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MISTROVSTVÍ  ČR  V  MARIÁŠI 
 

 
 

Mariášový svaz Praha pověřil TJ Sokol Krucemburk 

uspořádáním mistrovství České republiky v mariáši; konalo se 

v sobotu 8. října v místní sokolovně. Přípravou celého turnaje a 

samotným jeho vedením byl svazem pověřen Jan Hülle. Nebylo 

to jednoduché připravit takový turnaj tak, aby splňoval 

požadavky svazu, přilákal co nejvíce hráčů a byl celkově 

úspěšný. Turnaje se 

nakonec zúčastnilo 

144 hráčů, což byla 

z 10 pořádaných 

ročníků druhá 

nejvyšší účast. 

Turnaj byl zahájen 

v 8.30 hodin státní 

hymnou. 

Následovaly uvítací 

projevy jak starosty 

našeho městyse 

Mgr. Otto Kohouta, 

tak i starosty 

místního Sokola 

Tomáše Trávníčka.  

Více na straně č. 15 

OSLAVY  775  LET  OBCE 
 

 
Sobotní odpoledne 24. září se u místní sokolovny konaly 

oslavy 775 let od první zmínky o obci. Kolem 14. hodiny 

proběhlo slavnostní zahájení, při němž zarecitovaly básničky děti 

z mateřské školky, pod vedením Mgr. Marty Rejškové zazpívaly 

a zahrály děti ze ZUŠ a žáci ze ZŠ si připravili povídání 

o historii Krucemburku. 

Pro děti, ale i dospělé  byl po celé odpoledne připraven 

program, který doprovázeli muzikanti z Trampské osady Řeka. 

V sokolovně poté vystoupily k tanci i poslechu kapely 

KAVIJEROCK A BÁRA a SVIT BAND. 

Více na straně č. 2 



OSLAVY  775  LET  OBCE 
 

pokračování ze strany 1 

Dětem byl k dispozici 

kolotoč, skákací hrady, bumper 

ball (nafukovací koule), bungee 

running (běh na gumě). Místní 

hasiči si pro děti připravili 

soutěže, jejichž  vyvrcholením 

byl pěnový gejzír. 

Sál sokolovny se naplnil 

k prasknutí, když na pódium 

vystoupilo Loutkové divadlo 

Oblázek s pohádkou 

Kašpárkova kouzelná kniha. 

V průběhu celého odpoledne ženy ze Spartaku točily dětem 

zdarma cukrovou vatu. 

Děkuji tímto TJ Sokol za organizační zajištění akce, 

Mysliveckému sdružení Krucemburk za pomoc při zajištění 

občerstvení, Perunu Hluboká za zapůjčení lavic a stanů, 

vystupujícím dětem a jejím vedoucím za krásná vystoupení, 

muzikantům za krásné kulturní odpoledne a večer a rovněž 

Loutkovému divadlu Oblázek za nevšední zážitek. 

Poděkování patří také panu Ladislavu Polanskému, který 

v kině Krucemburk promítal pro žáky MŠ a ZŠ, panu Pavlu 

Vomelovi za poutavé 

vyprávění o historii 

Krucemburku, které 

předcházelo promítání 

pro žáky ZŠ, a také 

Mgr. Monice 

Henychové za 

přípravu žáků. 

Abych na nikoho 

nezapomněl, děkuji 

závěrem všem, kdo se 

jakkoli podíleli na 

přípravě a průběhu 

oslav. 

  Mgr. Otto Kohout 

PODOUBRAVSKÝ  VÍCEBOJ 
 

10. září se 

konal v obci 

Oudoleň devátý 

ročník 

Podoubravského 

víceboje, kterého 

se zúčastnilo 

čtrnáct družstev 

Svazku obcí 

Podoubraví. 

Zástupci obcí 

museli prokázat 

všestrannou 

dovednost v osmi disciplínách: požární útok, střelba, poznávaní 

dravců, dřevin, mlynaření, hádanky, medobraní a také souboj 

s robotem. 

První místo v soutěži obsadila Uhelná Příbram, druhé místo 

obec Sobíňov a třetí místo obhájilo po závěrečném rozstřelu 

družstvo Čečkovic. 

Zástupci Krucemburku Ing. Dagmar Břeňová, Patrik 

Otradovský a Mgr. Otto Kohout vybojovali pro náš městys pěkné 

osmé místo. 

Závěrem klání se konala soutěž výhradně pro starosty, kde 

Mgr. Otto Kohout vybojoval v disciplíně discgolf třetí místo. 

Příští jubilejní desátý ročník se bude konat v obci Sobíňov. 
Mgr. Otto Kohout 

 

VARHANNÍ  KONCERT   

V  EVANGELICKÉM  KOSTELE 
 

 

V neděli 11. září ve 14 hodin se v evangelickém kostele v 

Krucemburku konal slavnostní varhanní koncert, který 

připomenul znovuuvedení varhan do provozu. Na opravené 

varhany zahrála paní Dagmar Lapáčková,  dipl. um. z Jarošova, 

skladby F. Couperina, F. X. Brixiho, J. Zacha, J. S. Bacha, G. 

Bohma a J. Langlaise. V evangelickém kostele skladby 

poslouchalo 75 posluchačů, kteří odměnili účinkující v závěru 

koncertu bouřlivým potleskem.  

