pokyn lovil děti ze studny 
nebo jezera a přinášel je rodičům. V Moldavsku je zase čáp 
symbolem vinařství. Podle legendy zachránil obléhanou pevnost 
hrozny vína. I na praporech některých našich obcí nebo na 
heraldických erbech je možno čápa spatřit. Čáp platil rovněž za 
nositele štěstí, zdraví a Božího požehnání. (Zdroj: ČSO Ptačí 

svět.)  
Nyní krátce o čápech, přestože čápa každý dobře zná.  
Čáp je známý a oblíbený pták, u nás je přísně chráněný. Proto 

se také věnuje všestranná péče a ochrana jejich hnízdům a jsou 
sledovány jejich cesty do zimovišť. Čápi jsou dobří rodiče, na 
vejcích se v sezení střídají oba partneři, samice většinou v noci 
sama. Po 30–34 dnech se vylíhnou mláďata, o které se rodiče 
pečlivě starají. Za horka nosí v zobáku vodu, kropí mláďata 
sprškou nebo je stíní svým tělem. Mladí jsou velice nenasytní, 
čápi shánějí potravu celý den, ale za dozoru mláďat. Ze začátku je 
krmí hmyzem, který vyvrhují přímo do hnízda. Asi po 55 dnech 
vylétají mladí čápi z hnízda, jsou však ještě asi 14 dní rodiči 
krmeni. Na zimoviště odlétají každý zvlášť. Zimu tráví na 
savanách v tropické Africe. Bílí čápi si staví hnízda na stromech, 
střechách domů, komínech, stožárech a podobně. Jsou zvyklí na 
civilizaci i na rušné okolí.  

Neplatí to však o čápu černém, který žije velice skrytým a 
plachým způsobem. Jeho hnízdo 
se nachází většinou v odlehlých 
lesních porostech. Potravu tvoří 
měkkýši, rybky, ještěrky, žáby a 
malí hlodavci. Důležitou složkou 
je hmyz, pokud je ho dostatek, 
jako například v Africe sarančata. 
Do zimovišť směřují čápi dvěma 
hlavními směry: jihozápadním, 
přes Gibraltar a jihovýchodním 
přes Bospor a Dardanely. 
ČÁP BÍLÝ 
Rozpětí křídel: okolo dvou metrů 
Délka: 102 cm 
Rozměry vajec: 65,0 až 81,5 mm 



x 46,0 až 57 mm. 
Prostředí: blízko lidských sídel 
Početnost: je stabilní, u nás okolo 950 párů 
Potravu sbírá na loukách a polích. 
Dorozumívá se pouze klapáním zobáku v různých výškových 
tónech, mláďata potom vydávají mňoukavé zvuky. 
ČÁP ČERNÝ 
Rozpětí křídel: skoro dva metry 
Prostředí: lesy různého typu 
Rozměry vajec: 60,0 až 74,3 x 44,0 
až 54,7 mm. 
Početnost: okolo 400 párů 
Na rozdíl od čápa bílého nikdy 
nezaklání hlavu nad záda a neklape 
zobákem. 
Potravu loví v tekoucích a stojatých 
vodách. 
Čáp černý vydává jakési syčivé 
zvuky. 
Jeho hnízdo je upravenější, pevně 
spletené z větví, stmelené hlínou. Má polokulovitý tvar. 
 

ZPRÁVY. 
V letošním roce probíhá celoevropské sčítání čápů bílých. 

Počítá se se zapojením široké veřejnosti, dobrovolníků. Bez jejich 
hlášení a pomoci nemůže být projekt úspěšný. I v našem okolí 
sídlí čápi. 

Souběžně probíhá třetí celostátní sčítání čápa černého. Své 
poznatky lze sdělit i pomocí webové stránky cap.birlife.cz 

Bohužel, čáp černý v naší lokalitě (okolí Krucemburku a v 
přilehlých obcích) hnízdil pouze v minulosti a nebyl prozatím 
opětně zjištěn. 

Své poznatky při sledování čápa černého sdělte prosím na 
CHKO Žďárské vrchy (zdarvrch@nature.cz nebo 
jaromir.cejka@nature.cz)  

Poznatky nesdělujte veřejně, aby ptáci nebyli případně rušeni, 
a kontrolu nechte raději odborníkům. 

Pokud najdete jakýkoliv uhynulý ptačí druh, je nutno zjistit, 
zda nemá na noze kroužek s číslem. Číslo kroužku opište a sdělte 
Kroužkovací stanici NM Praha (krouzkovaci_stanice@nm.cz) s 
datem a určením místa nálezu. Případně je vhodná – pokud to je 
možné – fotografie.  

 František Coufal

 

SPOLEČNOST  JANA  ZRZAVÉHO 
 

Společnost Jana Zrzavého (SJZ) díky přičinlivosti svých členů 
a příznivců vyvíjí průběžně své bohaté kulturní aktivity – výstavy, 
divadelní představení, besedy, komentované prohlídky, výtvarnou 
soutěž apod.   

