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DRAČÍ  LOD Ě  NA  RYBNÍKU  ŘEKA 

V sobotu 18. června 2016 se v areálu dračích sportů na rybníku Řeka konal již 5. ročník závodů dračích lodí. Závodilo se sice až 
v sobotu, ale přípravy začínaly prakticky hned po skončení závodu předešlého ročníku. Snažíme se tím i o příjemné prostředí pro 
závodníky a návštěvníky, protože jsme si velice dobře vědomi, že pořádáme největší akci roku na území městyse, kterou pravidelně 

navštěvují stovky závodníků a tisíce diváků. 
Dalším krokem v přípravě závodů je přihlášení posádek: po 

zveřejnění přihlášek byla kapacita závodů během pěti dnů 
naplněna. To znamená, že letos závodilo 30 týmů v kategorii mix, 
které musely mít minimálně čtyři pádlující ženy, a 10 čistě 
ženských posádek v závodech na 200 metrů a 888 metrů. Pro 
letošní rok byla v kategorii mix opět připravena jako hlavní cena 
soška rytíře Mikuláše Střely, a abychom ocenili úsilí ženských 
posádek, nechali jsme vyrobit podle modelu vyřezaného řezbářem 
panem Pytlíkem z Hluboké u Skutče sošku rytířovy schovanky 
Doubravky. Sošky nám opět odlila a věnovala Slévárna a 
modelárna Staré Ransko a podstavec vyrobil pan Brychnáč. 

Více na straně č. 14 
 

 

PROGRAM  LETNÍHO  KINA  KRUCEMBURK  
 

  2. 7.    WILSONOV 
  5. 7.    MARŤAN 
  9. 7.   VOJTĚCH 
13. 7.  DVOJNÍCI 
15. 7.   TAJEMSTVÍ DIVADLA SKLEP 
20. 7.   DĚDA 
22. 7.  JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK 
23. 7.   LÍDA BAAROVÁ 
27. 7.   TAJEMSTVÍ POUZE SLUŽEBNÍ 
29. 7.   BOHOVÉ EGYPTA 
30. 7.   ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT 

  3. 8. LÉTO ALL EXCLUSIVE 
  5. 8.   RODINNÝ FILM 
  6. 8.   UČITELKA 
10. 8.   KRÁLOVÉ HOR 
12. 8.   JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY 
13. 8.    TEORIE TYGRA 
17. 8.   ROBINSON CRUSOE 
19. 8.   JAK VYCVIČIT DRAKA 2 
20. 8.   13 HODIN: TAJNÍ VOJÁCI Z BENGHÁZÍ 
24. 8.  NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY 
27. 8.   DAEDPOOL



DEMOLICE  ČEKÁRNY  NA  NÁM ĚSTÍ 
 

10. června byla provedena demolice zděné autobusové 
čekárny na náměstí. Byla vybudována v září 1984 při úpravě 
náměstí: zastávka autobusů byla tehdy z bezpečnostních důvodů 

na náměstí. Poté, co 
byla zastávka 
přemístěna opět na 
hlavní ulici, přestala 
zděná čekárna plnit 
svou funkci. Postupně 
chátrala, na jejím 

havarijním stavu se podepsal i vandalismus. 
 

SKUTEČSKÝ  SLAVÍK  
 

13. června se naše 
Základní umělecká škola již 
podruhé zúčastnila 15. 
ročníku pěvecké soutěže 
v sólovém zpěvu ve Skutči. 
Delegovaná děvčata zpívala 
dobře a rozhodnutím 
odborné poroty, která je 
složená z pedagogů zpěvu a 
hudební výchovy, se umístila 
na krásném druhém místě ve 
své kategorii. Děkuji 
děvčatům za krásný výkon a 
přeji i nadále mnoho radosti 
ze zpěvu. 

Mgr. Marta Rejšková 
 
 

 

Z  DĚNÍ  V  MŠ 
 

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

Starší děti se vypravily do knihovny ve Ždírci nad 
Doubravou, kde besedovaly s knihovnicemi o dětských knížkách. 

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

čarodějnici na místo odletu. 
A už je tu květen a s ním pilná příprava veřejného vystoupení 

u příležitosti svátku Dne matek. Besídka se nesla v duchu 
berušek, broučků, mravenečků a motýlků na louce. Děti poctivě 
trénovaly básničky, písničky a tanec. Vlastnímu vystoupení 
předcházely dvě generální zkoušky v sokolovně. V neděli 8. 
května nás děti překvapily svou spontánností, přirozeností a 
kultivovaným projevem. Odměnou za vystoupení byl dětem 
velký potlesk a sladká odměna. 

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

13. května nám děti z tanečního kroužku pod vedením paní 
Radky Večeřové udělaly obrovskou radost: zúčastnily se soutěže 

ve Žďáru nad Sázavou a získaly první místo. Radost z poháru a 
diplomu měli nejen soutěžící, ale i jejich kamarádi ze školky. 

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

31. května jsme se vydali autobusem na celodenní výlet na 
zámek Loučeň, kde na nás čekala „Bílá paní“ s malým Karlem 
IV. Po prohlídce zámku jsme odjeli do ZOO Chleby podívat se 
na zvířata. Obědvali jsme v přírodě výborný guláš s chlebem 
z mističek. To byla bašta. Děkujeme našim paním kuchařkám. 

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

V červnu si děti přivstaly, aby stihly výpravu na „Ranč vlající 
hřívy“ u Pátků na Kohoutově. Kovbojové jim ukázali, bez čeho 
se neobejdou na svých cestách: dřevěnou lžíci, nůž, hrnek, pánev, 
balíček poslední záchrany, placatici, špek, stylové oblečení, 
brašny, zbraně a lasa. Ukázali dětem práci s lasem, bičem, 
sedlání koní a jejich vedení. Děti poznaly, že práce s koňmi není 
jednoduchá. Největším zážitkem pro děti bylo střílení 
z opravdické pušky a jízda na koni. Děkujeme za hezký den, 
který jsme na Ranči strávili s milými lidmi.  

Berenika Coufalová, Sabina Cempírková,  
Nikol Dostálová, Terezie Matulová 



Při pěkném počasí jsme pořádali pěší a cyklistické výlety do 
blízkého okolí. 

Jedno červnové odpoledne jsme si společně s rodiči 
zasportovali, užili si spoustu legrace a opekli si špekáčky a tím se 
někteří rozloučili s naší mateřinkou. 

Mateřská škola bude uzavřena od 18. července do 19. srpna 
z důvodu dovolené. 

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

kolektiv zaměstnanců MŠ 
 

ROZLOU ČENÍ  S  PŘEDŠKOLÁKY 

 

22. června proběhlo v MŠ slavnostní rozloučení 
s předškoláky. Celkem se se školkou rozloučilo 15 dětí, které po 
prázdninách nastoupí do první třídy ZŠ v Krucemburku a Ždírci 
nad Doubravou. Děti spolu s učitelkami připravily krásné pásmo 
říkanek, básniček a tanečního vystoupení, za což dostaly pamětní 
list, tričko s potiskem a drobné dárečky od městyse. 

(red.) 
 

ZPRÁVY  Z  NAŠÍ   ZŠ 
 

Od Velikonoc již uplynula nějaká doba, a proto bychom se s 
čtenáři časopisu Domov rádi podělili o informace z naší ZŠ.  

Žáci opět bodovali v řadě vědomostních soutěží, olympiád a 
sportovních soutěží. Do Ledče nad Sázavou odjeli reprezentovat 
naši školu v okresním kole recitace čtyři žáci – Terezie Matulová 
a Nikol Dostálová ze 3. třídy, Tomáš Málek z 5. třídy a Sabina 
Hejlíková z 8. třídy. Dětem se sice dařilo, ale nemohou vyhrát 
všichni, takže do krajského kola do Třebíče postoupil pouze 
Tomáš Málek. I v Třebíči uspěl velmi dobře a obsadil 2. místo. 
Do letošního krajského kola soutěže „Poznej Vysočinu” si 
vybojovali postup Matěj Vinopal a Dominika Balková z 8. třídy. 
Z celkového počtu zúčastněných 158 soutěžících obsadil Matěj 
55. místo a Dominika 59. místo.  

Matematici z 5. třídy zabodovali v okresním kole 
Pythagoriády v Havlíčkově Brodě. René Vašek získal bronzové 
třetí místo a Petr Daniel 26. místo. Do mezinárodní soutěže 
Matematický klokan se zapojilo 121 žáků z naší školy. Nejvíce 
bodů v jednotlivých kategoriích získali Michal Zrzavý z 3. třídy, 
René Vašek z 5. třídy, Petr Kasal ze 7. třídy a Ondřej Pecina z 8. 
třídy, který se v kategorii Kadet umístil v rámci okresu na 
výborném 3. místě. Naši mladí matematici se zapojili do řešení 
úloh Matematické olympiády 2016. Úspěšní řešitelé školního 
kola Jana Somsiová, Jakub Kopecký ze 6. třídy, Petr Kasal ze 7. 
třídy, Ondřej Pecina, Martin Matouš a Matěj Vinopal z 8. třídy 
postoupili do okresního kola, kde dosáhli velmi pěkných 
výsledků. Nejlépe se umístil Ondřej Pecina, který v kategorii 8. 
tříd obsadil 2. místo. Okresní kolo Pythagoriády 2016 se 

uskutečnilo poslední květnový den. Velmi dobře naši školu 
reprezentovali Jana Somsiová, Jakub Kopecký – 6. ročník, Petr 
Kasal – 7. ročník.  

I děti ze školní družiny vzorně zastupovaly školu v 
celostátním kole soutěže Malá energetická akademie, kde 
obsadily 3. místo. V okrskovém kole soutěže Všeználek v 
Chotěboři se páťáci pěkně zapotili a ve složení Michal Bořil, Petr 
Daniel, Filip Ležal a René Vašek obdrželi bronzové třetí místo. 
Žáci 8. třídy se zapojili do soutěže Právo pro každý den 2016. Po 
napsání písemného testu, který vytvořila Městská policie 
Chotěboř pod vedením Mgr. Jiřího Novotného, byla vytvořena 
dvě tříčlenná družstva – Dominika Balková, Martin Matouš, 
Magda Kamarádová a Ondřej Pecina, Matěj Vinopal a David 
Řezníček. Ti postoupili do oblastního kola do Chotěboře, kde se 
jim podařilo v silné konkurenci vybojovat třetí místa.  

Do soutěže Požární ochrana očima dětí se naše škola zapojuje 
již pravidelně. Do okresního kola postoupili letos čtyři žáci. S 
literární prací postoupil Matěj Vinopal z 8. třídy, Marek Čermák a 
Petr Daniel z 5. třídy. Za výtvarnou část soutěže získal postup 
David Mitana ze 4. třídy. Matěj Vinopal a Marek Čermák 
postoupili do krajského kola. Matěj Vinopal se se svým 
výborným slohem dostal až do celorepublikového kola.  

Do další výtvarné soutěže „Země očima dětí a fantazie 2016“ 
se zapojili žáci 7. ročníku a nejlepší 2. místo obsadila Klára 
Sekničková. Za soutěž „Sapere – zdravý životní styl“ dostala 
škola odměnu 1.000 Kč za největší počet zúčastněných žáků. Pro 
žáky 3.–5. třídy se uskutečnila přírodovědná soutěž s názvem 
„Máme rádi přírodu“. Děti si v areálu Chaloupky v Horní Krupé 
zasoutěžily v poznávání rostlin, živočichů a různých přírodnin. 
Také v hudební oblasti se konala tradiční pěvecká soutěž DO-RE-
MI, která je vždy hojně zastoupena žáky 1. stupně, kteří si v ní 
ověřili svoje pěvecké dovednosti. 

V dubnu žáci a žákyně 8. a 9. třídy sehráli přátelské utkání ve 
florbalu se ZŠ Ždírec a jasně zvítězili 27:9. Pro žáky 9. třídy to 
byl poslední zápas na ZŠ a určitě jim patří poděkování za celé 
období reprezentace školy. Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili 
okresního kola ve vybíjené v Havlíčkově Brodě. Medaile se však 
v silné konkurenci škol nepodařilo vybojovat. Již tradičně se žáci 
2. stupně zúčastnili akce „Běh Parkem Budoucnost“ 
v Havlíčkově Brodě, kde dosáhli dobrých výsledků. 

V letošním školním roce jsme odevzdali k recyklaci 52 kg 
baterií a velké množství elektra. Probíhal sběr starého papíru a 
víček, sběr pomerančové a citronové kůry, který bude nadále 
pokračovat i v příštím školním roce.    

Celý školní rok probíhal projekt „Normální je nekouřit“ pro 1. 
stupeň, který pokračoval z předchozích let. Jedná se o preventivní 
program, jak nebezpečný může být nikotin pro mladý 
organismus. Protože je prevence velmi důležitá, uskutečnila se 
pro žáky 8. třídy přednáška o první pomoci, žáci si vyzkoušeli 
resuscitaci a umělé dýchání na figuríně a prohlédli si vůz 
záchranné služby v plné výbavě. Ve 3. třídě proběhl projekt 
„Prevence dětských úrazů na základních školách v Kraji 
Vysočina“. Součástí projektu byla beseda o úrazech, které  se 
mohou stát doma, venku, ve škole a při sportu. Nechyběla 



ani  ukázka masáže srdce na umělé figuríně. V Chotěboři 
proběhla venkovní akce, kde si děti vyzkoušely poznatky získané 
ve třídě prakticky.  

Již několik let využíváme portál www.proskoly.cz, kde 
mohou žáci procvičovat svoje znalosti a dovednosti v různých 
oblastech. Letos si žáci 5. a 9. ročníku z tohoto portálu 
vyzkoušeli „Přijímací zkoušky nanečisto“ a ověřili si svoje 
znalosti z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky. 

Společnost SCIO i letos připravila pro žáky 8. ročníku projekt 
„Příprava na přijímací zkoušky“, kde byly v testech z českého 
jazyka, matematiky a obecně studijních předpokladů využity 
autentické testy z přijímacích zkoušek z roku 2015. Výsledky 
žáci obdrželi na konci školního roku.   

 Proběhly i některé kulturní akce a mezi jednu z nich patřila 
návštěva Multifunkčního centra v Hlinsku, kde žáci 8. a 9. 
ročníku zhlédli divadelní představení Bílá nemoc. Již podruhé 
navštívili naši školu hudebníci – manželé Kocůrkovi, kteří nám 
přijeli představit hudbu starověkých kultur a hudbu středověku. 
Žáci 1. i 2. stupně tak měli možnost vidět a slyšet hudební 
nástroje, na které se hrálo již ve starověkém Egyptě, Mexiku či 
Izraeli. Součástí pořadu byla též hudba W. A. Mozarta, kterou 
nám představila houslistka paní Kocůrková, zahrála známou 
skladbu s názvem Turecký pochod. V závěru jsme si všichni 
společně zazpívali známé písně za doprovodu houslí a kytary.  

Žáci 2., 3., 4., 5. a 7. ročníku byli pozváni na zámek Loučeň, 
kde je čekalo natáčení Snídaně s Novou. Kromě natáčení 
„prošmejdili“ s nadšením labyrinty a prohlédli si zámek, který je 
opravdu velmi krásný. Z výletu se vrátili s drobnými dárky a 
dobrou náladou. Žáci 1. stupně se již tradičně vypravili do NPR 
Ransko, kde s elánem sledovali velké lány bledulí. Tím přivítali i 
jaro na Vysočině. S příchodem jara se pravidelně věnujeme 
ekologickému svátku Dni Země. V třídách proběhly projekty 
spojené s životním prostředím, poté žáci vyrazili na úklid 
odpadků v rámci akce Čistá Vysočina.  

Žáci 8. ročníku navštívili koncem června Úřad práce 
v Havlíčkově Brodě. Zde proběhla beseda k volbě povolání, test 
zájmů a vyhledávání vhodných informací o budoucí střední 
škole. 13.–17. června proběhl Letní sportovní kurz v Daňkovicích 
pro žáky 8. a 9. ročníku. Žáci se pocvičili ve fotbale, volejbale, 
turistice. V červnu ukončili žáci 3. a 4. třídy celoroční projekt 
dopravní výchovy závěrečným testem a praktickou jízdou na kole 
na Dopravním hřišti v Chotěboři. Průkaz cyklisty se podařilo 
získat všem žákům. Celý červen probíhaly školní výlety po 
památkách v České republice. Navštívila nás i Policie ČR 
s přehlídkou výcviku policejních psů. Ukázka byla velmi 
zajímavá a všem zúčastněným se velice líbila.  