Varhany v evangelickém kostele byly postaveny ve 20. letech 

20. století. V roce 1947 prošly částečnou opravou a údržbou. V 

minulém režimu nebylo téměř možné, aby varhany byly 

profesionálně udržovány, a tak bylo nutné přistoupit ke generální 

opravě. Staršovstvo Farního sboru vybralo firmu Poukar a Eliáš, 

která práci provedla vzorně.  

Celkové náklady činily 270 tisíc korun. Městys Krucemburk 

přispěl částkou 90 tisíc Kč. V úvodu koncertu tuto skutečnost 

vděčně zmínil farář evangelického sboru Mgr. Marek Vanča: 

přivítal přítomné, především starostu městyse Mgr. Otto 

Kohouta, který pak zúčastněné pozdravil a vyjádřil naději, že se 

taková setkání budou v evangelickém kostele konat i v 

budoucnosti. 

Marek Vanča, evangelický farář 



Z  DĚNÍ  V  MŠ 
 

 
 

Jak ten čas letí. Prázdniny jsou za námi a naše školička zase 

ožila. Děti se setkaly se svými kamarády a zároveň přivítaly ve 

všech třídách kamarády nové. V letošním školním roce 

navštěvuje mateřskou školu 75 dětí, což je její plná kapacita. Do 

MŠ docházejí děti i z okolních obcí. 

Čeká nás práce podle školního vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání „Strom života“, a tak budeme zase vše 

poznávat, pozorovat, objevovat, zkoumat, tvořit, prožívat, hrát si, 

sportovat, dovádět a skotačit. Dny ve školce nám zpestří 

návštěvy kina, pravidelná pohádková představení divadélka 

„Úsměv“, dny s barvičkou, výlety do přírody, exkurze, tvořivá 

odpoledne s rodiči.  

Pravidelně budou pokračovat každé pondělí logopedická 

cvičení s paní Krátkou ve spolupráci s klinickou logopedkou ze 

Žďáru nad Sázavou. Dále připravujeme ve spolupráci se základní 

školou plavecký výcvik pro předškoláčky. Ze zájmových 

činností mohou děti navštěvovat taneční kroužek, kroužek 

anglického jazyka nebo se mohou zúčastnit lyžařského výcviku 

pod odborným dohledem. 

O prázdninách ve školce panoval opět pracovní ruch. Vše se 

opravovalo, modernizovalo, aby se děti po prázdninách vrátily 

do hezkého a příjemného prostředí.  

A na co se těšíme? Na každodenní společné chvíle 

s kamarády, na spoustu zážitků, legrace, pohody a radosti. 

Krásné slunečné podzimní dny plné pohody přejí        

zaměstnanci MŠ 

 

CO  NOVÉHO  V  NAŠÍ  ZŠ 

Prázdninový čas se nachýlil ke konci a s ním nadešel čas 

školní práce. Ve čtvrtek 1. září začal nový školní rok a všichni 

žáci se vrátili do svých školních lavic. Do naší ZŠ přišlo poprvé 

v doprovodu svých rodičů 14 prvňáčků. Nový školní rok 2016/17 

zahájil svým projevem pan ředitel Mgr. Jiří Šikl. Ve školním 

rozhlase přivítal všechny žáky a popřál jim úspěchy ve školní 

práci. Také pan starosta Mgr. Otto Kohout přivítal žáky školy, 

včetně těch nejmenších, a všem popřál úspěšný školní start. 

V nadcházejícím školním roce se na naší škole vyučuje 

celkem 161 žáků v devíti třídách. ZŠ vyučuje své žáky podle 

školního vzdělávacího programu „Řeka života“.  

Třídní učitelé v jednotlivých třídách: 

I. tř. Mgr. Věra Štouračová, 14 žáků 

II. tř. Mgr. Helena Kafková, 21 žák 

III. tř. Mgr. Eva Janáčková, 20 žáků 

IV. tř. Mgr. Jana Mäki, 13 žáků 

V. tř. Mgr. Jitka Josková, 16 žáků  

VI. tř. Mgr. Alena Bencová, 12 žáků 

VII. tř. Mgr. Jitka Kadlecová, 18 žáků 

VIII. tř. Mgr. Monika Chmelařová, 25 žáků 

IX. tř. Mgr. Monika Henychová, 22 žáci 

Ostatní pedagogičtí pracovníci: Mgr. Miloslava 

Baumgärtnerová – zástupkyně ředitele školy a správce ICT, Ing. 

Ivana Tomková zastává funkci výchovné poradkyně, Mgr. Alena 

Bencová pracuje ve funkci metodika prevence a Mgr. Petr 

Hodrment. Ve školní družině pracuje vychovatelka Daniela 

Balková. Lenka Svobodová, Lenka Jonášová a Hana Kohoutová 

pracují ve funkci asistenta pedagoga ve 4. a 5. třídě. 

K provozním zaměstnancům patří:  Miroslava Slanařová – 

hospodářka, Milan Novotný – školník, Jana Lacková, Andrea 

Lojková, Marie Junová. Ve školní kuchyni vaří pro žáky i 

zaměstnance Bohuslava Pečenková – vedoucí školní jídelny a 

paní kuchařky: Hana Műhlfaitová a Stanislava Adámková. 

Žáci naší školy mají možnost pracovat v zájmových 

kroužcích. Vyučující nabídli dětem tyto zájmové útvary: 

výtvarný, přírodovědný, seminář z chemie, seminář ze zeměpisu, 

cvičení z M a Čj, dys angličtina, ruský jazyk 6.–7. třída, anglický 

jazyk 1. stupeň, čtenářský kroužek, praktika z biologie, psaní na 

klávesnici PC všemi deseti, sportovní hry pro 3.–5. třídu, 

volejbal, vybíjená a florbal.  