Od 19. června do 31. srpna 2014 je možno zhlédnout ve 
výstavní síni Kurfűrstova domu v Přibyslavi výstavu „Z ilustrační 
tvorby Jana Zrzavého“.  Tato výstava bude mít od 6. září do 24. 
října 2014 svou další reprízu v galerii Doubravka ve Ždírci nad 
Doubravou. Doprovodnou 
akcí výstavy bude na obou 
místech divadelní představení 
"Kouzelník, který uměl 
namalovat duši".  

Velký ohlas měla loňská 
výstava v Pražské Loretě, 
kterou pořádali pražští a 
benátští kapucíni. Na přípravě 
výstavy pojednávající o 
krásném přátelství Jana 
Zrzavého a benátských 
kapucínů se podílela také 
Knihovna Národního muzea a 
Společnost Jana Zrzavého. 
Návštěvníci výstavy byli 
okouzleni 25 obrazy od Jana Zrzavého, které malíř věnoval 
kapucínům v Benátkách.  

Po ukončení této výstavy v pražské Loretě darovali nečekaně 
pražští kapucíni a Knihovna Národního muzea tištěné a 
skenované výstavní exponáty naší Společnosti Jana Zrzavého s 
tím, že je možno tuto výstavu reprízovat – ovšem nadále už jen s 
fotografiemi obrazů Jana Zrzavého (nikoliv s originály). Tuto 
možnost vítáme a výstavu připravujeme. Usoudili jsme, že by se 
pro svůj duchovní obsah dobře vyjímala v církevních prostorách. 
V roce 2014 bude výstava instalována v kostele Povýšení svatého 
kříže v Jihlavě a následně v benediktinském klášteře v Rajhradě u 
Brna.  

V tomto roce se dožívá významného životního jubilea 
akademická malířka Venda Truhlářová, čestná členka SJZ, 
příbuzná Jana Zrzavého. Srdečně blahopřejeme! Výstavu jejích 
děl uspořádá na podzim 2014 Galerie výtvarného umění v 
Havlíčkově Brodě.  

Začátkem září 2014 se bude konat výroční členská schůze 
SJZ, na níž rádi uvítáme vedle stávajících i nově přihlášených 
členů také další zájemce o členství ve SJZ. Průběžně je možno 
sledovat informace o činnosti SJZ ve vitríně před Úřadem 
městyse Krucemburk a na webových stránkách: www.sjz.cz. 

Dr. Jitka Měřinská, předsedkyně SJZ 
 

SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASI ČŮ 
 

Vážení a milí spoluobčané, od posledního vydání Domova 
uplynul už nějaký čas, a proto pro vás máme krátké shrnutí 
činnosti našeho sboru v jarních měsících. Těší nás zájem dětí a 
mladých o požární sport, který se odráží v jejich výsledcích. Na 
soutěži v Dlouhé Vsi obsadili při požárním útoku krásné 6. a 8. 
místo, v ostatních disciplínách je od předních pozic dělily vteřiny. 
Okrsková soutěž dospělých družstev v Podmoklanech pak 
prověřila i naši připravenost, obsadili jsme 3. místo. 

V neděli 13. dubna jsme ve 2.35 ráno byli vysláni k požáru 
osobního automobilu v Krucemburku. Požár vozidla se podařilo 
uhasit jediným vodním proudem, auto však bylo zcela zničeno. U 
události jsme zasahovali společně s profesionálními kolegy 
z Chotěboře a dobrovolným sborem ze Ždírce nad Doubravou. Za 
7 minut po ohlášení výjezdu byla již naše jednotka na místě. 

Další výjezd jsme podstoupili 24. května, kdy se jednalo o 
odčerpání vody ze zatopeného sklepa v Krucemburku. Kvůli 
deštivému počasí byla podobných výjezdů na Vysočině celá řada. 
Jen na Žďársku hasiči kvůli odčerpávání vody ze zatopených 
prostor vyjížděli během dvou dní téměř třicetkrát.  

Děkujeme také všem našim podporovatelům, zejména vedení 
obce. Díky patří i Jednotě Krucemburk, Elko Kopecký, Elastě- 
Vestil a Petru Misařovi za sponzorské ceny na soutěž dětí. 
Děkujeme i vám, našim spoluobčanům, za ohleduplnost a 
dodržování zákazu vypalování trávy.  

Přejeme vám hezké letní dny. 
Martin Rejšek, Martin Kasal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

TJ Spartak Staré Ransko 
 

děkuje občanům a chalupářům  
Starého Ranska za darovaný šrot. 