Projektové dny Ochrana člověka za mimořádných událostí a 
Dopravní výchova se uskutečnily koncem června, všichni žáci si 
připravili projekty ve třídách a následně venku proběhla 
praktická cvičení s nácvikem ošetření raněného v terénu a řešení 
dopravních situací a poznávání značek. Jako každým rokem, i 

letos jsme navštívili místní kino, kde pro nás bylo připraveno 
filmové představení Řachanda. 

Čtenářům časopisu Domov přejeme klidnou dovolenou, 
dostatek odpočinku, sluníčka a pohodu. 

zaměstnanci ZŠ 
 

SLAVNOSTNÍ  VY ŘAZENÍ  ŽÁK Ů  9.  TŘÍDY 

I pro letošní deváťáky bylo připraveno slavnostní ukončení 
školní docházky. Konalo se ve čtvrtek 23. června v obřadní síni 
ÚM. V odpoledních hodinách se slavnostně oblečení chlapci a 
dívky sešli, aby za účasti svých rodičů převzali svá poslední 
vysvědčení povinné školní docházky. Kromě něj obdrželi i 
pamětní stužku a drobné dárky. 

Po projevech pana starosty a pana ředitele se i žáci svým 
projevem rozloučili se školou, která je, jak doufáme, dobře 
připravila k dalšímu kroku do života. 

Všem přejeme mnoho štěstí a úspěchů nejen na dalších 
školách, ale i v osobním životě. Vykročte pravou nohou! 

Mgr. Jitka Kadlecová, třídní učitelka 
 

ŠKOLNÍ  AKADEMIE 

25. května se uskutečnila Akademie k 65. výročí otevření ZŠ 
v Krucemburku. Všechny děti si pod vedením svých učitelů 
připravovaly po celý školní rok různá vystoupení – pohádky, 
písničky, recitační pásmo, zpěv současných písní. Velmi pečlivě 
se připravovali i moderátoři, kteří svoji roli zvládli na jedničku. 
Některá vystoupení proběhla v anglickém nebo ruském jazyce. 
Žáci 8. a 9. třídy na závěr celé akademie vygradovali program 
vystoupením Mrazík podle známé ruské pohádky. Všichni 
zúčastnění je odměnili bouřlivým potleskem. Slavíci z Madridu 
v ruském jazyce zakončili celé vystoupení, které bylo velmi 
zdařilé. Některým žákům bylo dokonce líto, že akademie končí.  

Milá školo, přejeme ti k narozeninám hodně žáků, kteří do 
tebe budou rádi chodit a vzdělávat se.  

Mgr. Monika Henychová 
 
 
 
 
 

Nabízím k dlouhodobému pronájmu obytný dům  
v Krucemburku u hlavní silnice čp. 113. 

Obytná plocha 150 m2 – 6 místností, garáž, zahrada 500 m2  
se zahradním domkem a krbem.     Telefon: 777044272 



PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA 

Tradiční hudební odpoledne jsme uspořádali 18. května v 
Domě s pečovatelskou službou. Věnovali jsme jej všem 
maminkám k jejich svátku. Potěšit nás přišly děti ze ZUŠ. Pod 
vedením paní Marty Rejškové si připravily pásmo písniček a 
básniček nejenom pro maminky doplněné písněmi o jaru. Poté se 
všemi přítomnými pobesedoval pan starosta Otto Kohout. Všem 
děkujeme za účast a přejeme pěkné letní měsíce. 

pracovnice PS 
 

ÚKONY  POSKYTOVANÉ  PS 
 

1) Základní sociální poradenství 
Pečovatelská služba zajišťuje i základní poradenství ve smyslu 
poskytování soc. služeb. Jedná se hlavně o informace o „příspěvku na 
péči“, dále o návaznosti soc. služby na další instituce (lékař, lékárna, 
LDN, domovy seniorů). Tyto informace podají všichni zaměstnanci PS. 
2) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
a) pomoc a podpora při přípravě a podávání jídla a pití  
b) pomoc při oblékání a svlékání  
c) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík  
3) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu 
Jedná se o pomoc a podporu při mytí, sprchování, mytí vlasů, česání, 
stříhání zdravých nehtů, doprovod a použití WC. PS poskytuje také 
pomoc a podporu při osobní hygieně imobilních uživatelů, tj. mytí, 
sprchování, přebalování a převlékání. Tato pomoc je časově náročnější, 
někdy vyžaduje i přítomnost dvou pečovatelek, od toho se odvíjí i 
finanční úhrada za poskytnutí těchto úkonů. 
a) celková koupel ve středisku osobní hygieny v DPS  
b) celková koupel v domácnosti uživatele  
c) pomoc při použití WC  
d) běžné úkony osobní hygieny 
4) Poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění 
a) zajištění stravy – dovoz oběda 
b) podání oběda v DPS 
5) Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
a) běžný úklid a údržba domácnosti 
b) donáška uhlí, dřeva, pomoc při topení, vynesení popela  
c) pochůzky 
d) donáška nákupu do domácnosti uživatele 
6) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
a) doprovod dospělých – mimo jejich bydliště – k lékaři, na úřady, na 
nákupy, do provozoven služeb a zpět, doprovod uživatele na procházku. 
O úkon je třeba zažádat s dostatečným časovým předstihem, a to 
nejméně týden předem, když není naplánován pravidelně v IP uživatele. 
Úkon, jehož předpokládaná časová náročnost je větší než 60 minut, 
může být z kapacitních důvodů odmítnut, a to i v případě, že byl 
objednán s dostatečným časovým předstihem. 
7) Fakultativní činnosti 
a) dovoz uživatele autem poskytovatele mimo domov – k lékaři, do 
lékárny, do obchodu, na hřbitov aj., a to v Krucemburku, v Hluboké, ve 

Starém Ransku, Ždírci nad Doubravou a Vojnově Městci. Tento úkon 
mohou využívat klienti v DPS a ostatní uživatelé PS v době přítomnosti 
služebního vozidla v pracovní dny po domluvě s pečovatelkou. 
b) podpora (dohled) dospělým osobám v době nepřítomnosti o ně 
pečujících osob – tuto službu si žádají uživatelé vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu, provádí se v rozmezí 7–15 hodin v pracovní dny dle 
potřeby uživatele, někdy i více hodin. Při této službě mohou uživatelé 
sdělit pečovatelce ještě své naléhavé žádosti. Pokud poskytování služby 
netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 
c) činnost pro obyvatele DPS Krucemburk 
- drobné služby a požadavky obyvatel DPS, které nejsou konkrétně 
zapsány jako služba ve Smlouvě o poskytování služeb PS (např. 
objednání sanitky, objednání k lékaři, konzultace s lékařem, zajištění 
opraváře do domácnosti v DPS, manipulace s elektronickým zařízením 
apod.). 
Více informací na stránkách http://www.krucemburk.cz/sluzby-
obcanum/mestys/pecovatelska-sluzba.  

 
 

Pan Ladislav Polanský starší ukončil 
funkci promíta če v kině Krucemburk 

 

Je tomu již 65 let, co pan Ladislav Polanský starší 
získal svůj promítačský průkaz. Prvních třináct let 
promítal v místní sokolovně. V roce 1964 se zasloužil o 
vybudování širokoúhlého kina v Družstevním domě a 
v roce 1993 stál u zrodu letního kina v Krucemburku. 

Koncem měsíce června ukončil matador místního kina 
pan Ladislav Polanský starší činnost a předal tak oficiálně 
žezlo svému synovi Ladislavu Polanskému mladšímu. 
Děkujeme touto cestou za rozvoj kultury, příjemně 
strávené chvíle v místním kině a přejeme hlavně pevné 
zdraví do dalších let. 

 Mgr. Otto Kohout, starosta 
 

POSEZENÍ  S  HARMONIKOU 
 

22. května se v sále kina uskutečnilo posezení s harmonikou. 
Tuto akci navštívilo 25 převážně starších občanů. Během 
dvouhodinové produkce si mohli zazpívat lidové písně, a to i na 
přání posluchačů. 

 
ZPRÁVY  Z  OÚ 

 

Kino Krucemburk 
V místním kině bude v červenci probíhat instalace systému 

prostorového zvuku, kterým budou vnitřní prostory technicky 
připraveny nejen na promítání filmů, ale také na různé besedy, 
koncerty a i vystoupení loutkového divadla Oblázek a dalších.  
 

Úklid parku 
Na jaře letošního roku proběhla v našem parku opakovaně 

brigáda. Vyhrabávala se stará tráva a spadané větve, uklízely se 



kusy betonů a železa, které ležely na okraji parku. Nyní nám 
zbývá odstranit staré pařezy a budeme moci park pravidelně 
udržovat sekáním. 

Děkuji tímto za pomoc panu řediteli Šiklovi a dětem ze 
základní školy, panu Jiřímu Popelkovi a mladým i starším 
hasičům, Sokolům, Perunům, Spartakům, mladým skautům a 
všem dalším, kteří nám park pomáhali uklidit. 

Je zarážející, co 
dokáží vandalové 
udělat s lavičkami. 
Co se nepodařilo 
ulomit, vyvrátit či 
ukopnout, bylo 
doříznuto pilkou. 
Lahve a další 
odpadky válející se 
na zemi v blízkosti odpadkového koše snad ani nestojí za 
komentář. 

Nyní jsme lavičky v parku opravili a budeme doufat, že chvíli 
vydrží.  
 

Stavba silážních žlabů, nádrže a stáje pro jalovice 
Protože dostávám časté dotazy, kdo a co se staví na kalových 

polích, rozhodl jsem se napsat pár řádek. Stavba, která zde 
v současnosti vzniká, jsou objekty silážních žlabů a nádrž na 
silážní šťávy. Městys Krucemburk prodal společnost BIOS 
Krucemburk akciové společnosti Zemědělská a.s. Krucemburk. 
Společnost BIOS byla vlastněna ze 100 % Městysem 
Krucemburk. V majetku měla pozemky kalových polí, kde 
prvotním záměrem byla výstavba bioplynové stanice. K realizaci 
výše uvedeného záměru ale nedošlo. Prodejem společnosti BIOS 
tak na Zemědělskou a.s. Krucemburk  přešly i pozemky, na 
kterých se nyní staví. Zastupitelé měli dvě možnosti: vést dlouhý 
spor s nejistým výsledkem o vložené obecní prostředky do 
společnosti BIOS, nebo společnost prodat a vrátit tak finanční 
prostředky obci. Zvolena byla varianta číslo dvě. 

Vzhledem k platnému stavebnímu povolení mohla 
Zemědělská a.s. zahájit stavbu, kterou dříve plánovala obec. 
Zemědělská a.s. nebude stavět bioplynovou stanici, ale silážní 
žlaby a nádrž na silážní šťávy, která bude dle stavebního 
povolení zakryta dvouvrstvým vakem. 

Při zjišťovacím řízení záměru „Stáj pro jalovice Krucemburk“ 
oznamovatele Zemědělská a.s. Krucemburk se v květnu na 
veřejném projednání v kině řešilo, jak bude ovlivněno celkové 
okolí a obytná zástavba v blízkosti areálu Zemědělské a.s. Kraj 
na základě zjišťovacího řízení nařídil zpracování dokumentace 
vlivů na životní prostředí podle zákona, kde bude mimo jiné 
zahrnuta akustická zátěž, hluk z dopravy, doprava (zejména 
v ulici Českobratrská), šíření imisí (zápachu) a zohledněna 
probíhající výstavba silážních žlabů a uskladňovací nádrže. 
 

Škola a školka 
Přes prázdniny bude probíhat celková rekonstrukce sociálního 

zařízení ve třech patrech horní budovy ZŠ za cenu 1.237.793 Kč 
bez DPH. Zároveň bude přes léto provedeno zabezpečení školy a 
školky systémem videovrátných. Vzhledem k opakovanému 
výběrovému řízení na výměnu krytiny horní budovy ZŠ budeme 
tuto akci řešit v průběhu prázdnin a s největší pravděpodobností 
stavba zasáhne i do začátku nového školního roku. 
        

Dotace na opravu hřbitovní zdi 
a oprava hřbitovních schodů 

V únoru jsme zažádali o dotaci na opravu ohradní zdi u 
kostela sv. Mikuláše. Kraj Vysočina nám přispěl částkou 349.980 
Kč. Akci budeme realizovat do poloviny listopadu 2016.  

V únoru jsme také žádali Ministerstvo pro místní rozvoj o 
dotaci na opravu hřbitovních schodů. Dotaci jsme neobdrželi, ale 
budeme realizovat opravu z rozpočtu městyse. 
 

Osvětlení cyklostezky 
V minulých číslech Domova jsem Vás informoval o společné 

aktivitě města Ždírec nad Doubravou a městyse Krucemburk, a to 
vybudovat z důvodu bezpečnosti veřejné osvětlení cyklostezky 
mezi zmíněnými obcemi. Zadali jsme firmě Citelum, a.s., 
zpracování projektu, řešili světelné parametry osvětlení a vybírali 
nejvhodnější typ svítidla, který by neoslňoval kolemjedoucí auta, 
dostatečně osvětlil cyklostezku a zvýšil tak její bezpečnost. 
Začátkem dubna na společné schůzce se zástupci SCHKO 
Žďárské vrchy jsme se dozvěděli, že stožáry jsou příliš vysoké a 
bylo by dobré navrhnout osvětlení kolem jednoho metru výšky 
nebo osvětlení zabudované v komunikaci. Po rozsáhlé debatě 
jsme se „dohodli“ na snížení stožárů a předložení nové varianty. 
30. května jsme obdrželi zamítavé stanovisko. Zkráceně 
přeformuluji mými slovy: „Osvětlení cyklostezky ruší krajinný 
ráz.“ V současnosti jednáme o snížení počtu světel, která však 
dostatečně neosvětlí celý úsek. Nepodaří-li se nám s SCHKO 
Žďárské vrchy dohodnout a někdo Vás porazí za tmy na stezce, 
vězte, že jsme dělali vše proto, aby Vaše cesta domů či do práce 
byla bezpečná, a stížnosti adresujte přímo na SCHKO. 
 

Výsadba ovocných stromů  
a odpočinkové místo u stezky do Vojnova Městce 

Na jaře byly u stezky k Vojnovu Městci vysázeny ovocné 
stromy jako náhrada za pokácené jasany na silnici ke Košinovu. 
Celkem zde bude vysazeno 11 stromů (třešně a hrušně). 
S přispěním Kraje Vysočina budeme u stezky pod Binkovými 
Dolci budovat odpočinkové místo pro cyklisty a kolemjdoucí. 
Pozemky u cyklostezky chceme udržovat v čistotě a posekané. 
Odstranili jsme zde proto náletové dřeviny a pařezy. 

    Mgr. Otto Kohout 
 

INFORMACE  Z  KRONIKY 
 

K 31. 12. 2015 žilo v obci celkem 1.585 obyvatel, z toho 
1.380 v Krucemburku, 155 na Starém Ransku a 50 v Hluboké. 
Narodilo se 11 dětí, zemřelo 9 občanů. 
V roce 2015 byla nejstarší občankou Krucemburku paní Věra 
Rédlová. 
 

POPLATKY  ZE  PSŮ 
 

Upozorňujeme občany, že podle obecně závazné vyhlášky 
6/2011 o místním poplatku ze psů jim vzniká poplatková 
povinnost v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy 
nabyl psa staršího tří měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit 
správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od 
dne jejího vzniku. Zároveň musí nahlásit i počet psů 
v domácnosti. Žádáme všechny majitele psů o aktualizaci údajů 
týkajících se jejich psů, které slouží k případnému dohledání psa. 

Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem včas nebo ve 
správné výši, vyměří mu úřad městyse poplatek platebním 
výměrem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky může 
úřad městyse zvýšit až na trojnásobek původní částky. 

Dále upozorňujeme občany na OZV 1/2006 o volném pohybu 
psů na veřejném prostranství obce, kdy držitel psa, nebo ten, 
jemuž je v daném okamžiku pes svěřen, je povinen odstranit z 
veřejného prostranství exkrementy způsobené psem – na svůj 
náklad odpovídajícím způsobem. Rovněž je zakázáno nechat psa 
vykonávat jakoukoliv potřebu u vchodu do domů, u vchodu do 
zahrad či dvorků u domů se nacházejících a u vchodů do zahrad 
v zahrádkářských lokalitách. 



TECHNICKÉ  SLUŽBY  
A  SEKÁNÍ  H ŘBITOV Ů 

 

Hřbitovy se u nás sekají několikrát ročně – a stále řešíme ty 
samé problémy. Každý má hrob své rodiny v rámci možností 
upravený, ale okolí – na tom už asi nezáleží.  