V 7. ročníku budou žáci pracovat ve volitelném předmětu 

ruský jazyk. Školní výuku budou doplňovat besedy, plánují se 

další zajímavé akce a projekty pro žáky 1. i 2. stupně. V průběhu 

školního roku se žáci zapojí do celé řady soutěží a olympiád, 

budou se aktivně podílet na přípravě velikonoční výstavy, která 

proběhne 5.–6. dubna 2017. Bude probíhat Recyklohraní – sběr 

baterií a elektromateriálu, sběr starého papíru, víček z PET lahví, 

pomerančové a citronové kůry. Ve školním roce 2015/16 v rámci 

projektu Recyklohraní odevzdali žáci 52 kg baterií, 129 kg 

velkých elektrozařízení. Za získané body jsme pořídili koše na 

tříděný odpad do jednotlivých tříd. Odevzdali jsme 4.555 kg 

starého papíru a 65 kg PET víček. 

Během prázdnin došlo k rekonstrukci sociálního zařízení a 

výměny střešní krytiny na horní budově. V přístavku pro 

veřejnost budou opraveny sprchové kouty. Za všechny tyto pro 

školu důležité opravy patří poděkování vedení městyse a 

zastupitelům. 

Do nadcházejícího školního roku 2016/17 přejeme všem 

žákům hodně studijních úspěchů. Těm nejmenším příjemné sžití 

se školou a těm nejstarším správnou volbu střední školy.   



Aktuální informace z dění v ZŠ jsou zveřejňovány na 

webových stránkách www.zskrucemburk.cz. 

kolektiv zaměstnanců ZŠ 
 

Nejúspěšnější reprezentanti naší školy 
 

V loňském školním roce se naši žáci zapojili do celé řady 

soutěží a olympiád, obsadili přední místa a tím úspěšně 

reprezentovali naši školu.  

V okresním kole soutěže „Rozumíte penězům?“ náš tříčlenný 

tým z 8. třídy ve složení Ondřej Pecina, David Řezníček a Matěj 

Vinopal obsadil 1. místo. Do soutěže Požární ochrana očima dětí 

se zapojili čtyři žáci naší školy, v okresním kole obsadil Matěj 

Vinopal z 8. třídy s literární prací 1. místo a poté se probojoval 

až na 2. místo v celorepublikovém kole.  

Petr Daniel a Marek Čermák z 5. třídy se v okresním kole 

umístili na 2. a 3. místě a David Mitana ze 4. třídy s výtvarnou 

prací též na 3. místě. V oblastním kole soutěže Právo pro každý 

den obsadila dvě družstva žáků 8. třídy – Matěj Vinopal, Ondřej 

Pecina, Magda Kamarádová, Aleš Křesťan, Martin Matouš a 

Dominika Balková – dvě 3. místa.  

V okresním kole Pythagoriády naši žáci též nezklamali a 

Ondřej Pecina z 8. třídy se umístil na bronzové příčce a 

v okresním kole Matematické olympiády se též vyšplhal až na 2. 

místo. René Vašek z 5. třídy též zabojoval v Pythagoriádě velice 

úspěšně a obsadil 3. místo.  

I v recitační soutěži se nám dařilo a náš žák Tomáš Málek 

z 5. třídy se dostal až do celorepublikového kola, kde si 

vybojoval 2. místo. Žákyně 9. třídy Martina Hrůzová se zapojila 

do celorepublikové soutěže Příběhy 20. století, kde za svůj 

příběh dostala od veřejnosti velký počet hlasů.  

Věříme, že i v dalších letech budou mít naši žáci chuť 

pracovat stejně dobře jako v letošním školním roce a budou 

obsazovat přední místa. Budeme jim držet palce, ať se jim daří. 

Mgr. Monika Henychová, Mgr. Jitka Josková 
 

Výměna střešní krytiny na horní budově ZŠ 

Na přelomu srpna a září dostala horní budova základní školy 

novou střešní krytinu. Původní krytina byla nevyhovující a do 

půdy při deštích zatékalo. 
 

Rekonstrukce  sociálního  zařízení  v  ZŠ 

V horní budově ZŠ proběhla v létě rekonstrukce sociálního 

zařízení. Rekonstrukce byla provedena kvůli nevyhovujícím 

litinovým odpadům a zároveň byla řešena i změna dispozice. 

V rámci této akce byly mimo jiné vybudovány úklidové komory, 

mobilní kabiny, vyměněny zařizovací předměty a nainstalováno 

nové osvětlení. Sociální zařízení tedy dostalo zcela novou 

podobu. V současnosti probíhá projekt, v němž se žáci spolu s 

učiteli zapojují do návrhu grafiky, která by měla být aplikována 

v sociálním zařízení. 

Rekonstrukci sociálního zařízení podpořil částkou 120.000 

Kč Kraj Vysočina. 

Mgr. Otto Kohout 



ZÁKLADNÍ  UMĚLECKÁ  ŠKOLA 
 

Základní umělecká škola Chotěboř, pobočka v Krucemburku, 

opět po prázdninách zahájila svoji výuku v prostorách ZŠ, 

v přízemí budovy. Ve školním roce 2016/17 zde studuje 68 žáků 

a pracují dva sbory, Sboreček – pro žáky od 1. do 5. třídy, 

Giocoso – pro žáky od 5. třídy. 