 

TJ Spartak Staré Ransko 
 



 

PEDIKÉRSKÉ CENTRUM KRUCEMBURK  
NOVĚ OTEVŘENO od 1. 8. 2014 ve ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU 

 

Profesionální pedikérské ošetření nejmodernější přístrojovou technikou.  
V rámci poskytovaných služeb v našem centru se setkáte s celou řadou novinek  

a inovačních technologií. 
Nabízíme: 

 

• nejmodernější, vysoce profesionální metodu v historii pedikúry, s návazností na moderní podologii 
• bezbolestná, bezkrevná a vysoce hygienická metoda 
• ošetření oproti klasické mokré pedikúře je bez rizik přenosu infekce a mykotických onemocnění kůže a nehtů 
• možnost nadstandardních úprav i ztluštělých nehtů 
• systematické úpravy zarůstajících nehtů, odstraňování přebytečné rohoviny 
• je též schválenou indikací doporučenou lékaři u rizikových skupin: diabetici, kardiaci, těhotné ženy, pacienti s 

mykotickými nehty, pacienti užívající antikoagulancia (léky na ředění krve) 
• součástí těchto služeb je výroba individuálních 

silikonových korektorů k nápravě některých vad, 
například stěsnání prstců nebo vbočený palec 

• přírodní švýcarská pedikúra Calluspeeling na velmi 
zrohovatělou kůži  

• ortonoxie (rovnání zarůstajících nehtů od 1. 10. 2014 – 
jedná se o velmi oblíbenou a v EU hojně používanou 
metodu s použitím drátěného rovnacího aparátku, jehož 
působení vychází z principu rovnání známého 
z ortodoncie (rovnání zubů). 

 

IC  KRUCEMBURK  A  PAM ĚTNÍ  SÍŇ  JANA  ZRZAVÉHO 
 

8. června 2002 bylo v Krucemburku otevřeno Informační centrum a Pamětní síň Jana 
Zrzavého. V Pamětní síni se návštěvník dozví řadu zajímavých informací z umělcova 
života a jeho vztahu ke Krucemburku, kde byl dle svého přání pohřben (hrob je u 
katolického kostela na náměstí Jana Zrzavého). V Pamětní síni je bohatá obrazová 
dokumentace včetně reprodukcí některých významných děl Jana Zrzavého. Informační 
centrum poskytuje základní služby, které jsou u turistických center obvyklé: 

 

• základní turistické informace o obci a okolí 
• informace o ubytování a stravování 
• prodej map, průvodců, pohlednic 
• prodej drobných upomínkových předmětů 
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KRUCEMBURSKÁ  STOPA  (13.  9.) 
 

Městys Krucemburk, TJ Sokol Krucemburk a Perun Hluboká 
pořádají 10. ročník pochodu a cykloturistické jízdy  

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

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

 
TJ Sokol Krucemburk Vás srdečně zve na tradiční 

ROZLOU ČENÍ S PRÁZDNINAMI (30. 8.)  
Tradiční poslední den prázdnin na sokolovně věnovaný 
převážně dětem. Děti čekají oblíbené soutěže o ceny, 

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

 

Provozní doba 1. 6. – 15. 9. 
Po, St        7:00 – 17:00 h 
Út, Čt, Pá  7:00 – 15:00 h 
So, Ne      9:00 – 13:00 h 
Polední přestávka 11.30 do 12.15 
hod 

IC Krucemburk  
Náměstí Jana Zrzavého 13 

582 66 Krucemburk 
tel.: 569 697 320 

e-mail: ic@krucemburk.cz 

K o n t a k t  p r o  k o n z u l t a c e  a  o b j e d n á n í :  

Bc. Marcela Zvolánková 
Tel.:  724 152 410  

K d e  n á s  n a j d e t e :  
 

Z d r a v o t n í  s t ř e d i s k o  
M i k u l á š e  S t ř e l y  4 2 0  
5 8 2  6 6  K r u c e m b u r k  

 



LOUTKOVÉ DIVADLO „OBLÁZEK“ 
 

V letošním roce loutkáři odehráli tři pohádky. Všechna 
představení se konala vždy v neděli v 15 hodin v sále kina. Jako 
první to byla pohádka PRINCEZNA FŇUKAJDA A 

LOUPEŽNÍCI, kdy 
loupežníci pomohou panu 
králi napravit princeznu, 
s kterou si král již neví 
rady. Další pohádka 
odehraná v březnu 
s názvem KOCOUR 
V BOTÁCH byla velmi 
úspěšná. Dětem se líbil 
nejen statečný kocour, 
který pomohl ke štěstí 
chudému mlynářskému 
synku Matějovi, ale i 
scéna a efekty. Po 
představení si děti ještě 
pohrály s kocourem a 
ostatními loutkami, které 
vystupovaly v pohádce. 
Jako poslední to byla 
klasická česká pohádka 

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA. Tuto pohádku není třeba 
představovat, ale pro děti má stále své kouzlo a byla hezkou 
tečkou na závěr divadelní sezony. Děti se ještě rozloučily 
s loutkami a s přáním hezkého léta odešly domů. 