Někteří lidé (skoro všichni) si do trávy za pomník ukládají 
všelijaké sklenice, vázy a lucerny. Když potom do toho místa 
uhodí struna sekačky, rozbije je, střepy se rozletí a zraní 
pracovníky nebo aspoň poškodí oblečení.  

Někdo upraví okolí hrobu tím, že na cestičky vysype 
kamínky. To ale není dobrý nápad. Plevel tam prorůstá stejně, při 
sekání se kamínky rozletí kolem jako střely a poškozují okolní 
naleštěné pomníky. Rány od letících kamínků jsou bolestivé, to 
nám můžete věřit. 

Spousta lidí si za svým pomníkem zakládá malé soukromé 
komposty. Často vysekání odhalí hromádky zvadlých nebo už 
suchých květin a vytrhaného plevele. Ale každý si nechce dělat 
za pomníkem nepořádek. A tak poté, co zalije hrob, do prázdné 
konve nacpe zvadlé kytice, plevel i odkvetlé macešky s hlínou. 
Konev pak odnese k ostatním konvím a už se nemusí plahočit 
nahoru ke kontejneru, filuta. Jak je dobře, že nevíme, kdo to dělá! 
Mohl by se stát zločin! 

Závěrem chceme poděkovat všem, kteří okolí hrobů svých 
rodin udržují tak, abychom mohli kdykoli začít sekat. Někteří 
lidé se starají i o sousední hroby, pokud jsou opuštěné. Někdo 
nezištně rozhrabuje krtiny kolem hlavní cestičky. Děkujeme. 
Děkujeme těm, kdo se starají o hrob rudoarmějců. Těšíme se na 
další spolupráci. 

 

INFORMACE  Z  27. – 33.  ZASEDÁNÍ  RADY  MĚSTYSE 
 

27. zasedání – 2. 3. 2016 
*RM schválila uzavření Smlouvy o 
zřízení a provozu sběrného místa 
kolektivního systému s firmou 
EKOLAMP Praha 2. 
*RM schválila uzavření Smlouvy o 
zajištění zpětného odběru elektro-
zařízení s firmou ELEKTROWIN Praha. 
*RM schválila uzavření Smlouvy o 
zajištění zpětného odběru elektro-
zařízení a Smlouvy o výpůjčce a 
používání klecových kontejnerů pro 
skladování elektrozařízení s firmou 
ASEKOL Praha. 
*RM schválila uzavření Rámcové 
smlouvy o dodávkách odpadů a uzavření 
Smlouvy o zapůjčení kontejneru s firmou 
Recycling–kovové odpady Chotěboř. 
*RM schválila uzavření Smlouvy o 
výkonu funkce bezpečnostního technika 
a osoby odborně způsobilé v PO s Hanou 
Netolickou (Kameničky) za smluvní cenu 
4.000 Kč + DPH za ½ roku. 
*RM schválila vnitřní pravidla pro 
poskytování Pečovatelské služby s 
platností od 2. 3. 2016. 
*RM schválila záměr prodeje pozemku 
parc. č. 442/21 v k.ú. Hluboká o výměře 
206 m2 dle GP 124-45/2015. 
*RM schválila ukončení Smlouvy o 
nájmu nebytových prostor uzavřené 4. 7. 
2014 mezi Městysem Krucemburk a 
nájemcem M. Z. (Krucemburk) dohodou. 
Ukončení pronájmu k 1. 4. 2016. 
*RM schválila záměr pronájmu 
nebytových prostor o výměře 52 m2 v II. 
NP budovy zdravotního střediska. 
*RM schválila uzavření Smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje 
Vysočina na financování provozních 
nákladů sociálních služeb.  
*RM schválila uzavření smluv o dodávce 
vody a odvádění odpadních vod se 
společností Vodovody a kanalizace 
Havlíčkův Brod. Předmětem smluv je 
úprava vztahů, práv a povinností mezi 

provozovatelem a odběratelem při 
dodávce vody. 
*RM neschválila umístění stavby pro 
reklamu na objektu čp. 169 z důvodu 
bezpečnosti. Plocha se nachází v blízkosti 
přechodu pro chodce, který je 
frekventovaným přechodem k ZŠ. Žadatel: 
VESNA Liberec. 
*RM doporučila ZM schválit prodej 
pozemku parc. č. 442/21 v k.ú. Hluboká o 
výměře 206 m2 žadateli L. Š. (Hluboká). 
28. zasedání – 16. 3. 2016 
*RM schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě 
o dílo ze dne 13. 3. 2014 s firmou F.R.Z. 
agency Brno, kterým se upravuje článek č. 
III. Termín plnění a převzetí díla v bodě č. 
2. a to takto: Konečný termín pro předání 
hotového díla: 29. 3. 2017. 
*RM schválila zaměření účelové mapy 
včetně KN mapy náměstí v Krucemburku 
a parcely st. 105 v k.ú. Krucemburk 
firmou 1. Geo Prostějov za celkovou cenu 
12.000 Kč vč. DPH. 
*RM schválila zpracování zjednodušené 
dokumentace záměru výstavby dětských 
hřišť s navržením jednotlivých prvků na 
Viničkách a v ulici Větrná. Zpracovatel 
David Ptáček za cenu 15.000 Kč vč. DPH. 
*RM schválila uzavření smlouvy o dílo s 
firmou VODASERVIS Žďár nad Sázavou 
na provedení vrtu v areálu Spartak Staré 
Ransko za cenu 101.156 Kč vč. DPH. 
*RM schválila poskytnutí příspěvku ve 
výši 15.850 Kč společnosti Havlíčkův kraj 
na činnost v roce 2016. 
*RM schválila proplacení faktury  od 
firmy BW-Stavitelství Holice v Čechách 
za opravu dešťové kanalizace u čp. 13 v 
celkové výši 44.124 Kč vč. DPH. 
*RM schválila podání přihlášky do 
Grantového řízení v rámci poskytování 
finančních podpor z Fondu ASEKOL na 
zvýšení zabezpečení sběrných dvorů – 
instalace kamerového systému. 
*RM schválila převedení hospodářského 
výsledku ZŠ v celkové výši 66.464,35 Kč 
do rezervního fondu a ponechání 

prostředků odpisů za rok 2015 ve výši 
13.884 Kč v investičním fondu. 
*RM schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ k 
31. 12. 2015 bez výhrad. 
*RM schválila podání žádosti o dotaci z 
Fondu Kraje Vysočina na vybavení 
cyklostezky Krucemburk – Vojnův 
Městec. 
*RM schválila podání žádosti o dotaci z 
Fondu Kraje Vysočina na studii kanalizace 
Staré Ransko. 
*RM schválila podání žádosti o dotaci z 
Fondu Kraje Vysočina na sociální zařízení 
ZŠ.  
*RM schválila uzavření smlouvy o dílo s 
firmou Jaroslav Horák (Litomyšl) na 
zhotovení fotografií Krucemburku, 
Starého Ranska a Hluboké ve čtyřech 
ročních dobách za celkovou cenu 38.720 
Kč vč. DPH a zhotovení panoramatických 
fotografií v ceně 12.210 Kč vč. DPH. 
*RM schválila uzavření darovací 
smlouvy na částku 5.000 Kč, která bude 
použita na zajištění akce Velikonoční 
koncert v kostele sv. Mikuláše 27. 3. 2016. 
*RM doporučila ZM schválit koupi 
pozemku parc. č. PK 1393/3 v k.ú. 
Krucemburk o výměře 7.810 m2, majitel 
Z. G. (Ždírec nad Doubravou), za cenu 60 
Kč/m2. 
*RM rozhodla předložit bod Krácení 
dotace na pořízení zametacího vozu k 
projednání ZM. 
29. zasedání – 30. 3. 2016 
*RM schválila uzavření Smlouvy o 
nájmu nebytových prostor o ploše 52,1 
m2 v II. NP budovy zdravotního střediska. 
Cena nájemného 647 Kč/měsíc + zálohy 
na energie 1.157 Kč/měsíc.  
*RM schválila dohodu o ukončení 
nájmu nebytových prostor v přízemí 
budovy čp. 420 s J. M. (Hradec Králové). 
Tyto prostory byly využívány k 
provozování lékárny.   
30. zasedání – 6. 4. 2016 
*RM schválila uzavření Smlouvy 
zakládající právo provést stavbu s TJ 



Spartak Staré Ransko. Smlouva zakládá 
právo provést stavbu „Rekonstrukce 
areálu TJ Spartak Staré Ransko“ na 
pozemcích parc. č. 84, 85, 44/2 a parcele v 
PK parc.č. 94, vše v k.ú. Staré Ransko. 
*RM schválila objednávku projektové 
dokumentace na technické řešení 
rekonstrukce sociálního zařízení v budově 
ZŠ za celkovou max. cenu 20.000 Kč bez 
DPH. Zpracovatel: Jaroslav Dohnal. 
*RM schválila objednávku dokumentace 
architektonického řešení interiéru 
sociálního zařízení v ZŠ za celkovou cenu 
32.500 Kč. Studie s podrobným návrhem 
typů a rozmístěním jednotlivých prvků 
(obkladů, podlah, stěn, zařizovacích 
předmětů, osvětlení) zpracovaných do 
projektu technického řešení bude 
podkladem k zadávací dokumentaci pro 
výběrové řízení. Zpracovatel: David 
Ptáček. 
*RM schválila uzavření Smlouvy o 
poskytování odborných knihovnických 
služeb s Krajskou knihovnou Vysočiny. 
Jejím předmětem je poskytování 
bezúplatných odborných knihovnických 
služeb pro knihovny Krucemburk a Staré 
Ransko. 
*RM rozhodla rozdělit z Paragrafu 3429 
– Ostatní zájmová činnost celkovou 
částku 40.500 Kč a z Paragrafu 3419 – 
Ostatní tělovýchovná činnost celkovou 
částku 200.000 Kč z rozpočtu městyse 
takto: Spolek přátel Krucemburku 2.000 
Kč, Myslivecké sdružení Krucemburk 
10.000 Kč, Klub filatelistů Krucemburk 
1.000 Kč, Chrámový pěvecký sbor 
Krucemburk 4.000 Kč, Pěvecký sbor 
GIOCOSO 5.000 Kč, Společnost Jana 
Zrzavého 2.000 Kč, Český svaz včelařů 
Chotěboř 1.500 Kč, Svaz tělesně 
postižených Chotěboř 1.000 Kč, SHM 
Klub Krucemburk 10.000 Kč, Spolek 
zahrádkářů Krucemburk 2.000 Kč, ČSOP 
Krucemburk 2.000 Kč, Klub tenis 
Krucemburk 5.000 Kč, Cyklo Klub 
Oberbank Krucemburk 16.500 Kč, FBC 
Salamandra Krucemburk 5.000 Kč. 
*RM doporučila ZM schválit dotace 
spolkům v této výši: Spartak Staré 
Ransko 54.000 Kč, TJ Sokol Krucemburk 
64.000 Kč, Perun Hluboká 54.000 Kč. 

31. zasedání – 11. 4. 2016 
*RM schválila uzavření Smlouvy o 
nájmu nebytových prostor o ploše 156 
m2 v I. NP budovy zdravotního střediska. 
Cena nájemného 1.140 Kč/měsíc + zálohy 
na energie 3.333 Kč/měsíc. Nájemce 
LEKKO&M Hradec Králové. 
32. zasedání – 25. 4. 2016 
*RM schválila nákup techniky pro 
údržbu zeleně městyse: 1) křovinořez 
Stihl FS-260, 2) Pojezdová sekačka Honda 
HRG-466, 3) Sekačka bubnová BDR-620 
Lucina MaX, 4) zahradní traktor 
McCULLOCH M125-97TC. Celková 
cena 109.687 Kč vč. DPH. Dodavatel 
strojů ZAHRADA VYSOČINA Žďár nad 
Sázavou. 
*RM schválila podání žádosti o dotaci na 
rekonstrukci autobusové zastávky u 
sokolovny z Fondu Kraje Vysočina. 
Celková cena rekonstrukce 139.776 Kč vč. 
DPH, z této částky bude dotace z Kraje 
Vysočina ve výši 44 %. 
*RM rozhodla svolat veřejné projednání 
o výstavbě stáje pro jalovice se zástupci 
oznamovatele Zemědělské a.s. 
Krucemburk na 3. 5. 2016. 
33. zasedání – 23. 5. 2016 
*RM schválila Smlouvu o poskytnutí 
dotace od Kraje Vysočina. Jejím účelem 
je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
Kraje na udržení a rozvoj akceschopnosti 
jednotky SDH. Celková výše 30.000 Kč. 
*RM schválila Smlouvu o poskytnutí 
dotace od Kraje Vysočina na realizaci 
obnovy kulturní památky „Krucemburk, 
kostel sv. Mikuláše – oprava ohradní zdi“. 
Celkové náklady akce 909.274 Kč, výše 
dotace 349.980 Kč. 
*RM schválila Smlouvu o poskytnutí 
dotace č. FV 01575.0009 od Kraje 
Vysočina na realizaci akce „Odpočinkové 
místo Krucemburk“. Celkové náklady 
akce 29.690 Kč, výše dotace 13.064 Kč. 
*RM schválila uzavření Smlouvy o dílo s 
firmou PC SINEK České Budějovice na 
dodávku a instalaci video-zabezpečení 
vchodu do budov MŠ a ZŠ za cenu díla 
94.900 Kč. 
*RM schválila uzavření Příkazní 
smlouvy se společností IPI Žďár nad 
Sázavou na přípravu a organizaci 

výběrového řízení k projektům: 
Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ, 
Oprava ohradní zdi u kostela sv. Mikuláše 
a Výměna krytiny na horní budově ZŠ za 
celkovou cenu 32.000 Kč bez DPH. 
*RM schválila uzavření Smlouvy o dílo s 
firmou Novotný Radovan–Kino elektro 
servis Hradec Králové. Předmětem 
smlouvy je provedení dodávky a montáže 
zvukového zařízení pro kino Krucemburk 
za celkovou cenu 74.700 Kč. 
*RM schválila dar ve výši 2.500 Kč na 
nákup odměn pro děti na akci Dětský den 
na Starém Ransku. 
*RM schválila údržbové práce dle 
projektové dokumentace v korytě 
Městeckého potoka k akci: „Městecký 
potok – Krucemburk“. Investor akce: Lesy 
České republiky Hradec Králové. 
*RM schválila povolení vstupu na 
pozemek v majetku Městyse Krucemburk 
parc. č. 412/7 v k.ú. Hluboká společnosti 
BauGeo Skalice u České Lípy za účelem 
likvidace hydrogeologického vrtu č. VP 
0361 Hluboká. 
*RM schválila Smlouvu o finanční 
podpoře z fondu ASEKOL č. 2016072 od 
ASEKOL Praha 4 na projekt 
„Zabezpečení sběrného dvora 
Krucemburk“. Celkové náklady akce 
64.321 Kč, výše dotace 39.879 Kč. 
*RM schválila uzavření Smlouvy o dílo s 
firmou OK COMP Praha 4 na zhotovení 
projektu „Zabezpečení Sběrného dvora 
Krucemburk“ za celkovou cenu 64.321 Kč 
vč. DPH. 
*RM schválila Smlouvu o poskytnutí 
dotace od Kraje Vysočina. Účelem 
smlouvy je poskytnutí dotace na 
zkvalitňování a rozšiřování služeb 
poskytovaných turistickým informačním 
centrem. Celková výše 43.000 Kč. 
*RM vzala na vědomí informaci o 
připravované anketě pro občany na 
domácí kompostéry a připravované výzvě 
z operačního programu životního prostředí 
na dotaci „Domácí kompostéry“. 
*RM vzala na vědomí informaci o 
stanovisku Krajského úřadu Kraje 
Vysočina k posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí „Stáj pro jalovice 
Krucemburk“.

 

INFORMACE  Z  13. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTYSE  (20.  4.  2016) 
 

*ZM schválilo koupi pozemku parc. č. 
PK 1393/3 v k.ú. Krucemburk o výměře 
7.810 m2, majitel Z. G. (Ždírec nad 
Doubravou), za cenu 60 Kč/m2. 
*ZM schválilo uzavření kupní smlouvy 
s M. CH. (Hlinsko) – podíl 4/6, D. V. 
(Heřmanův Městec) – podíl 1/6 a I. W. 
(Chrudim) – podíl 1/6, na koupi pozemku 
parc. č. 1641/23 o výměře 32 m2 v k.ú. 
Krucemburk za cenu 40 Kč/m2. 