V hudebním oboru vyučuje Mgr. Marta Rejšková, Mgr. Jana 

Mandátová, Alena Fuxová, dis. Vyučuje se hra na klavír, 

varhany, elektrické klávesové nástroje, zobcovou flétnu, příčnou 

flétnu, klarinet, dále sborový zpěv a hudební nauka. 

Výtvarný obor vyučuje paní učitelka Pavla Svobodová. Žáci 

se zabývají kresbou a malbou různými technikami, velmi 

oblíbené jsou hodiny s rodiči, které mají vždy specifické 

zaměření. 

Kapacita školy je zcela naplněna, přijmout bychom mohli 

snad jen případné zájemce o sborový zpěv. 

Přejeme všem žákům plno krásné hudby, radosti z činnosti 

hudební i výtvarné a hodně hezkých chvil u svých nástrojů a též 

velmi mnoho trpělivosti u cvičení. 

Marta Rejšková, vedoucí pobočky ZUŠ

 

ZPRÁVY  Z  OÚ 
 

Čištění a oprava koryta Městeckého potoka 
Ve čtvrtek 13. října proběhlo předání a převzetí staveniště 

stavby „Městecký potok – Krucemburk“. Objednatelem 

stavebních prací jsou Lesy České republiky. V rámci této stavby 

bude řešeno odbahnění koryta potoka a následné opravy v úseku 

od mlýna k mostu na ranecké silnici. Celá akce by měla být 

ukončena na jaře 2017. 
 

Zabezpečení školy a školky 
V srpnu proběhla v základní a mateřské škole instalace 

systému video vrátných, jímž je zajištěna větší bezpečnost našich 

dětí. Po instalaci systému musí každý, kdo vchází do budovy ZŠ 

a MŠ, zazvonit na zvonek a po ověření totožnosti na 

videokameře je teprve vpuštěn do budovy. 
 

Černé skládky v parku a u stezky 

pod Binkovými dolci 
V průběhu roku byly v krucemburském parku prováděny 

údržbové práce, které by měly být počátkem nového užívání 

parku. Stejně tak byla u stezky do Vojnova Městce, pod 

Binkovými dolci, vysekána křoviska a vznikne zde nově 

odpočinkové místo pro chodce a cyklisty. 

Žádáme tímto občany, kteří vyvážejí bioodpady ze svých 

zahrad na tato místa, aby tak nečinili a odpady likvidovali buďto 

na svých zahradách kompostováním, nebo odpady odkládaly do 

Sběrného dvora. 

Každý odpad, který je ukládán na místech jiných než k tomu 

určených, znamená vynaložení obecních finančních prostředků 

na jeho likvidaci. 

Děkuji za ohleduplnost k ostatním občanům a za to, že 

neděláme z veřejných míst skládku. 

   Mgr. Otto Kohout 

Dotace na pořízení domovních kompostérů  

pro městys Krucemburk 
Na základě proběhlé ankety v našem městysi je patrné, že je 

o kompostéry nemalý zájem – cca 350 zájemců o domácí 

kompostér. 

V současné době připravujeme podání žádosti o dotaci na 

Státní fond životního prostředí, žádosti jsou přijímány do konce 

listopadu 2016. Na jaře roku 2017 by mělo na fondu proběhnout 

vyhodnocení žádostí a přidělení dotací. Po přidělení dotace 

bychom provedli soutěž na dodavatele kompostérů a poté již 

budou kompostéry putovat k našim občanům. 

Dotace ze SFŽP na domácí kompostéry bude 85 %, 15 % je 

spoluúčast Městyse Krucemburk a občany tedy kompostér 

v hodnotě cca 3.600 Kč bude stát pouze 300 Kč. 

O dalších fázích projektu Vás budeme informovat. 

Tomáš Trávníček 

 

Krucemburské  kino  v  létě 
V letním kině se letos začalo promítat 25. června a sezona 

byla ukončena 27. srpna. 24 představení, z toho 13 českých 

filmů, navštívilo 581 diváků. Nejvíce diváků přišlo na film 

Teorie tygra, dále na filmy Lída Baarová a Učitelka. 

V červenci proběhla ve stálém kině rekonstrukce zvuku. Nyní 

promítáme ve formátu 5.1, což znamená prostorový zvuk po 

celém sále, na který jsme zvyklí z multikin. Dále jsou připraveny 

bezdrátové mikrofony, které budou využity při různých 

besedách, ale i při představeních loutkového divadla. 

Na závěr zvu příznivce skupiny Kiss v úterý 25. října v 19.30 

hodin na záznam letošního koncertu v Las Vegas. 

Ladislav Polanský 

 

 

 

TECHNICKÉ  SLUŽBY   

A  MAJITELÉ PSŮ 
 

Na začátku musím majitele psů pochválit: velice se zlepšili v 

uklízení psích hromádek na chodnících. V posledních dvou 

letech už se s hromádkami na hlavní ulici setkáváme spíše 

výjimečně. Bohužel, když se pes vyprázdní kdekoliv na trávu, 

pejskaři si zřejmě myslí, že je to v pořádku. Ale není. Uvědomte 

si, vážení pejskaři, že lidé, hlavně děti, šlapou i po trávě a 

nekoukají pod nohy. A uvědomte si, že i na trávě se uklízí. 

Pokud se tráva seká strunovou sekačkou, hromádka znečistí 

nářadí, oděv pracovníků, ploty i zdi. Celá ulice pak smrdí až 

hanba. Vám to nevadí? 