Zveme všechny děti na další představení, která budou 
pokračovat po prázdninách. Těšíme se na další setkání při 
loutkových představeních. 

členové loutkového divadla „Oblázek“ 
 

MYSLIVECKÉ  SDRUŽENÍ 

 

Vážení spoluobčané, jak jistě mnozí z Vás vědí, červen se 
více než půl století označuje jako Měsíc myslivosti a ochrany 
přírody. A určitě právem. V červnu se v přírodě a v našich 
honitbách vyskytuje mnoho mláďat, a to nejen myslivecky 
obhospodařovaných druhů, ale také ostatních volně žijících 
živočichů. Spatřit můžeme srnčata, kolouchy, selata, mladé 
zajíčky, koroptví kuřata a mláďata většiny našich pěvců. 
Organizuje se samozřejmě také řada mysliveckých akcí, 
kynologických zkoušek, střeleckých akcí atd. Pro mysliveckého 
hospodáře a mysliveckou stráž je samozřejmostí zvýšit frekvenci 
pochůzek po honitbě a aktivně zvěř chránit. Častý pohyb 
nemyslivecké veřejnosti se svými pejsky po honitbě a 
cykloturistika představují velký problém, který je i přes oporu 
v zákoně v praxi obtížně řešitelný.  

Plnění úkolů mysliveckého hospodaření v krajině, tj. 
vytváření rovnováhy mezi potřebami ochrany živočišných druhů, 

jejich četností a omezení nepříznivých vlivů včetně těch, které 
některé druhy zvěře svými životními projevy působí, je negativně 
ovlivňováno rozdmýcháváním protiloveckých nálad mezi laickou 
veřejností ze strany některých ekologických hnutí. Výsledkem 
tohoto protiloveckého působení je to, aby společnost označila 
myslivost a lov zvěře za anachronismus v současné úrovni lidské 
společnosti a maximálně omezila nebo dokonce vyloučila tuto 
činnost z hospodářských aktivit člověka. Naopak: činnost 
myslivců, jejich úsilí a neúnavná práce pro záchranu všech druhů 
zvěře dalším pokolením je nenahraditelná a pro naši faunu 
nezbytná. Občanská veřejnost by jim měla být nápomocná a 
chovat se ohleduplně ke zvěři, jejímu životnímu prostředí a celé 
přírodě. A to nejen v Měsíci myslivosti a ochrany přírody. 

V neposlední řadě bych Vás chtěla pozvat na zkoušky 
v bezkontaktním norování, které se uskuteční již tradičně na noře 
Rychtářce 19. července od 8 hodin. Těšíme se na Vaši účast!  

Bc. Petra Kohoutová 
 

RYBÁŘSKÉ  ZÁVODY  2014 
 

Tak opět po roce 
Český rybářský svaz 
Krucemburk na rybníku 
Zaďák uspořádal 
rybářské závody. 
Letošní rok byla velká 
konkurence: zúčastnilo 
se celkem 62 rybářů 
z řad dospělých a 13 
rybářů z řad dětí a to je 
veliký úspěch. Bylo 
sice velice hezké 
počasí, ale rybám se 
moc ven nechtělo; i přes velkou snahu rybářů se nějaký úlovek 
podařil. U dospělých zvítězil Petr Bartes (186 cm), druhý byl Jan 
Jakeš (179 cm) a třetí Josef Vacek (161 cm). V kategorii dětí 
zvítězil Tomáš Krška (51 cm), druhý byl Filip Mička (38 cm) a 
třetí Oliver Zachariáš (31 cm).   

Děkujeme všem pořadatelům za organizaci při letošních 
závodech.  

Petru zdar. 
Český rybářský svaz MO Krucemburk 

 

KRUCEMBURSKÝ  POU ŤOVÝ  RAPID 
 

17. května od 9 
hodin uspořádal 
šachový oddíl TJ 
Sokol šachový turnaj 
ve zrychlené hře. 
Turnaj byl 
výkonnostně omezen 
a mohli se ho 
zúčastnit jen hráči, 
kteří měli nejvíce 
1.750 elo. K 
šachovým stolům 
zasedlo celkem 46 
hráčů a každý měl na svou hru jen 15 minut. Hrálo se celkem 9 
náročných kol. Turnaje se zúčastnilo i sedm žáků. V hodnocení 
žáků byl nejlepší Václav Kubát, druhý Tomáš Balek (oba 
Havlíčkova Borová) a třetí místo obsadil René Vašek 
z Krucemburku.                                                                                          

Celkovým vítězem pouťového rapidu se stal se 7,5 body 
Martin Buchta (Polička), druhý Luboš Bukáček (Žďár n. Sáz.) 