*ZM schválilo nabýt darem pozemek 
parc. č.  1670/5 – ostatní plocha 
(komunikace o výměře 22 m2) oddělený 
GP č. 669-129/2015 z pozemku par. č. 
1670, a dále pozemek par. č. 148/23 – ost. 
plocha (silnice o výměře 19 m2), vše v k. 
ú. Krucemburk, z vlastnictví Kraje 
Vysočina do vlastnictví Městyse 
Krucemburk. 
*ZM schválilo záměr směny pozemků. 
Pozemky parc. č. 64/3 a 65/2 o výměře 

celkem 25 m2 oddělené od pozemků parc. 
č. 64 a 65 v k.ú. Hluboká ve vlastnictví 
LDO Přibyslav se směňují za pozemek 
parc. č. 413/19 o výměře 25 m2 oddělený 
od pozemku parc.č. 413/10 v k.ú. 
Hluboká. 
*ZM schválilo závěrečný účet městyse, 
zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření městyse za rok 2015 a 
účetní závěrku městyse za rok 2015 bez 
výhrad. 



*ZM schválilo Rozpočtové opatření č. 
2/2016 a č. 3/2016. 
*ZM schválilo poskytnutí dotace na 
činnost místním spolkům a uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace, a to s 
organizacemi Spartak Staré Ransko 
54.000 Kč, TJ Sokol Krucemburk 64.000 
Kč a Perun Hluboká 54.000 Kč. 
*ZM schválilo uzavření Smlouvy č. 
4/2016 o poskytnutí dotace  Farnímu 
sboru ČCE v Krucemburku ve výši 90.000 
Kč na opravu varhan v kostele.  
*ZM schválilo změnu využití pozemku 
parc. č. 165/1 v k.ú. Staré Ransko na 

plochu, kde budou vybudovány ubytovací 
a školící prostory firmy. Žadatel uhradí 
veškeré náklady spojené se změnou 
územního plánu. 
*ZM schválilo změnu využití části 
pozemku parc.č. 696/2 (část pozemků PK 
815, 786 a 785) v k.ú. Krucemburk z orné 
půdy na zastavěnou plochu. 
*ZM schválilo demolici autobusové 
čekárny na náměstí na parcele st. 487 
v k.ú. Krucemburk. 
*ZM schválilo podání žádosti o dotaci na 
výstavbu hasičské zbrojnice na pozemku 
parc. č. st. 105 v k.ú. Krucemburk a 

podání žádosti na koupi cisterny. 
Žádosti budou podány na Ministerstvo 
vnitra – generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR, program „Dotace 
pro jednotky SDH obcí“. 
*ZM schválilo podání žaloby na firmu IS 
engineering, která měla zajištovat průběh 
veřejné zakázky na „Pořízení zametacího 
vozu k zabezpečení údržby komunikací“. 
*ZM neschválilo záměr prodeje 
pozemku parc. č. 413/10 o výměře 171 m2 
dle GP č. 125-1061/2016 v k.ú. Hluboká.

 

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. 

 

POLICIE  ČR  HLÁSÍ... 
 

Vážení spoluobčané, 
dovolte, abych Vás seznámila s některými 
případy trestné činnosti, ke kterým došlo v 
průběhu měsíců březen až květen 2016 v 
teritoriu obvodního oddělení PČR Chotěboř.  
Krádeže vloupáním 

*Pětapadesátiletý muž z Chotěbořska opakovaně v pěti případech 
vnikl do areálu lomu v obci Sloupno, kde po překonání 
uzamykatelných zajišťovacích víček nádrže odcizil 270 litrů 
motorové nafty z odstaveného pásového bagru. Poškozené 
společnosti způsobil škodu v odhadnuté výši 5.130 Kč.  
*Neznámý pachatel v době od 19 hodin 22. 5. do 4 hodin 23. 5. v 
neoploceném areálu truhlárny Emil Kolář v katastru obce 
Sobíňov bez poškození odstranil uzamykatelné plastové víčko 
palivové nádrže u zaparkovaného nákladního vozidla a z nádrže 

odčerpal 250 litrů motorové nafty. Poškozené společnosti Livott-
Camion způsobil škodu 6.250 Kč. 
Sprejerství 
*Neznámý pachatel v době od 10 hodin 27. 3. do 7 hodin 29. 3. v 
Krucemburku v ulici Hlubocká postříkal fasádu domu modrou 
barvou. Dále v ulici Mikuláše Střely pomaloval modrou barvou 
pravou boční stěnu a přední stranu zděné řadové garáže. 
Poškozeným způsobil škodu v odhadnuté výši 4.500 Kč. 
 Ublížení na zdraví  
*Dva neznámí pachatelé 7. 5. v době mezi 22. a 23. hodinou 
fyzicky napadli procházejícího po ulici Na Kopaninách ve Ždírci 
nad Doubravou. Poškozený procházel se svým psem kolem dvou 
mužů, kteří stáli u blíže neurčeného osobního motorového 
vozidla, a ti ho povalili na zem a začali do něj kopat a mlátit ho 
pěstmi. Napadením mu pachatelé způsobili mnohačetná 
povrchová poranění hlavy, podlitinu na pravé lícní kosti a 
pravého oka. Ke škodě na majetku jednáním pachatelů nedošlo.   

                              pprap. Marie Perková, vrchní asistent

 
 

MOŘE  U  RYBNÍKA  ŘEKA 
 

Prázdniny jsou už doslova za dveřmi a my též otvíráme naše dveře pro všechny hosty a příznivce z blízkého i dalekého okolí.  
Jako každým rokem si u nás můžete odpočinout a občerstvit se, opět poteče pivo z hlineckého a chotěbořského pivovaru, a pokud 
Vás bude trápit hlad, určitě se najde něco dobrého na zub. Stejně jako v uplynulých osmi letech jsme pro Vás připravili kulturní 
program, kterým bychom Vás rádi pobavili, zaujali a rozveselili.   

 

 
Program se ještě bude dále rozšiřovat, v jednání je řada zajímavých akcí – od návštěvy kouzelníka pro děti přes zábavné 

koncerty až po cestovatelské přednášky. Sledujte naše internetové stránky www.morerybnikreka.cz nebo náš fb profil – najdete 
tam bližší informace ke všemu, co se bude na Moři dít. Přejeme všem příjemné léto a těšíme se na viděnou! 

Vaše Moře u rybníka Řeka 

4. 7. 13:00 
Planetarium – hvězdy přijedou až k nám. 
Program pro děti i dospělé; aquazorbing, 
bodyzorbing 

9. 7. 18:00 
Hudební recitál pro děti  – nevšední setkání s 
hudbou, plno hádanek, her a soutěží 

15. 7. 20:00 
Na Stojáka – Ester Kočičková, Dominik Heřman 
Lev, Arnošt Frauenberg 

16. 7. 20:00 Skupina Bokomara a NAĎA URBÁNKOVÁ 

20. 7. 20:00 
Večer s tóny harmoniky a kytary – hraje p. 
Hromádka a p. Jelínek   

22. 7. 21:30 Diskotéka  

23. 7. 14:00 
Psí den na Moři – hry a soutěže pro čtyřnohé 
hafany a hafánky 

23. 7. 18:00 Soutěže pro odvážlivce – O ploutev žraloka 
Žrouta + Silák "Piják" 

23. 7. 20:00 
Monty, tlustý pán – folkovo-counry-rockovo-jazová 
show se zpěvem 

24. 7. 11:00 O Zlatou šlapku – soutěž ve šlapání na šlapadle 
29. 7. 18:00 Super zábava s kapelou Upsometujská country 
30. 7. 14:00 Piráti na Řece!!! Celodenní akce pro celé rodiny 

6. 8. 18:00 
Malé divadélko – pohádka pro děti v provedení 
profesionálních herců 

13. 8. 20:00 Vrabčí trh  – příjemný večer s fajn muzikou 

17. 8. 20:00 
Večer s tóny harmoniky a kytary – hraje p. 
Hromádka a p. Jelínek   

20. 8. 18:00 
Čeští jezuité objevují Nový svět – přednáška o 
dobrodružných osudech našich předků-cestovatelů v 
17. století   

26. 8. 20:00 Večer s tóny harmoniky a kytary – hraje p. 
Hromádka a p. Jelínek   



775  LET  KRUCEMBURKU 
 

V letošním roce si připomínáme 775. výročí první písemné 
zprávy o Krucemburku. Není to sice kulaté výročí, ale přesto 
stojí za pozornost: je to tři čtvrtě tisíciletí a obec patří mezi 
nejstarší místa osídlení na Vysočině.  

O jeho bohaté historii bylo mnoho napsáno ve Stezce liběcké, 
Kronice přibyslavské, Průvodci Krucemburkem, psal o ní A. B. 
Kohout, ředitel školy Josef Janáček, almanachy byly vydávány 
k výročím Krucemburku. Zamysleme se proto nad některými 
údaji z bohaté historie Krucemburku.  

Na bývalé obchodní stezce vznikla osada, jejíž jméno se 
nezachovalo – předchůdce Krucemburku. Víme také, že přes 
zdejší hraniční kraj, který byl nepropustný a plný nebezpečí, přes 
dnešní Ransko a Hlubokou, vedla stezka Liběcká na Moravu. 
Tento pohraniční kraj daroval již před rokem 1240 Jan z Bratčic 
řádu německých rytířů. V době, kdy Moravu sužovali Tataři, 
nalezl zde útočiště brněnský mincmistr Adam. Stalo se tak v roce 
1241, jak je historicky doloženo, a to již měl Krucemburk svoje 
jméno. Darovací smlouvu potvrdil král Václav I. roku 1242. 
V druhé polovině 13. století byl postaven kostel sv. Mikuláše. 
V té době již zde stála tvrz a obyvatelstvo osady bylo většinou 
české. V letech 1247–61 zde žil Arlanus Henricus (Karel 
Jindřich), který razil z přibyslavského stříbra mince zvané 
brakteáty. Němečtí rytíři prodali Krucemburk v roce 1321 
zemskému maršálkovi Jindřichu z Lipé, po něm se stal majitelem 
Lev z Krucemburku a posléze se stali majiteli Epíci z Hrádku. 
Epík z Hrádku nechal povýšit Krucemburk na městečko v roce 
1385 a dal mu svůj erb, který používáme dodnes. Epíci se 
podepisovali z Krucemburku, i když jim Krucemburk již nepatřil. 
Z dalších majitelů stojí za zmínku jakýsi Michal Rohovský. 

Dalším významným majitelem se stal Mikuláš Střela 
z Rokyc, vojenský hejtman krále Jiřího z Poděbrad a Vladislava 
Jagelonského. Dědici po něm vlastnili Krucemburk bezmála dvě 
stě roků. Střelové byli protestanského vyznání. Vyznání jeho a 
předchozích majitelů zabránilo tomu, že nebyl zničen a vypálen 
za husitských válek tak jako okolní osady (např. sousední Vojnův 
Městec). Z rodiny Střelů stojí za zmínku Purkhard Střela, který 
byl za svůj postoj potrestán po prohrané bitvě na Bílé hoře 
ztrátou svého majetku. Jeho manželka Sabina, rozená Vchyňská, 
pak se svými syny přestoupila na katolickou víru, a tak jim byl 
Krucemburk po zaplacení určené finanční částky císařem vrácen 
zpět do jejich držení. Její synové Rudolf Václav a Oldřich Vilém 
byli povýšeni do stavu svobodných pánů. Rudolf pak vlastnil 
Krucemburk, k jeho panství patřily Hluboká, Kohoutov a 
Benátky. Rudolf neměl dědice, a proto Krucemburk odkázal své 
sestřenici Marii Alžbětě Berkové z Vchynic a ta jej prodala Janu 
Rudolfovi Cellerovi z Rosentálu. Vdova Lidmila ho prodala 
v roce 1667 Fridrichu Smilovskému z Palmberka. 

Když zemřel, vdova Polyxena, aby měla věno pro své dcery a 
aby se zbavila dluhů, prodala Krucemburk v roce 1677 knížeti 
Ferdinandu z Ditrichštejna a ten jej převedl do polensko-
přibyslavského panství. Kníže také nechal přestavět kostel do 
nynější podoby a nechal postavit zničenou faru. Ditrichštejnům a 
jejich dědicům patřil Krucemburk až do roku 1918, po roce 1848 
zde měli jen patronátní úřad. 

Hodně útrap obyvatelům přinesla pobělohorská doba a 
následná třicetiletá válka. Mnoho usedlostí bylo vypáleno a 
vydrancováno a někteří obyvatelé opustili své domovy. Vypálena 
byla fara a poničený kostel. Zničen byl zámek rodiny Střelů 
zřejmě požárem za majitelky Marie Alžběty Berkové. Místo 
zámku nechal postavit ze zbytku materiálu Fridrich Smilovský 
špýchar, který zde stojí dodnes. 

Roku 1624 byli všichni protestanští kazatelé vypovězeni 
z Čech a poddaný lid musel přestoupit na katolickou víru. Přesto 

někteří obyvatelé zůstali věrni své víře. Byly také na náměstí 
páleny českobratrské knihy. 

V roce 1642 táhly tudy oddíly švédské armády na Moravu a 
zanechaly za sebou zkázu. V té době také došlo k vylidnění, jak 
nám dokazuje urbář z roku 1679, jehož opis se zachoval. V něm 
se uvádí, že z 55 usedlostí bylo 18 pustých (opuštěných). 

Po všem utrpení se znova začalo městečko opět rozvíjet. Císař 
Leopold I. mu vydal roku 1670 privilegia ke konání dvou 
výročních trhů. Již v roce 1727 začal psát pamětní knihu rychtář 
Karel Jindra. V roce 1728 zde vznikla koželužská manufaktura 
Viléma Skřivana. 

První roky vlády Marie Terezie byly roky válečné. Do 
Krucemburku přišlo mnoho císařských vojáků a po nich i vojáci 
saští i francouzští. Obyvatelé Krucemburku se museli starat o 
jejich zásobování, co dobře neukryli, to jim vojáci vzali. To se 
opakovalo i v sedmileté válce 1756–63, kdy obyvatelé museli 
dávat vojákům nejen potraviny a krmení pro koně, ale také 
peníze. Výpalné museli rovněž zaplatit v napoleonských válkách. 

Do dějin Krucemburku se zapsal také Matěj Ležák, 
pokrokový a odvážný muž, který hájil obětavě zájmy městečka. 

Evangelíci se po vydání tolerančního patentu mohli otevřeně 
hlásit ke své víře, vznikl zde evangelický luterský sbor. Byl 
postaven evangelický kostel, nejprve dřevěný, později zděný, 
byla otevřena evangelická škola. Prvním kazatelem byl Ján Laho. 

Vedle řemeslnické a zemědělské výroby zaznamenaly 
rozmach i knížecí železárny a doly na Ransku. I v Krucemburku 
byl v provozu důl Václav u Březinky. Také se zde hledalo uhlí, 
známá je Vojáčkova rokle z té doby. V roce 1848 zde byla 
vytvořena Národní garda pod velením Jana Dienelta, která chtěla 
jít na pomoc revoluční Praze. V roce 1855 zde byla otevřena 
nová veřejná škola. 

Rok 1866 byl rokem válečným. V Krucemburku bylo 
ubytováno mnoho vojáků rakouských a později i pruských. 
Prusové sem zavlekli choleru, která si zde i v okolí vyžádala 
mnoho obětí na lidských životech z řad obyvatel. 

Spojení se světem přinesla železniční dráha Německý Brod – 
Rosice nad Labem. Nádraží ve Ždírci bylo pojmenováno až do 
poloviny padesátých let minulého století Ždírec – Krucemburk. 

Krucemburk postihla velká tragédie: v dubnu 1893 ho zasáhl 
velký požár, při němž vyhořelo 116 domů, o přístřeší přišlo 235 
rodin (940 občanů) a požárem byly způsobeny velké škody na 
majetku občanů. 

 Po požáru dostal Krucemburk nový vzhled, domy byly 
pokryty taškami a také místo dřevěných domů postaveny nové 
zděné. Krátce před požárem v roce 1890 byla otevřena nová 
evangelická škola a po požáru byla postavena také nová škola 
veřejná. Vzniklo zde několik továren a rozšířil se společenský 
život. V roce 1906 si Krucemburk zvolil za místo svého 
prázdninového pobytu T. G. Masaryk se svou rodinou.  

Roky 1914–18 byly roky první světové války, která si 
vyžádala mnoho obětí na lidských životech. Když byla 28. října 
1918 vyhlášena Československá republika, její vznik obyvatelé 
s nadšením přijali u vily Dr. Raimana a následující den byly na 
veliké manifestaci na náměstí páleny prapory a symboly 
nenáviděného Rakouska-Uherska za veliké účasti občanů, ale 
také občanů z okolních obcí. Ubíhaly roky první republiky a 
Krucemburk se zdárně rozvíjel. Postaveny byly nové domy, 
postaven byl Družstevní dům, sokolovna a Národní pivnice. U 
rybníka Řeka byla zřízena plovárna, kabiny a letní restaurace a 
v lese chaty. To vše vybudovalo nově vzniklé lesní družstvo. 
Byla také vydlážděna silnice přes Krucemburk. 