Někteří pejskaři jsou pořádní – ale jen tak napůl: exkrementy 

po svém psu seberou do sáčku, ale když není koš po ruce a nikdo 

se právě nedívá, sáček někde odhodí a myslí si, že tím sáček 

zmizel ze světa. Ale nezmizel. Při stříhání živých plotů na 

náměstí nebo při práci v parku i jinde se nachází překvapivě 

mnoho takových sáčků. Škoda, že nevíme, kdo takto uklízí! Ti 

by se divili, až by tyto „památky“ našli vysypané před dveřmi 

svých domovů. 

Nechci končit takto drsně, a tak na závěr musím majitele psů 

ještě jednou pochválit. Jsou mezi nimi i tací, kteří s sebou na 

procházku berou nejenom sáčky, ale i velké tašky na odpadky a 

cestou sbírají pet lahve, plechovky a co všechno ještě do přírody 

nepatří. Děkujeme za sebe i za všechny občany městyse 

Krucemburk.

 

 

 

 

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo v rámci akce Bezpečná Vysočina navýšení financí na nákup reflexních pásek pro 

obyvatele. Reflexní pásky splňují požadavky na optické vlastnosti. 

Reflexní pásky budou do domácností naší obce distribuovány společně s časopisem DOMOV. 

 



INFORMACE  Z  34.–39.  ZASEDÁNÍ  RADY  MĚSTYSE 
 

34. zasedání – 9. 6. 2016 

*RM schválila v souladu s ustanovením § 

108, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, že závěsný odznak při 

významných příležitostech (např. vítání 

občánků apod.) a občanských obřadech 

(uzavírání občanského sňatku) má právo 

užívat člen zastupitelstva Ing. Jiří Kasal. 

Zároveň jej pověřila v souladu s 

ustanovením § 11a) odst. 1 písm. a) zákona 

č. 300/2000 Sb., o matrikách přijímáním 

prohlášení snoubenců při vstupu do 

manželství v matričním obvodu. 

*RM schválila uzavření příkazní 

smlouvy se společností IPI Žďár nad 

Sázavou na přípravu a organizaci 

výběrového řízení k projektu „Prodloužení 

kanalizace pro čp. 286, 265 a klubovnu“ za 

celkovou cenu 12.000 Kč bez DPH. 

*RM schválila nákup sestavy zahradního 

nábytku a markýzy k Domu s 

pečovatelskou službou. 

*RM schválila vybudování nových 

informačních tabulí na Starém Ransku, v 

Hluboké a na budově kina. 

*RM schválila provedení terénních 

úprav kolem areálu Sběrného dvora 

firmou Josef Strašil za cenu max. 20.000 

Kč bez DPH. 

*RM schválila podání žádosti o dotaci na 

provedení Analýzy rizik ČOV Krucemburk 

z Operačního programu Životního 

prostředí, prioritní osa 3.4. 

*RM schválila uzavření Smlouvy na 

provádění technického dozoru 
stavebníka a autorského dozoru na akci 

„Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ 

Krucemburk“ s firmou Jaroslav Dohnal za 

cenu 400 Kč/hod. 

*RM schválila zadání zpracování 

Průkazu energetické náročnosti budovy 

bytového domu čp. 193 a 345. 

*RM rozhodla o cenově nejvýhodnější 

nabídce na zakázku malého rozsahu 

„Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ 

Krucemburk“, kterou podala firma 

DESIGN Chotěboř, za celkovou cenu 

1.237.793 Kč bez DPH. 

35. zasedání – 22. 6. 2016 

*RM schválila provedení oplocení 

pozemku parc. č. 479/1 v k.ú. 

Krucemburk žadateli Z. Š. (Pardubice). 

Městys Krucemburk je majitelem 

sousedních pozemků parc. č. 368/1 a parc. 

č. 1727, vše v k.ú. Krucemburk. 

*RM schválila zřízení nového sjezdu na 

pozemek parc. č. st. 110 z místní 

komunikace parc. č. 1666, vše v k.ú. 

Krucemburk v majetku Městyse 

Krucemburk, žadatelům J. a A. Č. 

(Pardubice) dle projektu zpracovaného 

projektantem Lukášem Dohnalem pro 

stavební povolení. 

*RM schválila překopání místní 

komunikace před domem č.p. 258 z 

důvodu výměny kanalizačního potrubí. 

Žadatel K. V. (Krucemburk). Práce budou 

provedeny firmou Josef Strašil. Povolení 

se vydává s tím, že komunikace bude 

uvedena do původního stavu nebo bude 

žadateli přefakturována příslušná částka za 

uvedení komunikace do původního stavu. 

*RM schválila uzavření smlouvy na 

pronájem veřejného prostranství pod 

parkem na konání pouti v roce 2017 

žadatelům Josefu a Vlastě Spilkovým 

(Hlinsko v Čechách) za cenu 35.000 Kč s 

tím, že žadatel zajistí u prostranství pouti 

min. dvě mobilní toalety. 

*RM schválila zadání inženýrsko-

geologického průzkumu pozemku parc. č. 

347 v k.ú. Krucemburk. 

*RM schválila uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě č. 069/2015 ze dne 18. 12. 2015 o 

poskytování datových a internetových 

služeb společností OK COMP. Dodatkem 

bude zajištěno nesdílené připojení pro 

budovu ÚM 50Mbit/50Mbit za cenu 750 

Kč vč. DPH/měsíc. 