Horní řada zleva: trenéři Nepovím M., Pecina J., hráči Vavroušek M., 
Přiklopil J., Jaroš P., Janáček P., Kubík P., Pecina J., Holas Z., Hudec V., 
trenér Holcman F. Dolní řada zleva: Talavášek V., Holcman F., Nepovím 
F., Mrštík L., Pečenka L., Říha F. Ležící: Kadlec A., Sobotka A. Chybí: 
Pátek J. 

získal 7 bodů a třetí se 6,5 bodem byl David Schaffer (Polička). Z 
domácích hráčů se nejlépe umístili s 6 body na osmém místě 
Roman Kafka a Petr Kačor. Turnaj byl ukončen vyhlášením 
výsledků v 16 hodin, ale skupina některých hráčů ještě zůstala a 
dále rozehrála samostatný turnaj v bleskové hře, který již nebyl 
součástí hlavního turnaje. 

za šachový oddíl Jan Hülle 
 

DĚTSKÝ  DEN  NA  STARÉM  RANSKU 

 

V sobotu 7. června se konal již tradiční Dětský den na 
Starém Ransku. Za krásného a slunečného počasí si přišlo 
zasoutěžit o ceny bezmála 150 dětí a ty si po splnění jednotlivých 
úkolů vyměnily získané body za různé ceny a sladkosti. 
Nechyběla hudba, občerstvení a dobrá nálada. Zúčastněným 
dětem a rodičům velmi děkujeme a budeme se těšit příští rok opět 
na viděnou. 

Děkujeme také všem sponzorům za podporu Dětského dne a 
všem pořadatelům za dobře odvedenou práci. 

za Spartak Staré Ransko Markéta Brychnáčová 
 

MUŽI  SPARTAK  STARÉ  RANSKO 
 

Po zvládnuté zimní přípravě začalo jarní kolo pro naše muže o 
dost lépe než podzim. Oproti podzimním výkonům se začalo dařit 
po stránce herní, ale i střelecky a na výsledcích některých zápasů 
to bylo znát. Z 13 zápasů jsme osmkrát zvítězili a pětkrát odešli 
poraženi. Získali jsme 24 bodů, tedy dvakrát více než v podzimní 
části. Celkově jsme obsadili 8. místo se ziskem 36 bodů. 

Mužstvo tvořili tito hráči: Josef Žák, Ondřej Mišinger, Tomáš 
Dohnal, Tomáš Málek, Michal Janáček, Petr Mitáček, Pavel 
Novosad, Luděk Strašil, Adam Havlíček, Jan Dymáček, Roman 
Brychnáč, Michal Ročárek, Jiří Janáček, Petr Machovec, Zdeněk 
Zvolánek a David Holcman a dále dorostenci Zdeněk Holas, 
Pavel Janáček, Jan Pecina a František Říha. 

Jarní výsledky: Ransko : Dlouhá Ves – 4:1 (Machovec – 2, 
Janáček, Ročárek), Světlá n. S. : Ransko – 3:1 (Dymáček), 
Šlapanov : Ransko – 0:5 (Janáček – 3, Machovec, Havlíček), 
Ransko : Přibyslav – 2:1 (Janáček, Ročárek), Dolní Město : 
Ransko – 0:5 (Brychnáč – 2, Machovec, Dohnal, Ročárek), 
Ransko : Lípa “B“ – 5:1 (Machovec – 2, Janáček, Dohnal, 
Ročárek), Rozsochatec : Ransko – 0:1 (Dohnal), Ransko : 
Okrouhlice – 2:4 (Machovec, Brychnáč), Chotěboř „B“ : Ransko 
– 5:0, Ransko : Ždírec n D. 4:2 (Janáček – 2, Machovec, 
Ročárek), Veselý Žďár : Ransko – 1:0, Ransko : Lipnice – 3:2 
(Machovec – 2, Ročárek), Jeřišno : Ransko – 3:1 (Janáček). 

Mezi nejlepší střelce patřili Petr Machovec, Jiří Janáček a 
Michal Ročárek. 

                                                          Jiří Šikl, Martin Beránek 
 

SPARTAK STARÉ RANSKO – VÍT ĚZ 
OKRESNÍHO PŘEBORU DOROSTU 

 

Po podzimní části sezony, ve které dorost obsadil první místo, 
jsme na jaře měli jediný cíl, a to první místo obhájit. Po zimní 
přípravě, v níž jsme se věnovali hlavně fyzické zátěži, jsme 
odehráli tři přípravná utkání. Doma jsme porazili Velkou 
Losenici 2:1, Perun Hluboká 4:1 a odveta v Losenici skončila 
remízou 2:2. 

Do jarních bojů jsme naskočili v půli dubna a hned na úvod 
nás čekal soupeř z Věžnice, který nám jako jediný na podzim vzal 
tři body. Zápas to byl vyrovnaný, ale nakonec pro nás vítězný. I 
všechna následující utkání jsme vyhráli, a tak jsme mohli slavit 
první místo a tím i možný postup do I. třídy dorostu. Za vítězné 
tažení si zaslouží pochvalu celý tým. Nejlepším střelcem se stal 
Pavel Janáček s patnácti góly. 