Do toho přišel rok 1938, kdy byla narušena naše suverenita 
hitlerovským Německem, následovala mobilizace, kdy mnoho 
mužů z Krucemburku nastoupilo bránit republiku. Nakonec přišla 
potupná mnichovská dohoda a po ní 15. březen 1939 a s ním 



okupace zbývajícího našeho území a vznik protektorátu. 
Následovaly válečné roky útlaku a utrpení českého národa, ty se 
nevyhnuly ani Krucemburku. V roce 1941 zde došlo k zatýkání 
několika členů ilegální organizace KSČ, naštěstí heydrichiáda 
nepostihla obyvatele Krucemburku. Přišel však rok 1944 a do 
okolí Krucemburku přišli partyzáni oddílu Mistra Jana Husa, 
kteří zde i v okolí našli plno obětavých spolupracovníků. Zradou 
však došlo k jejich odhalení. Nadešel tak 23. leden 1945, kdy zde 
a v okolí došlo k zatýkání a tvrdým výslechům zatčených. 
Zatčení nakonec skončili v Terezíně-Malé pevnosti, kde někteří 
byli mučeni a někteří podlehli tyfu, který se zde rozmohl na 
konci války. Jen necelá polovina ze zatčených krucemburských 
občanů a občanů Starého Ranska se dočkala osvobození. Ještě 
však utrpení nebyl konec: přišel 9. květen a s ním nálet na 
Krucemburk a Ždírec nad Doubravou. Opět další oběti na 
lidských životech. Při náletu zde zahynulo dvacet šest občanů, 
mnoho jich bylo zraněno a vznikly velké škody na majetku. 

Skončila válka a nastal mírový život. Bylo však třeba 
odstranit škody, které způsobil nálet. Byly postaveny nové domy 
a opraveny další zničené náletem. V roce 1951 byla otevřena 
nová moderní škola. V roce 1949 byl Krucemburk z nařízení 
úřadů a proti vůli občanů přejmenován na Křížovou. Původní 
název se zpátky vrátil až po referendu v roce 1993. 

V poválečném období se zde mnoho změnilo. V roce 1956 
došlo k založení JZD. Vznikly nové čtvrti domků, byly postaveny 
bytovky. Postaveny byly nová hasičská zbrojnice, kino, 
samoobsluha, nová školka, budova Úřadu městyse a zdravotní 
středisko. Vybudováno bylo také rekreační středisko u rybníka 
Řeka. Byly renovovány silnice, náměstí, vodovod a kanalizace. 
Také místní závody se rozšířily. 

Po roce 1989 došlo k dalším změnám: vznikly nové firmy, 
podnik VČDZ se změnil na Intermont a značně se rozšířila 
rovněž Elasta Vestil. Zanikla však zdejší koželužna a její objekty 
převzal podnik Intermont, který je opravil. Také v sousedním 
Ransku se přestavěl a zmodernizoval podnik BEHO. 

Zlepšil se také vzhled městyse, byla vybudována plynofikace, 
splašková kanalizace, sběrný dvůr. Nově vydlážděny byly 
chodníky. Opraveny a zatepleny byly škola, školka, budova ÚM, 
zdravotní středisko a sokolovna. Vznikly zde nové prodejny a 
opravily se rodinné domy. Vybudovány byly také cyklostezky do 
Ždírce a Vojnova Městce. Opravuje se také katolický kostel, 
jehož střecha byla nově pokrytá mědí.  

Bylo by ještě možno jmenovat mnoho věcí, které se zde 
změnily. Proto nezbývá než přát Krucemburku do dalších let, aby 
se úspěšně rozvíjel a občané v něm byli spokojeni. 

Pavel Vomela 
 

VÝROČÍ  POBYTU 
TGM  V  KRUCEMBURKU 

 

V Havlíčkově Borové se připravoval 
v roce 1906 při příležitosti 50. výročí 
úmrtí Karla Havlíčka Borovského 
tábor lidu, který se měl konat 29. 
července na náměstí u Havlíčkova 
pomníku. Jako hlavní řečník na něj 
měl být pozván Tomáš Garrigue 
Masaryk.  

Ing. Jaroslav Janáček z Krucemburku byl 
organizátory této slavnosti požádán, zdali by jeho přátelé 
z Masarykova okolí nepožádali tehdy univerzitního profesora, 
aby na této slavnosti pronesl hlavní projev. T. G. Masaryk této 
žádosti vyhověl, ale s podmínkou, že by v blízkosti Borové chtěl 
nalézt vhodné místo pro prázdninový pobyt celé rodiny: mělo jít 
o větší byt s blízkým místem ke koupání. I v tomto požadavku J. 

Janáček vyhověl: pozval jej do Krucemburku, kde mu vyjednal 
byt tehdejšího ředitele evangelické školy Josefa Kynčla. Ten mu 
poskytl svůj větší byt a sám se odstěhoval do bytu menšího, který 
byl v té době prázdný. 

J. Janáček se stal také během Masarykova pobytu jeho 
společníkem a často jej doprovázel na jeho cestách. Zaznamenal 
přesně Masarykův pobyt i den příjezdu jeho manželky Charlotty 
– 11. červenec. T. G. Masaryk přijel o den později, protože byl 
v Pardubicích na jakési schůzce, za několik dní přijela jejich 
dcera Olga. Do Krucemburku přijela také Masarykova dcera 
Alice a syn Herbert, kteří zde pobyli jen krátkou dobu.  

Pokud neměl T. G. Masaryk jiný program, chodil se koupat 
do rybníka Řeka, někdy i dvakrát denně, navštívil také rybník 
Velké Dářko. Pozdější významný sochař Vincenc Makovský ve 
svých vzpomínkách uvádí, že když jako malý chlapec byl v roce 
1906 na prázdninách v Krucemburku u svých prarodičů, potkával 
zde často Masaryka s jeho rodinou. 

Většinou v neděli jezdil Masaryk pořádat přednášky 
v okolních městech. První měl 15. července v Hlinsku, 
následovaly Pardubice, 29. července byl tábor lidu v Havlíčkově 
Borové, jehož se zúčastnilo dvacet tisíc lidí. Následovala další 
města: Žďár, Nové Město na Moravě, Chotěboř, Skuteč, Velké 
Meziříčí, Moravské Budějovice, Přibyslav a v předvečer svého 
odjezdu měl 14. září přednášku ve velké učebně evangelické 
školy v Krucemburku; zúčastnilo se jí 180 lidí. Tématem 
přednášky bylo družstevní hnutí. 

Masaryk také rád podnikal výlety, velmi se mu líbila zdejší 
příroda a krajina, někdy jezdil na kole, několikrát byl ve Žďáru, 
v Havlíčkově Borové, třikrát v Chotěboři, navštívil také Žižkovo 
Pole a Žižkovu mohylu. 

Nezapomenutelným byl pro Masaryka výlet do Doubravského 
údolí, doprovázely jej manželka a obě dcery. Prošli celé údolí od 
Bílku až k Hornímu mlýnu, kde si odpočinuli. T. G. Masaryk tam 
vyslovil myšlenku: „Tento kraj je tak krásný a významný, že by 
se měl stát národní poutništěm.“ Navštívil rovněž Hamzovo 
sanatorium v Luži u Košumberka.  

Masarykův pobyt zaznamenával také deník Čas, který 
pravidelně informoval čtenáře o jeho přednáškách na Vysočině. 

T. G. Masaryka v Krucemburku navštěvovali jeho přátelé, 
mezi které patřili hlinecký lékař MUDr. Ježdík a MUDr. Brož ze 
Žďáru. Měl také schůzku s pražskými novináři ve ždírecké 
nádražní restauraci. Ždírecké nádraží bylo místem začátku jeho 
cest po přednáškách a výletech.  

T. G. Masaryk se rovněž seznamoval s životem zdejších 
obyvatel. Přál si navštívit Binkovu koželužnu, ale majitel 
koželužny – mladočech – mu návštěvu nepovolil (mladočeši byli 
Masarykovi odpůrci). Navštívil však slévárnu litiny v bývalém 
lihovaru, který patřil Janáčkovu otci a sloužil Janáčkově strojírně 
ve Starém Ransku do doby, než na Ransku byla zřízena vlastní 
slévárna. Masaryk také navštívil vystoupení putovního biografu 
v sále Pecinova hostince: děj filmu se nelíbil jeho manželce, která 
předčasně z biografu odešla. Navštívil zde i divadelní představení 
jakési kočovné společnosti, která uváděla Gogolovu hru Revizor. 
J. Janáček vzpomínky na prázdninový pobyt T. G. Masaryka 
v Krucemburku zpracoval pod názvem Masarykovi 
v Krucemburku. Vznikl tak zajímavý dokument. 

Při příležitosti devadesátého výročí Masarykova pobytu 
v Krucemburku (1996) byla vydána publikace pod názvem TGM 
na Vysočině. Masarykovi a Krucemburk. Vít Janáček v publikaci 
použil vzpomínky svého strýce Jaroslava, svými příspěvky ji 
doplnili docent Jaroslav Opat, tehdejší ředitel Masarykova ústavu 
Akademie věd v Praze, a PhDr. Jiří Drbálek. Na vydání publikace 
se podílely Masarykův ústav Akademie věd v Praze, Spolek 
přátel Krucemburku a Společnost Jana Zrzavého. 

Pavel Vomela 



VZPOMÍNKA  NA  JANA  N ĚMCE 
 

18. března zemřel ve věku 
nedožitých osmdesáti let 
významný český filmový 
režisér Jan Němec. V 60. 
letech 20. století patřil k čelným 
představitelům tzv. nové vlny 
české kinematografie. Mezi 
jeho nejznámější filmy patří 
Démanty noci (1964) a O 
slavnosti a hostech (1966). 

Pražský rodák (12. července 
1936) vystudoval obor režie na 
FAMU (1954–60), poté pracoval ve Filmovém studiu Barrandov. 
Po zákazu činnosti emigroval v roce 1974 a žil v Německu 
(1974–77), Švédsku, Holandsku, Francii a USA (1977–89), kde 
natočil filmy Proměna (1975, podle stejnojmenné novely Franze 
Kafky), Královská svatba (1976) či Skutečné příběhy: Mír v naší 
době? (1988). Před emigrací byl ženatý s výtvarnicí Ester 
Krumbachovou a později se zpěvačkou Martou Kubišovou, s níž 
natočil pro televizi pěvecký medailon Náhrdelník melancholie 
(1968) a recitál Proudy lásku odnesou (1969). V roce 1990 se 
vrátil zpět do České republiky, kde natočil film V žáru královské 
lásky (1990). 

Jan Němec v dětství a mládí jezdil pravidelně s rodiči a 
bratrem na letní byt do Krucemburku; bydleli v Pecinově 
hostinci. Měl v Krucemburku mnoho přátel a kamarádů. 
Vzpomínal na něj Vít Janáček a vzpomíná na něj pan Josef 
Soukup, který s ním a Jiřím Žurkem často hrávali na Řece (Jan 
Němec hrál výborně na saxofon). Před restaurací na vodě byl 
parket, kde se každou sobotu tancovalo. 

Jeho bratr Ladislav byl pozdější vědecký pracovník v oblasti 
polarografie u nás a v USA. 

 Pavel Vomela 
 

KAREL  IV.  NA  RANSKU 
 

Před sedmi sty lety – 14. 
května 1316 – se narodil císař 
římský a král český Karel IV.  

Není historicky doloženo, 
zda Karel IV. někdy navštívil 
Krucemburk a okolí. Přesto 
povídka Václava Klimenta 
Klicpery Karel IV. před 
Frankensteinem (1856) oživila v 
úvodní části prvního dílu pověst 
o krátkém panovníkově pobytu 
na Ransku. 

Děj povídky nás zavádí do roku 1335, kdy byl Karel 
markrabětem moravským. Spor Jana Lucemburského s římským 
císařem Ludvíkem Bavorem a Habsburky vedl k uzavření tzv. 
trenčínského míru (24. 8.), jímž se Jan zřekl titulu polského krále, 
ale chtěl si podržet vrchní lenní moc nad Slezskem a Opolskem: 
jednotlivá knížectví se měla „svobodně“ rozhodnout o své 
příslušnosti k říši nebo k panství českého krále. Trenčínská 
jednání pak vytvořila podmínky k vytvoření obranného spolku 
namířeného proti Habsburkům a k jednání tří králů (polský 
Kazimír III., český Jan a uherský Karel Robert) na uherském 
Vyšehradě v listopadu 1335, na němž se Jan zřekl nároku na 
polské království za úplatu, byla uzavřena mírová smlouva o 
delimitaci česko-polských hranic (Slezsko, Opolsko) a upraveny 
vztahy mezi Polskem a Řádem německých rytířů.  

Povídka zpracovává výpravu Karla proti minsterberskému 

knížeti Bolkovi II. v září 1335. Ten měl být potrestán za plenění 
klášterů v Kladsku, ve skutečnosti však jej výprava měla donutit 
k závislosti na českém králi. V centru pozornosti je dobývání 
Frankenštejna, při němž Karel utrpěl ztrátu bojovníků: část 
vojska byla od zrádných průvodců zavedena do zajetí. Přesto 
však Bolek nakonec uznal Jana Lucemburského za lenního pána 
a uzavřel mír. 

V druhé kapitole povídky se má – před jednáním na uherském 
Vyšehradě a výpravou proti Bolkovi – setkat Karel s otcem v 
Brně, avšak Jan zvolil do Uher jinou cestu a určil za místo 
schůzky Německý Brod. Karel proto musel s rytířem Burianem 
Kaplířem ze Sulevic a desetičlenným doprovodem projet 
Českomoravskou vrchovinou. Z cesty je připomenut zejména 
žďárský cisterciácký klášter, protože „tady tepe podkova našich 
koní již českou půdu“ . Kraj je popsán tak, že chlad věje z hustých 
černých lesů, kterými slunce nemůže proniknout. Burian radí 
Karlovi, aby poručil lesy vykácet a zřídit vsi a pole. Karel 
vysvětluje, že tak učiní sami majitelé, protože pochopili, že zde je 
také množství železné rudy. „Rozmnožují se železné báně a hutní 
pece. Již nyní tolik železa se dobývá, že není dosti lodí, které by je 
do Míšně a do knížectví saských vyvážely.“ 

V tu chvíli však Karel zjistil, že jeho vraník kulhá, protože 
ztratil podkovu. Výprava má před sebou hutní pece, kde je možné 
koně okovat. „Skutečně se blížili k Ransku, kde již tehdáž mnoho 
železné rudy se dobývalo a rozpouštělo.“   

V. K. Klicpera popisuje práci v ranských hutích tako: „As 
třidcet vysokých, umouněných mužů s hlavou hrubým plstěným 
kloboukem jako nešvárnou střechou opatřenou, s tělem nahým, 
toliko košilí a velkou koženou zástěrou z předu pokrytým... a s 
nohama dřevěnkou proti ohni sem tam po zemi roztroušenému 
ozbrojenýma kříž na kříž chodilo a chodíc nelibě klapalo. Jiní, 
majíce balvany žeřavého železa na ohromných kovadlech 
odpírajíci ten kov buď v šířku aneb v délku vhodný tvar na sebe 
bráti nutili, a z ran kladiv sourázně padajících tolik menších i 
větších jisker stříkalo, že po celé kovárně ohnivé krupobití 
sršelo.“ 

Burian rozkazuje hutníkům, aby pro koně vykovali podkovu. 
Hutníci jsou zde představeni jako hrdí a stateční lidé, kteří si váží 
své svobody. Protože odmítnou, strhne se boj, v němž hutníci 
Karlův doprovod odzbrojí. Situaci zachraňuje hutní správce Jitroš 
a podkovu vykove.   

Mezitím Karla a Buriana pohostí Jitrošova žena Bolka. Ta 
zprvu Karla škádlí: „Jakou to důvěru můj rozšafný Jitroš ve mne 
chová; ačkoli vidí, že jste mnohem mladší a pěknější nežli on.“ 
Poté však žádá informace o Karlovi: „Ráda bych se od vás 
dověděla, šlechetní pánové! co asi náš milovaný královic, 
markrabě Karel dělá?... Náš veledůstojný opat tak krásné věci o 
něm vypravuje, že jsem si ho z celé duše zamilovala.“ Tak se 
čtenář dozví o Karlově manželce Blance, novorozené dceři 
Markétě a dalších historických postavách (Arnošt z Pardubic). Na 
otázku, proč bude čas Karlova panování věkem zednickým, 
odpovídá Karel: „Bude totiž mnoho hradů, měst, chrámů Páně a 
klášterů stavěti... jakož toho již nyní dává důkazy.“ „Za to ho 
bude Bůh i celý národ milovati,“ reaguje Bolka. 