*RM rozhodla zrušit výběrové řízení na 

dodavatele k zakázce malého rozsahu 

„Výměna střešní krytiny na horní budově 

ZŠ“ z důvodu nutného upřesnění výkazu 

výměr a specifikace záručních podmínek. 

36. zasedání – 13. 7. 2016 

*RM schválila rozpočtové opatření č. 

6/2016. 

*RM schválila objednávku dokumentace 

architektonického řešení „Stavební 

úpravy schodiště u kostela sv. Mikuláše“ 

za cenu 12.500 Kč. Zpracovatel Ing. arch. 

Ondřej Dvořák (Louny). 

*RM schválila souhlas s úplnou 

uzavírkou komunikace III/03426 

z Vojnova Městce k obci Košinov 

v plánovaném termínu 18. 7. – 31. 10. 

2016 a navrženou trasu objížďky přes 

Krucemburk. 

*RM schválila uzavření dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o dílo uzavřené 22. 6. 2016 

s firmou Novotný Radovan–Kino elektro 

servis (Hradec Králové). Dodatkem se 

doplňuje dodávka, instalace a seřízení 

zařízení pro vícekanálovou reprodukci 

zvuku z promítacích strojů Meo IVx za 

cenu 10.000 Kč vč. DPH. 

*RM schválila návrh kontroly vnitřního 

auditu na Pečovatelské službě. Jedná se o 

kontrolu systému kritických bodů 

v provozovně PS. 

*RM schválila uzavření Smlouvy o dílo 

na opravu místních komunikací (ulice na 

Starém Ransku – 4. pořadí, ul. Gočárova, 

ul. Školní, komunikace nad katolickým 

hřbitovem) s firmou COLAS CZ, Praha 9, 

za cenu 296.964 Kč vč. DPH. 

*RM schválila podání žádosti o dotaci od 

Kraje Vysočina z programu „Odpady 

2016“. Celková cena je 112.694 Kč, z toho 

požadovaná dotace 44 %, tj. 49.585 Kč. 

*RM schválila uzavření Smlouvy o 

poskytnutí dotace č. FV01571.0053 od 

Kraje Vysočina na realizaci akce 

„Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ 

Krucemburk – 1. patro u školní jídelny“. 

Výše dotace 120.000 Kč. 

*RM schválila nákup cen a pohárů na 

tenisový turnaj „Krucemburská klika“ ve 

výši 2.000 Kč. 

*RM schválila uzavření Smlouvy o 

spolupráci členských obcí Svazku obcí 

Podoubraví. Jejím cílem je vytvořit 

Centrum společných služeb se sídlem 

v Chotěboři, jehož úkolem bude 

poskytování potřebných a požadovaných 

služeb obcím v oblasti veřejné správy. 

*RM schválila uzavření dodatku č. 5 ke 

Smlouvě nájemní mezi podílnickými 

obcemi LDO a LDO se sídlem v Přibyslavi 

z 28. 4. 2011. 

*RM schválila uzavření Smlouvy o 

zřízení věcného břemene k pozemku 

parc. č. 1641/20 v k.ú. 

Krucemburk, vlastník Z. Š. (Krucemburk), 

za jednorázovou úplatu 5.000 Kč a k 

pozemku parc. č. 1641/30 v k.ú. 

Krucemburk, vlastník B. C. (Hovorčovice), 

za jednorázovou úplatu 5.000 Kč. 

*RM pověřila Radku Rudolfovou a 

Tomáše Trávníčka kontrolou příspěvkové 

organizace MŠ za období 1/16 – 6/16 do 

30. 9. 2016 a Radku Rudolfovou a Otto 

Kohouta kontrolou příspěvkové 

organizace ZŠ za období 1/16 – 6/16 do 

30. 9. 2016. 

*RM pověřila Radku Rudolfovou a 

Tomáše Trávníčka provedením kontroly 

vnitřního auditu na PS. Kontrola bude 

provedena do 30. 8. 2016. 

37. zasedání – 27. 7. 2016 

*RM schválila uzavření Smlouvy o dílo s 

firmou ECOSTONE Havlíčkův Brod na 

akci „Oprava ohradní zdi katolického 

hřbitova“ za celkovou cenu 546.032 Kč 

bez DPH. 

*RM schválila uzavření smlouvy o dílo s 

firmou GMJ Kuřim na akci „Výměna 

střešní krytiny na horní budově ZŠ“ za 

celkovou cenu 1.068.644 Kč bez DPH. 

*RM schválila uzavření smlouvy o 

zřízení služebnosti s Krajem Vysočina k 

pozemku parc. č. 1626/5 v k.ú. 

Krucemburk dle GP č. 670-129/2015. 

*RM schválila nákup cen v hodnotě 5.000 

Kč na Mistrovství ČR v mariáši. 

*RM jmenovala komisi pro otevírání 

obálek a hodnocení nabídek ve veřejné 

zakázce „Oprava ohradní zdi katolického 

hřbitova“ ve složení Mgr. Otto Kohout, 

Jan Valecký, Patrik Otradovský, Ing. 

Dušan Čapek, Mgr. Jiří Šikl. 



*RM jmenovala komisi pro otevírání 

obálek a hodnocení nabídek ve veřejné 

zakázce „Výměna střešní krytiny na horní 

budově ZŠ Krucemburk“ ve složení Mgr. 

Otto Kohout, Jan Valecký, Patrik 

Otradovský, Ing. Dušan Čapek, Mgr. Jiří 

Šikl. 