Doufáme, že v dobrých výkonech budeme pokračovat i 
v následující sezoně. 

                                                                            trenéři dorostu 

 

FOTBALOVÍ  VETERÁNI  SE  SEŠLI   
VE  STARÉM  RANSKU 

 

U příležitosti pětapadesátých narozenin Jana Tuhého sehráli 
na fotbalovém hřišti ve Starém Ransku místní bývalí fotbalisté a 
jejich přátelé utkání se stejně starými fotbalovými veterány FK 
Bohemia Světlá nad Sázavou. Raritou utkání byla skutečnost, že 

k zápasu nastoupili výhradně hráči starší 50 let. V přátelském, ale 
bojovném utkání – už sice v pomalejším tempu – však nikomu 
nechyběla chuť do hry. K vidění byla nejen střelecká pohotovost 
na obou stranách, ale i výborný výkon domácího brankáře Oldy 
Janáčka. Uznání zaslouží všichni, ale zejména ti nejstarší – Hülle, 
Veselský, Mach nebo Krupička a Čížek. Úspěšnější nakonec byli 
techničtější hosté ze Světlé. 
Spartak Staré Ransko – FK Bohemia Světlá n. S. 4:6 (2:2) 
Branky : domácí – J. Janáček (2x), Stehno, Zvolánek, hosté – 
Hirš (3x), F. Novotný (2x), Štěpánek. 



Sestavy (v závorce je uveden věk): 
Spartak Staré Ransko: O. Janáček (58) – Bílek (60), Hülle (67), 
Veselský (66), Tůma (56), Stehno (58), Mach (63), Henzl (54), 
Zvolánek (51), Bárta (52), Tuhý (55), Šikl (53), J. Janáček (54). 
Věkový průměr 57,23 roku. 
FK Bohemia Světlá n. S.: Bárta (60) – Rejnek (52), Štěpánek 
(54), Hořejš (60), B. Čížek (63), Dušátko (55), Krupička (65), 
Veselský (59), Beránek (58), Hirš (58), Kopic (57), Tyller (54), F. 
Novotný (53), Černý (52), J. Novotný (51). Věkový průměr 
56,73 roku. 

za veterány Starého Ranska Jan Tuhý 
 

7.  ROČNÍK   
MEMORIÁLU  JAROSLAVA  VE ČEŘI 

 

V sobotu 28. června – za pěkného počasí – uspořádala TJ 
Spartak Staré Ransko již 7. ročník fotbalových internacionálů 
Memoriál 
Jaroslava 
Večeři. Turnaj 
byl věkově 
omezen a mohli 
se ho zúčastnit 
pouze hráči ve 
věku od 40 let. 
Sešlo se 8 
mužstev: Česká 
Bělá, Tatran 
Ždírec, Herálec, 
Nová Ves, 
Brandýs, Žďár 
nad Sázavou, Stavbaři Pardubice a domácí hráči Spartaku Staré 
Ransko. V devět hodin turnaj zahájil starosta městyse 
Krucemburk pan Mgr. J. Havlíček. Po následném rozlosování 
byla mužstva rozdělena do dvou skupin. Do skupiny A byla 
nalosována mužstva Nová Ves, Brandýs, Ždírec a Staré Ransko. 
Skupinu B tvořila mužstva Stavbaři, Česká Bělá, Žďár a Herálec. 
Hrálo se 2x15 minut.  

Turnaj proběhl tak, že ve skupině hrál každý s každým. Do 
semifinále postupovala z každé skupiny dvě mužstva. V 
semifinále se pak utkala a byly dosaženy tyto výsledky:  Ždírec – 
Čeká Bělá 5:2 a Brandýs – Herálec 2:3. Poražení semifinalisté se 
utkali o 3. místo s výsledkem Česká Bělá – Brandýs 4:5. Ve 
finále, které začalo v 15.30 hodin, se jako v loňském roce utkala 
mužstva Tatranu Ždírec a SK Herálec. Zápas byl v celku 
vyrovnaný, ale Tatran Ždírec své loňské prvenství opět potvrdil 
(4:2) a celý turnaj vyhrál bez jediného zaváhání. 

Po zpracování dosažených výsledků bylo provedeno celkové 
vyhlášení a předání cen. Každým rokem je také vyhlášen nejlepší 
střelec turnaje a nejlepší brankář. Nejlepším střelcem se stal těsně 
s 10 brankami Martin Slavík z Tatranu Ždírec, druhé místo si 
vystřílel brandýský Pavel Janáček, který dal 8 branek. Nejlepším 
brankářem byl vyhlášen Zdeněk Wolf, také z Tatranu Ždírec. 