Mezitím na Ransko dorazí posel s dopisem od Blanky. Teprve 
tehdy Jitroš a Bolka zjistí, kdo je poctil návštěvou. Bolka mění 
chování: „Pro milosrdný Bůh! co si počneme, Jitroši!?“ 
bědovala Bolka. „Jasný markrabě u nás! v našem nešvárném 
bytu! ta sprostá večeře! a já jsem s ním promlouvala, jako s 
všedním rytířem?“ „Vidíš?“ odpověděl hutní mistr. „Co ti 
říkávám? Máš vždycky řeči, jako vody, nevědouc často, s kým 
mluvíš.“ Jitroš si klade za čest, že mohl okovat koně budoucího 
panovníka. Když však chce potrestat hutníky za jejich chování, 
Karel je chválí: „Statní, pravím tobě, že bych jim na bojišti více, 
nežli svým válečníkům svěřil.“ 



Před odjezdem Karel „vyšel na nádvoří, kde ho lid ten... s tak 
ohromným jásotem a výskáním přivítal, že by byl sluch jeho 
nemálo se zachvěl, kdyby byl takovému pozdravování dávno již 
nebyl přivykl“ . Rozloučil se i s Bolkou: „Nedávej lásce své k 
markrabímu Karlovi ani uhasnouti ani uchladnouti, od dnešní 
doby stala's se jeho opatrovankou.“ Poté jí podal ruku, kterou 
ona ohnivě políbila. „Dlouho pak za nimi večerním závojem 
napnutým zrakem hleděvši, dlouho dusotu a řehotu koní jejich 
naslýchavši smutně do světnice se navrátila.“ Radost jí zkalilo 
jen to, že jí Karel nechal na stole dvacet peněz ve zlatě. „Karel 
Přemyslovec neměl tak učiniti! Naši lásku a radost nám 
zaplatiti!“ 

Poté Karel s družinou pokračují v cestě, vede je Jitroš, který v 
3. kapitole s Karlem rozmlouvá a pravdivě informuje o životě v 
okolí, zejména o nepravostech v pohledském klášteře, kam jsou 
zavírána mladá děvčata proti své vůli. Celá část končí shledáním 
Karla s otcem Janem v Německém Brodě. 

Jádro povídky tvoří vylíčení bitvy před Frankenštejnem. 
Zúčastnili se jí také hutníci z Ranska. V. K. Klicpera věnuje 
velkou pozornost jejich chování: jsou popsáni jako chrabří 
bojovníci, kteří výrazně napomohli – pod Jitrošovým vedením – 
k celkovému vítězství.  

Radost kalí Karlovi zprávy o ztrátách. Burian jej informuje: 
„Udatný Jitroš jest raněn, a přišel v zajetí. Myslím, že na 
Frankensteině sedí.“ 

„Aj!“ dí Karel k Burianovi poněkud se obrátiv, „musíme ho 
stůj co stůj vyprostiti. Jeho Bolka mně by válku vypověděla. – 
Mnoholi's přivedl Ranských kovkopů s sebou?“ tázal se starého 
Srše. 

„Dv ě stě. Jedno sto padlo jich na bojišti.“ 
Zbývá dodat, že v druhém dílu povídky je Jitroš osvobozen a 

spolu s Bolkou a dalšími rudníky se usídlil na Stříbrné Hoře. 
Povídka patří do závěrečného období tvorby V. K. Klicpery 

(1792–1859): v roce 1853, v době Bachova absolutismu, byl jako 
nespolehlivý penzionován (předtím byl ředitelem pražského 
Akademického gymnázia), navíc měl i zdravotní problémy. 
Pracoval pak na cyklu historických povídek z karolinské doby 
(Král Jan Slepý 1–3, 1858; Příchod Karla IV. do Čech, 1855), 
který však už nedokončil.  

Povídka se snaží postihnout společenskou atmosféru doby. 
Skutečné historické události tvoří hlavní linii příběhu, s 
vedlejšími motivy autor pracuje volně: nezakládají se vždy na 
historické skutečnosti a podléhají schematické výstavbě 
jednotivých epizod. Bohatou dějovostí V. K. Klicpera navazuje 
na knížky lidového čtení, romantickou atmosférou, vylíčením 
prostředí, zobrazením postav a postižením jejich psychologie pak 
na evropský preromantismus, zejména na historické romány 
skotského spisovatele Waltera Scotta (1771–1832). Zvýrazněny 
jsou vlastenecké a národní hodnoty. 

Rozhovory mezi Karlem a Burianem jsou statické a autor v 
nich zasazuje děj do historického kontextu (vztah Karla s Janem 
a jeho druhou ženou, příjezd Blanky do Prahy v červnu 1334 a 
její pobyt v Čechách, narození dcery Markéty v květnu 1335 aj.). 
Rozhovor Karla s Bolkou je dynamický a některými rysy 
připomíná dialogy z jeho veseloher. Pro autorskou řeč i dialogy 
postav je charakteristický květnatý preromantický jazyk. Z 
ukázek je patrné, že autor často užívá archaické výrazy, 
přirovnání (nebude to trvat ani tak dlouho jako od Štědrého 
večera do Vánoc), složitou skladbu vět (dlouhá souvětí, 
přechodníky, slovesa na konci vět) aj. 

Připomeňme, že Krucemburk kolem roku 1335 již přes sto let 
existoval, žili v něm zemědělci a hutníci. Ves s tvrzí a kostelem 
vlastnili synové zemského maršálka Jindřicha z Lipé a čekal ji 
první rozkvět za panství Epíků. 

 Jiří Zeman 

POŽÁRNÍ  OCHRANA   
OČIMA  ŽÁKA  ZŠ 

 
 

Jak píšeme na jiném 
místě, v soutěži Požární 
ochrana očima dětí se Matěj 
Vinopal dostal až do 
celorepublikového kola, v 
němž obsadil 2. místo.  

Blahopřejeme! 
 

Byl poslední dubnový den a 
přípravy na pálení čarodějnic 
byly v plném proudu. U naší 
hasičárny se to jen hemžilo 
lidmi. Všichni někam 
pospíchali, aby byly celé 
přípravy co nejdříve u konce.  

Chlapi hasiči vynášeli stoly a židle, holky hasičky je zase 
utíraly a chystaly. Můj strýček Honza a dva další hasiči se 
rozhodli, že s cisternou zajedou k rybníku pro vodu. Abyste 
věděli, tak ta voda měla být na večerní dětskou soutěž a hašení 
spáleniště. Jak řekli, tak udělali, naskákali do auta a už se řítili 
k rybníku. Chtěl jsem jet s nimi, ale mamka mě nepustila, prý 
bych jim překážel. Byl jsem naštvaný, přípravy u hasičárny mi 
nepřipadaly hodné mého věku, bylo to pro holky.  

Nakonec se ale ukázalo, že bylo přece jen dobře, že jsem 
s nimi nejel. Vrátili se až za dvě hodiny a všichni byli naštvaní, 
že se někde flákali.  

„Kde se flákáte,“ křičeli naštvaní hasiči jeden přes druhého.  
„Vy si opravdu myslíte, že jsme se ulejvali? No, to teda 

opravdu ne!“ rozčílil se velitel Honza. „Pomáhali jsme u 
dopravní nehody.“  

„U nehody? U bouračky? Co se stalo? Jsou všichni 
v pořádku?“ vyptávali jsme se jeden přes druhého. 

„Počkat, počkat, počkat. Postupně na to odpovím. Ale proč 
bych povídal vlastně já? Tady Žloudek, to je náš hrdina.“ 

Abyste rozuměli, Žloudek je přezdívka pro jednoho našeho 
hasiče známého po všech okolních sborech. „No víš, Honzo, já 
snad ani nechci…“ ošíval se. „Nekecej a vyprávěj, my víme, že 
nám to chceš povědět,“ pobízel ho Honza. 

* 
Tak dobrá, začalo to tak, že jsme dojeli na rybník. Vyskákali 

jsme z auta a připravili hadice se savicemi.  
„Hoďte savice do…“ přerušila veliká rána Honzu. „...vody,“ 

dořekl započatou větu velitel. 
 Co to mohlo být? Snad ne bouračka? V tu chvíli jsem 

bohužel ještě nevěděl, že mám pravdu. 
 „Nechte věci tady a pojďte se tam podívat!“ 
 Běželi jsme k silnici, vyprávěl dál Žloudek. Cestou vládlo 

hrobové ticho a všichni jsme doufali, že to opravdu není dopravní 
nehoda. Bohužel byla. A pořádná. Doběhl jsem k ní první a hned 
jsem křičel na Honzu s Míšou: „Dovezte sem auto, budeme 
potřebovat lékárničku a další věci.“ To už i oni byli na místě a 
viděli tu spoušť. Vypadalo to na čelní srážku dvou osobáků a do 
toho ještě převrácený kamion.  

„Proboha, vždyť z toho kamionu něco teče!“ křičel Míša a 
kousek ucouvl. 

„Toho si zatím nevšímej, musíme dostat lidi z těch dvou aut,“ 
řekl Honza. „Teda pokud je tam někdo živý...“ Míša tu byl 
s autem v cukuletu a sbory ze Žďáru a Ždírce už také dojížděly.  

„Co tu děláte?“ křičel na nás žďárský velitel.  
„Byli jsme poblíž, nabírali jsme z rybníka vodu, slyšeli jsme 

ránu a tak jsme tady.“  



Abyste věděli, naše jednotka běžně k dopravním jednotkám 
nejezdí, nemáme na to vybavení. Žďárští profíci se mezitím 
snažili dostat lidi z aut ven. Všichni jsme čekali na příjezd 
záchranky. Na místě už byla také policie, ale sanitky pořád nikde.  

„Kde jen mohou být?“ přemítal jsem nahlas.  
„To teď neřeš, nesou dalšího,“ povídal žďárský hasič. „Pozor, 

je to dítě!“ Malý kluk, asi dvouletý, na tom byl opravdu špatně.  
„Silně krvácí a upadá do bezvědomí,“ upozorňoval nás hasič. 

Naštěstí v tu chvíli přijela kolona sanitek ze všech směrů. Věděli 
jsme, že i kdyby byly seberychlejší, tak záchrana tohoto kluka 
jim dá zabrat. Vynechávalo mu totiž srdce, těžce dýchal a i ze 
zavázané rány se mu hrnula spousta krve. V tu chvíli jsem věděl, 
že mu musíme pomoct a zachránit ho před jistou smrtí.  

„Má zlomené obě nohy a možná taky pár žeber. Vypadá to i 
na zranění hlavy a ta rána na břiše se mi už vůbec nelíbí,“ 
konstatoval jsem. „Honzo, podej mi ten obvaz, ještě mu to 
ovážeme.“  

„Pozor upadá do bezvědomí! A vypadá to na šok!  Na, tady 
máš, dej mu pod hlavu mou bundu.“  

Strhl jsem ze sebe hasičský kabát a podal ho Honzovi, 
povídal dál Žloudek. „Masírujeme, počítejte, raz, dva, tři...“  

„Kde je vlastně ten doktor?“ ptal se Honza a myslel tím 
jednoho ze žďárských profíků, kterého už ze zásahů znal. 
Vystupoval vždy jako profesionální záchranář, ale spíš všude 
překážel.  

„Udělalo se mu špatně z té spousty krve. Musel jít pryč, nebo 
by se nám tu ještě pozvracel,“ posmíval se Míša. V té chvíli už 
přibíhali lékaři a záchranáři ze sanitek.  

„Tohle vypadá hodně špatně, ten klučík by při jízdě sanitkou 
nepřežil,“ zhodnotil situaci jeden záchranář.  

„Budeme potřebovat vrtulník,“ doplnil ho druhý. Radši jsme 
raněného přenechali opravdovým doktorům a šli jsme ždíreckým 
hasičům pomoci s tekoucím kamionem. Řidiči se kupodivu vůbec 
nic nestalo, jen byl trochu vyděšený a bál se, co mu na to řekne 
šéf.  

„Tak jak to tu vypadá?“ ptal se Honza kolegů ze Ždírce. 
„Dobře, naštěstí to nebylo naložené chemikáliemi, ale jen 

neoznačená cisterna s mlékem,“ odpověděl Honzovi ždírecký 
velitel a začal se smát. 

„Vrtulník!“ zakřičel někdo.  

Všechno to proběhlo strašně rychle. V jednu chvíli klučíka 
nakládali do sanitky a v druhou se už vrtulník zvedal a letěl pryč. 
Na místě naštěstí už žádní jiní zranění nezbyli, sanitky odjely, 
kamion byl také odklizen a s ním i nebezpečná chemikálie 
v podobě mléka.  

„Co se bude dít teď?“ ptal se Míša.  
„Zbytek odklízení přenecháme profíkům a vrátíme se na 

hasičárnu. Určitě si všichni myslí, že se někde flákáme.“  
„Kdo z vás resuscitoval toho kluka?“ ptal se přibíhající 

žďárský hasič.  
„Já. Proč? Přežije?“  
„Ano, přežije. Právě díky tvé resuscitaci je možné ho 

operovat, takže má velkou šanci na přežití.“  
„To je super, Žloudku, ty jsi hrdina, zachránils život dítěte!“ 

nešetřili chválou Honza s Míšou.  
„Děkujeme za pomoc, bez vás bychom to asi nezvládli,“ 

chválil nás dál žďárský hasič. 
„Nemáte za co, nejsme na to školení a vybavení, ale je to 

dobrá zkušenost. My musíme jet, tak na shledanou.“  
„A ť je sv. Florián s vámi, hoši!“ 

*  
„Rozloučili jsme se a vrátili se sem, “ končil hrdina Žloudek 

své vyprávění.  
„Páni kluci, to je úžasný, Žloudku, ty jsi hrdina,“ ozývalo se 

z davu hasičů. Žloudek už neodpovídal, nějak nevěděl co říct, ale 
vypadal šťastně. Zrovna minulý týden jsme všichni prošli 
zdravotnickým školením a teď se to opravdu hodilo. Snad bude 
ten malý v pořádku, přemýšlel jsem.  

Všichni by si měli navzájem pomáhat. Hasiči mají pomoc 
bližnímu zakořeněnou i ve svém desateru. 

„Žloudek dnes zachránil život malému klučíkovi a jemu 
samotnému nebo jeho rodině může z nesnází pomoci třeba zítra 
někdo jiný. Je to naše poslání…“ přemýšlel zádumčivě nahlas 
velitel Honza. „Jsem na vás pyšný!“ 

Tato filipojakubská noc byla výjimečná. Odpolední zážitek se 
táhl celým večerem jako červená nit a všichni jsme cítili tu hrdost 
na příslušnost k výjimečné skupině lidí, kteří mají pomoc lidem 
v nesnázích zarytou hluboko v srdcích.  

Matěj Vinopal

 

DRAČÍ  LOD Ě  NA  RYBNÍKU  ŘEKA 
 

pokračování ze strany 1 
Dále, abychom ocenili dlouholeté snažení některých posádek, 

jsme vymysleli zcela nový, v těchto závodech zcela unikátní 
handicapový závod, v němž posádky soutěžily proti času 
nejpomalejší lodi z prvních jízd. Hlavním cílem tohoto závodu 
bylo umožnit vítězství a ocenění úsilí i slabších posádek. Pro jeho 
účastníky bylo připraveno šest pohárů. Toto klání jsme nazvali 
,,Mezinárodní závod o pohár Peruna“: mezinárodní proto, že se 
letošního ročníku zúčastnila také jedna slovenská posádka. 
Původně měly být dvě, ale ta rakouská ze spřáteleného klubu FC 
Friedersbach musela na poslední chvíli – pro změnu termínu 
republikových závodů v Rakousku – účast odmítnout.  

Už týden před závody hlavní partner našeho závodu městys 
Krucemburk zařídil vysekání trávy na pláži, hrázi a přístupové 
cestě. Další náš letitý a spolehlivý partner – krucemburští hasiči – 
zkontroloval a zprovoznil sociální zařízení kempu a připravil 
bezpečnostní opatření pro závody. 

V pátek před samotnými závody se od časných ranních hodin 
členové Perunu věnovali vybudování zázemí pro závodníky a 
diváky. Byla postavena zcela nová nástupní a startovní mola, 
která v zimních měsících vyrobili naši ,,kluci z kopce“ a na která 
nám materiál poskytl další náš dlouholetý partner Stora Enso. 