38. zasedání – 15. 8. 2016 

*RM schválila uzavření smlouvy o dílo 

na veřejnou zakázku „Oprava ohradní zdi 

katolického hřbitova“ s druhým uchazečem 

v pořadí, společností KB Stavební Nové 

Město na Moravě, za celkovou cenu 

649.879 Kč bez DPH, pokud společnost 

ECOSTONE Havlíčkův Brod odstoupí ze 

soutěže a nepodepíše smlouvu o dílo. 

*RM schválila uzavření smlouvy o dílo se 

společností DMC Havlíčkův Brod na 

zpracování projektové dokumentace 

„Stavební úpravy místní komunikace v 

ulici Drahotín“ za cenu 82.280 Kč vč. 

DPH a „Chodník podél komunikace 

III/35015, ulice Hlubocká, za cenu 71.390 

Kč vč. DPH. 

*RM schválila objednávku inženýrsko- 

geologického průzkumu na pozemku 

parc. č. PK 347 v k.ú. Krucemburk za cenu 

49.980 Kč bez DPH. Průzkum provede 

společnost ENVIREX Nové Město na 

Moravě. 

*RM schválila objednávku Přemístění 

veřejného osvětlení č. KR 067 za 

celkovou cenu 20.979 Kč včetně DPH; 

práci provede společnost Citelum Praha. 

*RM schválila zřízení pracovního místa 

Údržba obecního majetku a zeleně, 

obsluha Sběrného dvora, lesní dělník bez 

výběrového řízení. Pracovní místo bude 

zřízeno od 1. 9. 2016 na dobu určitou jeden 

rok s tříměsíční zkušební dobou. 

Zaměstnán bude V. B. (Krucemburk). 

*RM schválila uzavření Smlouvy na 

zpracování žádosti o dotaci a manažerské 

řízení přípravy projektu na akci „Pořízení 

domovních kompostérů pro městys 

Krucemburk“ s firmou Dotace Snadno 

Mělník za cenu 39.000 Kč bez DPH.  

*RM schválila nákup cen v hodnotě 2.000 

Kč na akci „Rozloučení s prázdninami“. 

*RM schválila nákup a osazení 8 ks 

dopravních značek B20a – nejvyšší 

dovolená rychlost 30 km na místních 

komunikacích Českobratrská, Koželužská 

a Augustina Skřivana a dále 2 ks 

dopravních značek B20a – nejvyšší 

dovolená rychlost 50 km na místní 

komunikaci k Řece za celkovou cenu do 

26.000 Kč. 

39. zasedání – 30. 8. 2016 

*RM schválila změnu účelu finančních 

prostředků přidělených na opravu 

podlahy v MŠ v třídě Krtečků na nákup 25 

lehátek včetně matrací a nového povlečení 

v celkové částce 79.060 Kč; částka bude 

poskytnuta formou neinvestičního 

příspěvku. 

*RM schválila výjimku z počtu dětí v MŠ 

ve třídě „U Krtečků“ z 24 dětí na 28 dětí a 

ve třídě „U Rákosníčků“ z 24 dětí na 28 

dětí od 1. 9. pro školní rok 2016–17. 

*RM schválila uzavření Dodatku č. 2 k 

nájemní smlouvě č.8N10/18 se Státním 

pozemkovým úřadem, Praha 3, 

zastoupeným Ing. Vladimírem Maryškou, 

ředitelem Krajského pracoviště pro Kraj 

Vysočina. Tímto dodatkem se upravuje 

roční nájemné na 100 Kč za pozemek parc. 

č. 1408/8 v k.ú. Krucemburk a z důvodu 

převodu pozemku parc. č. 589 v k.ú. 

Krucemburk na Římskokatolickou farnost 

Krucemburk již nájemné za tento pozemek 

Státnímu pozemkovému úřadu nenáleží. 

*RM schválila uzavření Smlouvy o dílo 

na realizaci akce ,,Stavební úpravy 

autobusové zastávky u sokolovny“ s 

panem Františkem Němcem za celkovou 

cenu díla 139.776 Kč. 

*RM schválila uzavření Dohody o 

ukončení platnosti Mandátní smlouvy 

uzavřené dne 1. 12. 2010 s Bohuslavem 

Vaníčkem (Krucemburk). 

*RM schválila proplacení faktury za 

honorář Kvarteta města Brno ve výši 4.500 

Kč vč. DPH.  

*RM doporučila ZM schválit záměr 

prodeje části pozemku parc. č. 1417/2 v 

k. ú. Krucemburk. 

*RM rozhodla nechat zpracovat nabídky 

na přesun veřejného osvětlení a pokládku 

kabeláže do země u dvou sloupů VO ve 

vjezdu do areálu ČOV a u komunikace 

směrem k rybníku Řeka. 
 

INFORMACE  Z  14.  A  15.  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE 
 

 

14. zasedání – 29. 6. 2016 

*ZM schválilo směnu pozemků parc. č. 

64/3 (6 m
2
) a 65/2 (19 m

2
) o výměře 

celkem 25 m
2
 oddělených od pozemků 

parc. č. 64 a 65 v k.ú. Hluboká ve 

vlastnictví LDO Přibyslav za pozemek 

parc. č. 413/19 o výměře 25 m
2
 oddělený 

od pozemku parc.č. 413/10 v k.ú. Hluboká 

dle GP číslo 125-1061/2016. Náklady 

spojené se směnou bude hradit LDO 

Přibyslav. Přiznání k dani z nabytí 

nemovité věci zajistí Městys Krucemburk.  

*ZM neschválilo záměr prodeje části 

pozemku parc. č. 152/1 v k.ú. 