Celkové umístění: 
1. Tatran Ždírec, 2. SK Herálec, 3. SK Brandýs, 4. SK Česká 
Bělá, 5. Stavbaři Pardubice, 6. SK Nová Ves, 7. Žďas Žďár nad 
Sázavou, 8. Spartak Staré Ransko 

 Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za 
kamarádský přístup jak při utkáních, tak i během celého turnaje, 
který řídili s přehledem jako rozhodčí Oldřich Janáček a Jiří 
Janáček. Poděkování patří také všem sponzorům, hlavně pak 
členům Spartaku, kteří celý turnaj připravili a pomohli tak zdárně 
zakončit celou jarní fotbalovou sezonu. 

za TJ Spartak Jan Hülle 
 

PERUN  HLUBOKÁ   
VS  ROVEŘI  Z  VEJPRT 

 

Již podruhé zavítal do rekreačního střediska Řeka na týdenní 
„dovolenou“ ústav mentálně postižených ze severočeských 
Vejprt. V době jejich příjezdu Perun finišoval s přípravou závodů 
Dračích lodí, a tak jsme každé odpoledne potkávali jejich 
usměvavé tváře na břehu rybníka. Dokonce nám nabídli svou 
pomoc a dle svých možností se částečně podíleli na vybudování 

našeho zázemí pro závody. 
Málokdo ví, že Roveři jsou čerstvými mistry republiky v malé 

kopané ve své kategorii a jedou reprezentovat Česko do Polska. O 
návštěvě jsme už věděli v zimních měsících a v několikatýdenním 
předstihu se společně dohodli na exhibičním utkání, které 
proběhlo na hřišti TJ Spartaku Staré Ransko. Těsně před 
začátkem utkání přišel povzbudit sportovce starosta Jiří Havlíček 
a předal Roverům trička se znakem Krucemburku a několik 
dalších drobností.  

Hráči Perunu mají plno fotbalových zážitků, ale tohle bylo 
něco výjimečného. Nespoutaná radost Roverů z každého gólu 
v naší síti a fyzické nasazení dle jejich zdravotních možností bylo 
až neskutečné. Navíc Jiří Přiklopil dovezl bubny z Dračích lodí a 
strhl publikum k nekončícímu povzbuzování. Zápas, který skončil 
remízou 6:6 a až v penaltovém rozstřelu udolali Roveři domácí 
Perun 4:2, byl nevšedním zážitkem pro všechny zúčastněné. Byla 
to zajímavá konfrontace dvou rozdílných světů a pohledů na něj. 
Pokud bude možnost v budoucnu si zápas zopakovat, určitě do 
toho půjdeme.  

Závěrem patří poděkování Městysi Krucemburk, TJ Spartaku 
Staré Ransko a Zemědělské a.s. Krucemburk za jejich podporu 
při takovéto záslužné akci. 

Luděk a Lída Strašilovi 
 

KDYŽ   TÚRA,  TAK  PO ŘÁDNÁ 
ANEB  PERUN  V  KRKONOŠÍCH 

 

Tak jsme si zase udělali – jako každý rok – jarní soustředění 
v Krkonoších, v Černém Dole. Jedná se o nabírání nových sil 
před novou sezonou a utužení kolektivu. 

V pátek 9. května jsme se dopravovali na dvě etapy, a to tak, 
že první odjela ta skupina, která odehrála přátelský zápas proti 
Baníku Radvanice; skončil remízou 2:2. Ostatní nehrající a ti, co 
mají již přetočený tachometr, odjeli později v dodávce. 

Večer, když jsme se sešli všichni na chatě, proběhlo přátelské 
posezení s ochutnávkou tmavého pivního speciálu se zajímavým 
názvem Ipa, popřálo se třem přítomným oslavencům 
k narozeninám a hrály se společenské hry. Většina však sledovala 
derby z MS v ledním hokeji Česko – Slovensko. 

V sobotu ráno po snídani jsme odcestovali autobusem 
z Černého Dolu do Velké Úpy s tím, že vyjedeme lanovkou na 
Portášky, pak se dojde k lanovce na Růžové hoře a z ní pojedeme 
na Sněžku. V autobusu, který byl úplně narvaný, vládla veselá 
nálada a vše vypadalo pozitivně. 