Dále bylo upraveno seřadiště posádek před nástupními moly, 
startovní mola byla opět ozvučena tak, aby byly dobře slyšet 
pokyny startéra. Bylo to ovšem náročné, protože nás od ranních 
hodin zkrápěl déšť a profukoval silný vítr. Po odzkoušení 
funkčnosti všech zařízení se už jen čekalo na příjezd lodí a 
kormidelníků, které nám opět dodala Česká asociace dračích lodí, 
jednu loď jsme si zapůjčili z Pardubic a jedna loď je naše. Ta 
byla v letošním roce několik týdnů před závody zcela vytížena, 
protože jsme na ní sportovně založeným týmům umožnili 
trénovat a jako bonus měla každá posádka možnost kdykoli 
využít hodinového tréninku zdarma. Posádky této možnosti hojně 
využívaly, což – jak se ukázalo – přineslo zkvalitnění výkonu při 
samotném závodu. 

Po absolvování pátečních tréninků a večerního odreagování 
v podobě plážové diskotéky, o kterou se postaral náš kamarád 
Tomáš Křesťan, se již všichni těšili na sobotní závody.  

Sobotní ráno začalo přípravou na slavnostní zahájení a 
dokončením posledních přípravných prací včetně instalace pro 
tento závod speciálně zapůjčené olympijské časomíry a cílové 
kamery. Do služby se nám sešlo přes šedesát obětavých členů a 
kamarádů, kteří se celý víkend vzorně starali o všechny účastníky 
i návštěvníky. Jenom pro zajímavost: během víkendu bylo 
odpracováno více než 1.850 hodin. 



 

U sluníčka 
Srdečně zveme do nově otevřeného 

obchodu U sluníčka 
Mikuláše Střely 110 
582 66 Krucemburk 

Otevírací doba: 
Po, Čt, Pá: 8:00-11:30, 13:00-15:00 
Út:  8:00-11:30, 13:00-16:00 
St: 8:00-12:00 
So: 8:00-10:00 
 

Po poradě kapitánů následovalo slavnostní zahájení, kde jsme 
si připomněli poslední slova parašutistů, která v tento den před 74 
lety zazněla z krypty pravoslavného chrámu sv. Cyrila a 
Metoděje v pražské Resslově ulici: „Jsme Češi! Nikdy se 
nevzdáme, slyšíte? Nikdy!“ Po těchto slovech se již nad rybníkem 
Řeka rozezněla i na počest slovenské posádky píseň nejkrásnější, 
kterou od roku 1993 již neslýcháme, a to československá hymna. 
Po představení posádek, sponzorů a partnerů závodu jsme 
uzavřeli slavnostní zahájení starověkým rituálem probouzení 
draka. V 9:03 odstartovaly první rozjížďky, po jejichž odjetí 
proběhl závod dětských posádek, který vyhráli mladí 
krucemburští  hasiči. Respekt patří ovšem i hasičskému „potěru“ 
ze Ždírce, Sobíňova a Kohoutova, který na krucemburské 
nestačil především věkově. Jako každý rok jsme umožnili svést 
se na dračí lodi i ostatním dětem, pro které to byl určitě pěkný 
zážitek. Celkem bylo v těchto dětských závodech předáno přes 
200 medailí, které věnovala firma GaH Ždírec nad Doubravou a 
Elasta Vestil Krucemburk.  

Následovaly finálové jízdy, které určily celkové pořadí, a vše 
probíhalo podle časového harmonogramu až do dvou hodin, kdy 
se stala nešťastná událost, při které byl zraněn desetiletý chlapec 
z Krucemburku. I tímto Ti, Jakube, posíláme nejen od nás, ale 
i od všech závodníků, kteří nám píší, pozdravy a přání 
brzkého uzdravení. Týmy své sportovní úsilí ve znovu 
zahájeném závodě věnovaly právě Tobě.  

A jak to vlastně všechno dopadlo? V kategorii mix v závodě 
na 200 metrů se na třetím místě umístila posádka Podpeperská 
elita 1 z Velké Losenice, druhá skončila posádka Draci v akci z 
Blanska a hlavní cenu obhájila a do Červeného Kostelce odvezla 
posádka U96. V kategorii ženy na 200 metrů jako třetí skončily 
Horalki z Červeného Kostelce, druhé místo obsadily Drapiny z 
Chrudimi a trofej Doubravku získala posádka Jedovaté Rumělky 
z Chotěboře, které se povedlo obhájit triumf již potřetí za sebou.  

V handicapovém mezinárodním závodě O pohár Peruna 
zvítězila ženská posádka Černé perly z Hlinska před druhou 
slovenskou Pivopiči a šošoriedky a třetí místo obsadil výběr Čech 
pod názvem JEN-TAK-TAK. V dlouhém závodě na 888 metrů 
v kategorii ženy vyhrály Horalki z Červeného Kostelce, druhé 
místo obsadila společná posádka Jedovaté perly, třetí byl 
Sobíňovský babinec. V kategorii mix na 888 metrů obsadila 
první místo Podpeperská elita 1 z Velké Losenice, která 
s přehledem o půl lodi porazila druhé U 96 z Červeného 
Kostelce, za kterými těsně o dva centimetry zůstali třetí Draci 
v akci z Blanska, což je v tak dlouhém závodě unikát. 

Všechny zúčastněné posádky obdržely krásné ceny 
z keramické dílny paní Elišky Polanské. Kompletní výsledkovou 
listinu a další informace najdete na webu Dračí lodě Řeka a na 
facebooku.  

Po skončení závodů následovala vystoupení kapel Při zdi 
Boys a Svit band a večer opět zakončil slavnostní ohňostroj 
odpálený z hladiny rybníka Řeka. 

Stejně jako loni se opět jasně ukázalo, že dračí lodě nejsou 
jenom o sportovním klání, kde odzávodíš a tím to končí. Je to 
filozofie, kde lidé nacházejí vždy něco nového. Prostě „vít ěze 
jednotlivých kategorií známe, ale v tu sobotu vyhráli všichni“.  

Závěrem bychom rádi poděkovali všem sponzorům a 
partnerům: Městys Krucemburk, pivovar Rychtář Hlinsko, Lesní 
družstvo obcí Přibyslav, Stora Enso a. s., Slévárna a modelárna 
Nové Ransko, keramika Eliška Polanská, Zemědělská a. s. 
Krucemburk, Česká asociace dračích lodí, Hartmann Rico a. s., 
pan Josef Strašil, Rybářství Vysočiny, Šiklův mlýn, GaH Ždírec 
nad Doubravou, Elasta Vestil, DIPP trans, pan Tomáš Křesťan, 
Hiesbok s.r.o Ždírec nad Doubravou, SDH Krucemburk, SDH 
Sobíňov, pan Mikulecký, pan Brychnáč, restaurace Moře u 
rybníka Řeka. Celou akci bravurně odmoderoval dlouholetý 
komentátor Českého rozhlasu Tibor Kubát. 

za Perun Hluboká Jiří Přiklopil, ředitel závodu 
 

 

IC  KRUCEMBURK  A  PAM ĚTNÍ  SÍŇ  JANA  ZRZAVÉHO 
 

V roce 2002 bylo v Krucemburku otevřeno turistické informační centrum a Pamětní síň Jana 
Zrzavého. Informační centrum má certifikát A.T.I.C. kategorie B. 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 
• informace o dopravním spojení – veřejný 

internet 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

IC Krucemburk  
tel.: 569 697 320 
e-mail: ic@krucemburk.cz 

Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické v Krucemburku  

a Městys Krucemburk srdečně zvou na  
 

VARHANNÍ KONCERT 
který se koná  

v neděli 11. září ve 14 hodin  
 

v evangelickém kostele v Krucemburku. 
Koncert se koná u příležitosti znovuuvedení 
varhan do služby. Varhany v evangelickém 
kostele prošly generální opravou, na které se 
finančně podílely dva subjekty: Farní sbor 
ČCE Krucemburk a Městys Krucemburk.  

Na varhany zahraje  
Mgr. Dagmar Lapáčková z Jarošova. 

Srdečně zvou Otto Kohout – starosta  
a Marek Vanča – evangelický farář. 

 

 

TJ Sokol Krucemburk  
Vás srdečně zve na tradiční 

 

ROZLOU ČENÍ 
S PRÁZDNINAMI 

v sobotu 27. 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. 

 



BIKOVÉ  ÚTERKY  2016 
 

V úterý 19. dubna náš tým pořádal v Krucemburku u rybníka 
Řeka náborové cyklistické závody BIKOVÉ ÚTERKY pro děti a 
dospělé. Tento závod byl druhým závodem v seriálu BIKOVÉ 
ÚTERKY 2016 a zároveň prvním závodem seriálu VYSOČINA 
MTB CUP 2016. Díky tomu, že závod byl zařazen do dvou 
seriálů, přijelo hodně závodníků nasbírat cenné body do 
celkového pořadí obou seriálů.  

Počasí bylo chladné, větrné, ale nepršelo.  
Závodu se zúčastnilo 157 závodníků. Nejmenší děti závodily 

na trase dlouhé 200 metrů, starší děti měly již okruh dlouhý 800 
metrů a nejstarší dětská kategorie měla okruh, který měřil 1.900 
metrů, a jely ho dvakrát, od kategorie kadetů se závodilo na 
okruhu dlouhém 3.000 metrů. Od startu se vyjel kopec nad kemp, 
který se pak projížděl nahoru a dolů, pak se sjelo na spodní pláž, 
na hráz, z hráze přes lávku do lesa, kde závodníky čekal velice 
náročný kamenitý výjezd, který dával zabrat všem, dále po 
výjezdu čekal závodníky kořenový a kamenitý sjezd ke studánce, 
kde si závodníci neodpočinuli, a zpět do prostoru startu a cíle a 
do dalších kol.  

Tři nejlepší závodníci v dětských kategoriích byli slavnostně 
vyhlášeni a dostali ceny a gratulaci od pana starosty O. Kohouta.  

Na náš závod zavítal také úspěšný účastník etapového závodu 
Cape Epic Filip Adel, který zde vyhrál před Tomášem Stunou a 
třetím Lubošem Němcem.  
Mikrožactvo  

1. Jolana Blažková   1. Adam Šalanda 
2. Aneta Gabrielová 2. Martin Kopecký  
3. Anežka Šudomová 3. Nikolas Grubhoffer  

Minižactvo  
1. Karla Hojková   1. Martin Mejstřík 
2. Kristýna Kohoutová  2. Tomáš Kunc   
3. Amálie Srnská   3. Petr Douděra 

Předžactvo  
1. Veronika Srnská   1. Jan Faltýnek  
2. Kateřina Douděrová  2. Aleš Blažek  
3. Adélka Němcová  3. Vojtěch Bříza 

Mladší žactvo  
1. Patricie Srnská   1. Libor Vencl  
2. Petra Kučerová   2. Erik Němec  
3. Markéta Doležalová  3. Pavel Volf 

Starší žactvo  
1. Štěpánka Hojková  1. Jiří Vrabec  
2. Marina Papoušková  2. Šimon Němec  
3. Eliška Holcová   3. Michal Vítů 

Kadeti  
1. Šárka Čejková   1. Jakub Kučera  
2. Pavlína Plchová   2. David Kulhánek 

 3. Lukáš Elčkner 
Ženy, juniorky   Muži, junioři 

1. Zdeňka Němcová  1. Filip Adel  
2. Alžběta Stunová   2. Tomáš Stuna  
3. Tereza Neumanová  3. Luboš Němec  

 
Všechny děti po dojetí závodu čekala sladká odměna 

v podobě lízátka, sušenky a pitíčka, které jsme zakoupili u paní 
Moravcové. První tři v dětských kategoriích dostali krásné dárky 
od ELASTA VESTIL a od ELKO KOPECKÝ, dále výborné 
klobásy ze Zemědělské a.s. Pro pořadatele nám výborně uvařilo 
guláš Zemědělské družstvo pod vedením pana Matuly.  

Děkujeme všem, kteří nám pomohli jak s přípravou tratě, tak 
s prezentací i zabezpečením celého chodu závodu. 

 
 

SHM  KLUB 
 

V květnu jsme se zúčastnili již tradičního Festivalu SHM 
v Pardubicích. Naše děti si znovu připravily pohádku, kterou 
pobavily děti i dospělé. Florbalisté zakončili školní rok turnajem 
O pohár předsedy klubu, kterého se zúčastnilo 20 hráčů. A 
všichni jsme se sešli na farním dvoře při dětském odpoledni, kde 
jsme se rozloučili s letošním školním rokem.  

Ačkoli naše pravidelné aktivity s přicházejícími prázdninami 
končí, léto přináší nabídku nejrůznějších táborů. K té se 
připojujeme i my. Rádi bychom pozvali děvčata i chlapce, aby si 
část léta užili také s námi.  Nabízíme tyto chaloupky: 

 

Děvčata 1.–5. tř. 2.–9. srpna 2016 Vápenný Podol 
Děvčata 6.–9. tř. 19.–27. července 2016 Březí u Osové Bítýšky 
Kluci 1.–6. tř. 2.–9. července 2016 Orličky 
Kluci 6.–9. tř. 10.–17. srpna 2016 Vápenný Podol 

 

Více informací a přihlášky naleznete na webových stránkách 
krucemburk.shm.cz v sekci Kalendář našich akcí.  

Všem přejeme krásné léto plné sluníčka a nových zážitků. A 
s dětmi se těšíme na viděnou na některé z našich chaloupek a 
také na pravidelných akcích v novém školním roce.  
 

SPARTAK  STARÉ  RANSKO 
(Jarní část 2015–16) 

 

DOROST 
V prvním jarním kole jsme narazili na těžkého soupeře z 

Tisu. V prvním poločase jsme bohužel neproměnili stoprocentní 
šance; po obdržení první branky v druhém poločase soupeř 
dominoval a na cestu zpět nám nadělil pět gólů. Pak nás čekal 
doma zápas s Ledčí: soupeř však nedorazil a my získali bez boje 
tři body. Poté jsme jeli do Polné, kde jsme po dobrém výkonu 
slavili vítězství. Následovaly dvě těsné prohry s týmy z čela 
tabulky – s Bedřichovem a Měřínem. V dalších zápasech jsme 
porazili Počátky a Herálec. V očekávaném derby se soupeřem z 
Rozsochatce/Ždírce, kterého jsme na podzim porazili, se nám 
vůbec nedařilo a doma jsme prohráli 0:4. Kluci se z prohry rychle 
oklepali a za týden opět  doma vyhráli nad Batelovem a pak i ve 
Věžnici. Poslední domácí zápas si kluci užili a po krásných 
gólech porazili Habry 3:0. Závěrečné jarní kolo jsme prohráli 
kontumačně, protože k zápasu v Rantířově se kluci nesešli. Za 
vydařené jaro zaslouží celý tým pochvalu. 

V jarní části se nám podařilo získat dostatek bodů k udržení v 
I.A třídě krajské soutěže dorostu. Z kádru však odcházejí po 
sezoně nejstarší hráči, a protože už nemáme na Ransku mužstvo 
žáků, z něhož bychom doplnili mužstvo dorostu, nevíme, zda 
budeme moci na podzim tuto soutěž opět hrát. Není to jen náš 
problém, ale i většiny soupeřů. Snažíme se však dělat vše proto, 
abychom pokračovali i v další sezoně. 

Odcházejícími hráči jsou: Pavel Jaroš, Pavel Janáček, Vojtěch 
Hudec, Jakub Pátek a Martin Vavroušek. Za vzornou 
reprezentaci jim děkujeme. 

Jarní sestava dorostu: Dymáček Filip, Hocke Tomáš, 
Holcman František, Hudec Vojtěch, Janáček Pavel, Jaroš Pavel, 
Kadlec Aleš, Kubík Patrik, Losenický Miloš, Mrštík Libor, 
Nepovím Filip, Pátek Jakub, Pecina Ondřej, Pečenka Lukáš, 
Soukup Pavel, Bříza Lukáš. 

Střelecky se nejvíce dařilo Lukáši Pečenkovi – 21 gólů, Filipu 
Dymáčkovi – 11 gólů a Františku Holcmanovi – 8 gólů. Dále 
Vojtěch Hudec a Pavel Janáček dali 6 gólů, Libor Mrštík 3 góly, 
Miloš Losenický, Lukáš Bříza, Patrik Kubík a Tomáš Hocke 2 
góly, Filip Krejčí a Pavel Jaroš 1 gól. 

O dorost se starají Jan Pecina, František Holcman, Miloš 
Losenický a Miroslav Nepovím.                                         

za družstvo dorostu Jan Pecina                                            



Staré Ransko : Třebíč 5:0 B: Hocke 2x, Pečenka 2x, Holcman 
Tis : Staré Ransko 5:0 
Staré Ransko : Ledeč nad Sázavou 3:0 (kontumačně) 
Polná : Staré Ransko 1:3 B: Pečenka 2x, Holcman 
Staré Ransko : Měřín 1:2 B: Hudec 
Bedřichov : Staré Ransko 3:2 B: Dymáček, Hudec 
Staré Ransko : Počátky/Žirovnice 4:2 B: Pečenka, Hudec, Bříza, 
Mrštík 
Herálec : Staré Ransko 0:5 B: Holcman 2x, Hudec, Pečenka, 
Jaroš 
Staré Ransko : Rozsochatec/Ždírec 0:4 
Staré Ransko : Batelov 8:1 B: Dymáček 3x, Pečenka 3x, Bříza, 
Hudec 
Věžnice : Staré Ransko 2:6 B: Holcman 3x, Pečenka 2x, 
Dymáček 
Staré Ransko : Habry 3:0 B: Pečenka, Hudec, Dymáček 
Rantířov : Staré Ransko 3:0 

 

MUŽI 

 

Po zimní přípravě jsme sezonu zahájili na konci března 
domácím utkáním proti Golčovu Jeníkovu. Zvítězili jsme a 
úspěšně jsme tak vstoupili do jarní části. V ní jsme odehráli 
celkem 13 mistrovských utkání a získali jsme 17 bodů. Pětkrát 
jsme zvítězili, šestkrát prohráli a dvě utkání skončila nerozhodně. 
Na domácím hřišti se nám podařilo potrápit mužstva z čela 
tabulky, bohužel jsme ale i ztráceli se soupeři, kteří jsou v tabulce 
pod námi. Dá se říct, že na domácím hřišti se nám vůbec dařilo, 
protože kromě posledního domácího utkání proti Rozsochatci 
jsme za celé jaro doma neprohráli. Šlágrem jarní části bylo jistě 
derby se sousedním rivalem ze Ždírce nad Doubravou, který vedl 
(a nakonec i vyhrál) dosavadní tabulku okresního přeboru. Před 
početnou diváckou návštěvou se hrál solidní fotbal. Přestože 
hosté od prvního poločasu vedli, podařilo se nám díky krásné 
brance v závěrečných minutách vyrovnat a odměnit domácí 
příznivce za hojnou účast.  

Nakonec nám s 36 body patří v tabulce 7. místo. Střed 
tabulky byl bodově velmi vyrovnaný a každé kolo se pořadí 
mužstev mohlo měnit. Při troše štěstí mohlo být konečné 
umístění i o něco lepší. Nutno však podotknout, že průběžné 
výsledky nám už několik kol před koncem dávaly jistotu setrvání 
v okresní soutěži. Proto jsme se rozhodli spíš než hrát za každou 
cenu o body dát více příležitostí i ostatním hráčům nebo 
dorostencům a soustředit se pomalu na budování kádru pro další 
sezonu. 

Mužstvo mělo na soupisce 16 aktivních hráčů. I tak nás občas 
trápila velká absence, a proto v některých utkáních nastoupili do 
hry hráči dorostu nebo bývalí hráči. Na závěr sezony se rozhodlo 
několik hráčů ukončit svoji aktivní činnost s příslibem, že pokud 
to bude nutné, rádi přijdou mužstvu pomoct. Tímto bych jim 
chtěl jménem Spartaku poděkovat a popřát jim, ať se jim daří a 
ať mezi nás kdykoliv rádi přijdou. Nahradit by je měli kluci 
z dorostu, kteří letos skončili, a všichni doufáme, že budou 

s fotbalem dál pokračovat. Jejich dobré výsledky v dorostu jsou 
dobrým příslibem pro budoucnost raneckého fotbalu, který podle 
mě dřív nebo později čeká jakási generační obměna. Díky patří 
také všem věrným fanouškům, že nás podporují nejen doma, ale 
někteří i při venkovních zápasech.  

Na závěr přidávám pro informaci přehled odehraných utkání 
se střelci branek. 

Pavel Novosad 
 

Staré Ransko : Golčův Jeníkov 6:2 (3:1),  
B: 3x P. Machovec, 2x T. Dohnal, V. Vavroušek 
Kožlí : Staré Ransko 4:0 (1:0) 
Staré Ransko : Šmolovy 4:1 (2:0)  
B: 2x P. Machovec, M. Ročárek, J. Janáček 
Přibyslav B : Staré Ransko 3:2 (0:1)  
B: P. Machovec, A. Havlíček 
Staré Ransko : Ždírec B 1:1 (0:1) B: M. Janáček 
Světlá n/S B : Staré Ransko 2:3 (1:3)  
B: R. Kafka, P. Machovec, M. Vavroušek 
Staré Ransko : Lučice 2:2 (1:1) B: P. Machovec, J. Dymáček 
Dlouhá Ves: Staré Ransko 5:3 (4:1)  
B: P. Machovec, A. Havlíček, J. Janáček 
Lipnice : Staré Ransko 2:1 (1:0) B: J. Janáček 
Staré Ransko : Okrouhlice 3:1 (0:0)  
B: 2x J. Janáček, M. Vavroušek 
Jeřišno : Staré Ransko 2:3 (1:1) B: 2x F. Dymáček, M. Ročárek 
Staré Ransko : Rozsochatec 0:2 (0:2)  
Veselý Žďár : Staré Ransko 2:1 (1:0) B: J. Janáček 
 

DĚTSKÝ  DEN  NA  STARÉM  RANSKU 

 

12. června jsme jako každý rok pořádali dětský den na Starém 
Ransku. Pro děti bylo připraveno občerstvení a spousta 
zajímavých cen, které si mohly vysoutěžit na různých 
stanovištích. Děti musely předvést, jak jsou obratné a šikovné, 
nebo si mohly zkusit vyrobit potisk na trička a tašky dle své 
fantazie. Protože nám počasí celkem přálo a děti i s rodiči se 
zúčastnili v hojném počtu (něco málo přes sto dětí), jsme s celou 
akcí velmi spokojeni. Velké díky patří všem sponzorům, díky 
jimž se podařilo zajistit dětský den jak finančně, tak věcnými 
dary v podobě různých hraček a sladkostí. Díky patří i všem 
pořadatelům, kteří se podíleli na veškeré organizaci celého dne. 

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se opět příští rok na 
shledanou. 

za Spartak Staré Ransko pořadatelé 
 

LOUTKOVÉ  DIVADLO 
 

Loutkové divadlo Oblázek se i v letošním roce těší 
návštěvnosti, a to jak malých, tak dospělých diváků. Náš 
ochotnický spolek uvedl premiérová představení a odehrál 
pohádky, které děti zhlédly i v minulosti. 

V únoru jsme odehráli pohádku Honza a zlá princezna, kde 



Tento obrázek nyní nelze zobrazit.

statečný Honza zachrání hadího prince, je odměněn kouzelnou 
píšťalkou, o kterou ho připraví chamtivá princezna. Pomocí 
kouzelné hrušky, která princezně přičaruje rohy, je ponaučena a 
rohů opět zbavena. 

Březnové představení uvedlo pohádku O Budulínkovi, a to 
nejenom na naší scéně. Zhlédli ji i příznivci loutkového divadla v 
Novém Městě na Moravě. Putovní scéna vytvořená v minulých 
letech byla zdokonalena a mohla se předvést divákům v nové 
podobě. Sami účinkující měli radost z vytvořeného díla. Po 
představení se novoměstské děti mohly pozdravit s loutkami v 
zákulisí, tak jak jsme tomu zvyklí v prostorách krucemburského 
kina, kde je naše zázemí, zatím však nikoliv stálá scéna. Z reakcí 
našich nejmenších diváků bylo zřejmé, že taková setkání jsou pro 
ně výjimečná, avšak zajímavá, působivá a milá. I loutkářům se 
návštěva na půdě jiného města líbila. Doufáme, že družba 
neskončila, a budeme se těšit dalším podobným událostem. 

V dubnu jsme reprízovali pohádku Jak Kašpárek vykouzlil 
nádherné počasí, kde jsme se s diváky přesvědčili, že cesta za 
brány paláce kouzelníka přináší velká dobrodružství. 

Květnové přípravy vyvrcholily odehráním pohádky pro 
mateřské školy Jak Kašpárek draka napálil. Nenasytného draka a 
nevítaného hosta z království vystrnadil právě Kašpárek s dětmi a 
na pomoc přispěchal tříhlavý dráček Mráček. Naši malí diváci 
mile překvapili svou ukázněností a poklidným sledováním 
pohádky se zaujetím. 

Nyní, kdy má loutkové divadlo prázdniny, bychom se rádi 
vydali za řezbáři našeho kraje a okolí, abychom mohli scénu 
obohatit o další loutky, které by nám umožnily zahrát tolik 
žádanou pohádku O červené Karkulce. Víte, která loutka nám do 
našeho divadélka nejvíce chybí a moc bychom si ji my i děti 
přáli? No je to přece ….(VLK). 

Po letních prázdninách Vás všechny srdečně zveme na 
loutková představení! Přesné termíny uveřejníme na našich 
plakátech nebo na internetové adrese http://divadlo-
oblazek.webnode.cz. Těšíme se na Vaši účast! 

  za LD Oblázek  Bc. Lucie Pejchlová, DiS 
 

MYSLIVECKÉ  SDRUŽENÍ 
 

Od posledního vydání 
časopisu Domov se v našem 
sdružení událo několik 
zajímavých událostí. Mezi 
nejdůležitější z nich jistě 
patří volba výboru MS. Na 
členské schůzi jsme zvolili 
výbor ve složení – 
myslivecký hospodář Petr 
Kohout, předseda Zdeněk 
Zvolánek, místopředseda 
Jiří Havlíček, finanční 
hospodář Ladislav Janáček, 
jednatel Milan Kohout. 
Dále členská schůze 
odsouhlasila nové stanovy 

mysliveckého sdružení. Jako každoročně pořádal OMS 
Havlíčkův Brod chovatelskou přehlídku trofejí v Perknově. Po 
velmi dlouhé době mělo naše sdružení na této přehlídce 
zastoupení medailové trofeje srnce obecného. Šťastným lovcem 
je pan Jaroslav Strašil a bodová hodnota trofeje je v hodnotě 
bronzové medaile.  

Dále bych Vás ráda pozvala za celé myslivecké sdružení na 
již tradiční bezkontaktní norování na noře Rychtářce; uskuteční 
se 23. července od 8 hodin. Výborné občerstvení a zajímavá 
podívaná bude jistě lákadlem pro mnoho návštěvníků. 

Ing. Petra Kohoutová 
 

SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASI ČŮ 

 

Vážení spoluobčané, jarní měsíce byly pro dobrovolné hasiče 
klidné. K výjezdu byly naše jednotky vyslány pouze dvakrát. 
Prvního května jsme ořezávali větve nad chodníky a zastávkami 
okolo parku. Díky státnímu svátku byl klidný provoz, a tak šlo 
práce vykonat rychle a bezpečně. 

V blízké době získá naše jednotka vybavení k likvidaci 
nebezpečného hmyzu, jako jsou sršni, vosy apod. V současnosti 
je náš sbor předurčen a připraven k likvidaci požárů, technickým 
a jiným pomocem, likvidaci vývratů, zlomů a visících větví po 
větrných smrštích, hledání pohřešovaných osob a zajišťování 
pomoci na vodě.  

Ve své činnosti úspěšně pokračují mladí hasiči, kteří se 
v hasičských dovednostech procvičují na pravidelných 
schůzkách. Své schopnosti prověřili na tradiční jarní okrskové 
soutěži konané 8. května a vybojovali 4. místo. 

Přejeme vám, vážení spoluobčané, příjemné léto a ceníme si 
vaší podpory. 
 

JAN  ZRZAVÝ  A  KRUCEMBURK 
 

O Janu Zrzavém a jeho důvěrném vztahu ke Krucemburku je 
toho hodně známo. V Pamětní síni Jana Zrzavého i v mnoha 
publikacích a filmech je možno se dovědět o krucemburských 
rodových kořenech Zrzavých, o malířových prázdninových 
pobytech u krucemburského dědečka v hostinci Na Špici, o jeho 
pozdějších pravidelných návštěvách tohoto „městečka do 
kopečka“ i o jeho rozhodnutí spočinout v Krucemburku navždy. 
Zrzavého obrazy krucemburského náměstí z roku 1939 a z roku 
1959 jsou už vnímány jako nedílná součást národního kulturního 
bohatství. 

Vedle všeobecně známých malířových obrazů z Krucemburku 
a okolí se chci tentokrát pozastavit u jednoho z nich. Vyniká 



nevídanou spanilostí, hloubkou vnitřního prožitku, citovou 
čistotou a dokonalým uměleckým souzněním lidského nitra s 
milovanou krajinou. Jeho název je Jez na potoce Diousu. Tento 
olej na plátně byl namalován roku 1940 a je součástí umělecké 
sbírky Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích.  

Domnívám se, že ze všech, kdo tento obraz obdivují v galerii 
nebo v různých obrazových monografiích, jsou místní lidé z 
Krucemburku obohaceni ještě navíc o další prožitek související 
se znalostí prostředí. Právě oni totiž vědí, co to je Dious, právě ti 
starší z nich pamatují jeho někdejší krásu i lidový výklad názvu 
tohoto bývalého jezu (vodní hladina připomínala božské oko 
Diovo – lidově řečeno: Diousovo).  

Proč vznikl obraz právě v roce 1940? Byla to doba druhé 
světové války a Jan Zrzavý, který se po „mnichovské zradě“ 
vrátil z Francie do své milované vlasti, chtěl zaměřit vnímavost 
národa k rodné zemi, chtěl posílit pradávné sepětí člověka s 
rodnou vlastí. Tento obraz kouzelného krucemburského 
krajinného zákoutí je vskutku pravým holdem složeným české 
krajině v dobách nejtěžších. Dokonalá malba s jasnými 
konturami, nesoucími stopy malířovy „bretaňské“ zkušenosti, 
niterná oduševnělost a zjevná láskyplnost propůjčují obrazu 
nehynoucí trvalou hodnotu.  

A Krucemburk? Ten to ví, ten je si této tajné výsady vědom a 
váží si jí. 

 Dr. Jitka Měřinská, Společnost Jana Zrzavého 
 

VÍTÁNÍ OB ČÁNK Ů 
 

23. dubna proběhlo v obřadní síni v Krucemburku tradiční 
slavnostní uvítání nově narozených dětí. Mezi občany 
Krucemburku byly zapsány děti: Helena Perglová, Elena 

Dvořáková, Alžběta Raurová, Kateřina Trávníčková a Adéla 
Šobová.  

Malé občánky přivítal starosta obce Mgr. Otto Kohout a 
slavnostní atmosféru celého odpoledne podtrhlo vystoupení dětí 
z naší mateřské školy a dětského pěveckého sboru pod vedením 
Marty Rejškové. Rodičům přejeme mnoho trpělivosti při 
výchově dítěte a dětem přejeme, aby vyrůstaly ve zdraví a 
v klidné harmonické rodině. 

Upozorňujeme rodiče, aby svoje nově narozené dítě přihlásili 
k trvalému pobytu. Trvalý pobyt dítěte se řídí trvalým pobytem 
matky. To znamená, že rodič se dostaví na náš úřad s rodným 
listem dítěte a dítě je tak zapsáno (přihlášeno) k trvalému pobytu 
v Krucemburku.  

    Jiřina Valecká 
 

SETKÁNÍ  S  LEGENDAMI 
 

28. dubna v podvečer se městecká sokolovna zaplnila lidmi, 
kteří toužili osobně se setkat s hereckou legendou Luďkem 
Munzarem a básníkem, spisovatelem a moderátorem Františkem 
Novotným.  

Občerstvení zdarma v podobě sladkých dezertů, horkého 
svařeného vína a vody pro všechny příchozí je ve Vojnově 
Městci již tradicí. Besedu moderoval student žurnalistiky Štěpán 
Šůstek a příjemnou atmosféru dotvořila svým vystoupením 
hudební kapela Starší časy. Hosté měli možnost napsat na 
lístečky a vhodit do připravené truhličky své otázky pro L. 
Munzara a F. Novotného, pánové po zodpovězení jeden 
vylosovaný dotaz na konci besedy odměnili. Pánové Munzar a 
Novotný bavili hosty městecké sokolovny více než dvě hodiny a 
po zásluze se jim dostalo poděkování potleskem ve stoje. 

Beseda byla pokračováním plánovaných kulturních akcí 
Městyse Vojnův Městec pro letošní rok. V nejbližší době se 
můžete těšit na červencový charitativní koncert zpěvačky Elišky 
Mlatečkové.

Jan Zrzavý: Jez na potoce Diousu, 1940 
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