Po výstupu na Růžovou horu jsme však zjistili, že lanovka pro 
velký vítr nejezdí, a tak hurá pěškobusem. To byl tedy kopec a ti, 
co podcenili oblečení, nahoře pěkně vymrzli. Ani cesta dolů 
nebyla nijak snadná. A tak jsme byli vděčni za zastávku na oběd 
v Luční boudě. Bylo docela plno, ale kdo si počká, ten se dočká. 
To už byla naše výprava roztrhána na několik částí a ti fyzicky 
nejzdatnější byli daleko vpředu. Zbytek cesty do Černého Dolu 
byl už vcelku pohodový až na samotný závěr, kdy některé 
skupiny trochu zbloudily a poté musely scházet do Černého Dolu 
přes sjezdovku. A to tedy byl pořádný nápor na lýtka a klouby. 
Zase jsme ale objevili přírodní zajímavost pod názvem Johančina 
studánka. Celkem jsme ušli okolo 30 km, včetně úžasného 
výstupu na Sněžku. Došli všichni – hurá … 

V neděli jsme poklidili chatu a vydali se do Dolní Ředice na 
exkurzi soukromého pivovaru Mordýř. Výprava prošla celý areál 
malého pivovaru, vyslechla si odborný výklad sládka a posléze 
nakoupila vzorky k domácí ochutnávce. To byl poslední 
plánovaný program a následoval už jenom odjezd ke svým 
domovům.  

I přes náročnou výpravu hodnotíme jarní soustředění Perunu 
v Krkonoších pozitivně a příští rok zase v Černém Dole ahoj. 

František Benc 
 

FLORBALISTÉ  FBC  SALAMANDRA  
ZA  SEBOU  MAJÍ  DALŠÍ  ROK 

 

Florbalový oddíl FBC Salamandra má za sebou již třetí 
sezonu v krajské lize Vysočiny. Při pohledu na tabulku se nejedná 
o nějak úspěšnou sezonu, ale vše není jen o umístění. Poprvé 
jsme se zúčastnili poháru České pošty. První kolo proběhlo ve 
Rtyni v Podkrkonoší. Postoupit se nám bohužel nepodařilo. Pro 
nás všechny však byla zajímavá zkušenost zahrát si proti týmům z 
vyšší soutěže. A ani proti velikánům jako Chrudim jsme neudělali 
ostudu. Byla to dobrá příprava na další ligový ročník. 

 Liga Vysočiny se rozrostla na 11 týmů a to značilo zajímavé 
souboje jak proti nováčkům, tak proti některým staronovým 

týmům. V této florbalové rodině jsme si už našli svoje místo, ale 
stále jsme – dá se říci – trpaslík. Oproti oddílům z měst, jako jsou 
Třebíč, Jihlava nebo Moravské Budějovice, tomu ani nemůže být 
jinak. Naším cílem před sezonou bylo pohybovat se v klidných 
vodách, ve středu tabulky.  

V prvních kolech probíhalo zapracování některých nových 
hráčů a podařily se i dobré výsledky. Některé další zápasy už 
nedopadly podle našich představ a dopláceli jsme na naši 
florbalovou nezkušenost. Prohráli jsme několik dobře 
rozehraných zápasů a to znamenalo sestup na nižší pozice 
v tabulce, na nichž jsme se pohybovali až do konce sezony.  
Bohužel jsme nejvíce dopláceli na nevyrovnanost výkonů. To 
dokonale vystihla v našem podání dvě kola v polovině ročníku. 
Nejprve výhra nad loňským vítězem ze Zhoře a vyrovnaný zápas 
s Moravskými Budějovicemi, což byl v tu dobu lídr soutěže. 
V těchto utkáních jsme dokázali, že florbal hrát umíme. Bohužel 
v následujícím kole přišly prohry proti našim přímým 
konkurentům o umístění okolo 6. místa a to znamenalo ztrátu 
bodů, které byly třeba na lepší umístění. 

V závěru sezony jsme už hráli pouze o možnost posunout se 
na 8. místo a uhájit pozice před regionálními konkurenty ze 
Žďáru a Přibyslavi. Naše výkony nakonec stačily na celkové 9. 
místo. Je to pro nás trošku zklamání, ale také motivace k práci do 
dalších let.  

Dále bych chtěl poděkovat všem našim sponzorům a lidem, 
kteří nás podporují. Všem Vám děkujeme za podporu a vážíme si 
jí.  

Závěrem bych chtěl upozornit na naše webové stránky: 
www.fbcsalamandra.cz. Zde najdete výsledky, komentáře, další 
informace o našem klubu a o možném náboru dalších zájemců o 
florbal. Každý, kdo má rád flor bal, má u nás dveře otevřené. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ZASTÁVKA  U  PARKU 
 

V průběhu dubna došlo k úpravě zastávky u parku. Starý 
přístřešek, jehož konstrukce byla již zkorodovaná, byl odstraněn a 
na jeho místě firma Josefa Strašila postavila novou podezdívku a 
zaměstnanci městyse p. Klukan a Kubový svařili konstrukci a tu 
pokryli sklem a makrolonem.               (red.)  

 

REKONSTRUKCE  CHODNÍK Ů 
 

Začátkem června začala druhá etapa rekonstrukce chodníků 
podél hlavní silnice. Starý asfaltový povrch byl odstraněn a je 
nahrazován zámkovou dlažbou.                 

(red.)  
 