Krucemburk dle předložené žádosti. 

Žadatelé J. L. a B. L. (Chotěboř).   

*ZM neschválilo záměr prodeje části 

pozemku parc. č. 1417/2 v k.ú. 

Krucemburk dle předložené žádosti. 

Žadatel ANVL (Říčany). Zároveň pověřilo 

RM k projednání směny pozemků se 

zástupcem společnosti ANVL. 

*ZM schválilo prodej pozemku parc. č. 

442/21 v k.ú. Hluboká o výměře 206 m
2
, 

dle GP č. 124-45/2015 za cenu 40 Kč/m
2
. 

Žadatel L.Š. (Hluboká). 

*ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 

4/2016 a č. 5/2016. 

*ZM schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke 

smlouvě o poskytnutí dotace č. 2/2016, 

kterým Městys Krucemburk poskytuje TJ 

Spartak Staré Ransko ve výši 17.500 Kč na 

činnost klubu. 

*ZM schválilo uzavření Dohody o 

zrušení služebnosti „Svádění vody a 

fekálií kanalizačním potrubím“, které bylo 

zřízeno ve prospěch obce Krucemburk v 

roce 1940 k pozemku parc. č. 1373/14 

v k.ú. Krucemburk. Žadatel uhradí veškeré 

náklady spojené s výmazem služebnosti 

z katastru nemovitostí.  

*ZM schválilo darování ideální jedné 

poloviny pozemku parc. č. 1509/6 v k.ú. 

Krucemburk ve vlastnictví L. K. 

(Krucemburk) panu P. K. (Chotěboř). ZM 

rozhodlo, že městys nebude uplatňovat 

předkupní právo dané kupní smlouvou ze 

17. 12. 2015.  

*ZM schválilo smlouvu o poskytnutí 

dotace od Kraje Vysočina na akci 

„Stavební úpravy autobusové zastávky u 

Sokolovny“ v celkové výši 61.501 Kč s 

celkovými náklady opravy 139.776 Kč. 

15. zasedání – 7. 9. 2016 

*ZM schválilo záměr prodeje části 

pozemku parc. č. 1417/2 v k.ú. 

Krucemburk dle předložené žádosti. 

Veškeré náklady spojené s převodem 

nemovitosti včetně daně z převodu uhradí 

žadatel ANVL (Říčany). 

*ZM schválilo rozpočtová opatření č. 

6/2016 a č. 7/2016. 

*ZM schválilo dlouhodobé sledování 

četnosti dopravy a omezení rychlosti 

v ulici Českobratrská na 20 km/h 

s dodatkovou tabulkou nad 3,5 t. 

*ZM schválilo výměnu střešní krytiny na 

kabinách TJ Spartak Staré Ransko. 

*ZM schválilo vybudování nového 

oplocení v areálu čistírny odpadních vod. 

*ZM pověřilo RM zpracováním a 

předložením strategie vybudování 

průmyslové zóny. 

*ZM pověřilo starostu k projednání 

podmínek uzavření smlouvy o věcném 

břemenu k vedení dešťové kanalizace 

v ulici Drahotín. 
 

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, 

k nimž došlo v průběhu měsíců červen až září v 

teritoriu obvodního oddělení PČR Chotěboř.  

Krádeže vloupáním 

*Šestapadesátiletý muž z Chotěbořska 

opakovaně vnikl do lomu v obci Sloupno a z nádrže odstaveného 

bagru odčerpal a odcizil motorovou naftu. Policistům se podařilo 

pachatele zadržet bezprostředně po krádeži.  

*Neznámý pachatel v době od 20.30 hodin 3. 6. do 12 hodin 4. 6. 

nezjištěným způsobem bez použití násilí vnikl do osobního 

motorového vozidla zn. Fiat Scudo, které bylo zaparkované před 

domem na ulici Mikuláše Střely v Krucemburku. Z vozidla 

odcizil svazek pěti klíčů, gumovou krytku ovládání vnějšího 

zrcátka a přerušil přívodní kabel k externímu teploměru. 

Poškozenému způsobil škodu 1.250 Kč.  

*Neznámý pachatel v době od 18 hodin 19. 7. do 6 hodin 20. 7. v 

obci Nový Studenec za čekárnou autobusové zastávky vnikl do 

nádrže zde zaparkovaného traktoru zn. Massey Ferguson. 

Odstranil visací zámek víčka nádrže a z nádrže traktoru odčerpal 

a odcizil 50 litrů motorové nafty. Poškozené společnosti způsobil 

škodu 1.470 Kč.  

Krádež  

*Neznámý pachatel v době od 22.30 hodin do půlnoci 19. 6. 

odcizil v nonstop-baru Magic v obci Ždírec nad Doubravou 

peněženku s platební kartou, průkazem pojištěnce, občanským 

průkazem a finanční hotovostí. Poškozenému způsobil škodu ve 

výši 2.500 Kč.   

*Muž a žena ze Slovenska v době, kdy bydleli u poškozeného ve 

společné domácnosti ve Ždírci nad Doubravou, se dopouštěli 

trestné činnosti. Muž si zapůjčil finanční hotovost ve výši 20.000 

Kč a do současné doby neuhradil, v několika případech odcizil 

poškozenému platební kartu, kterou neoprávněně použil k výběru 

finanční hotovosti ve výši 22.000 Kč. Z bytu poškozeného měl 

odcizit tři zlaté řetízky s přívěsky, mobilní telefon, dámský kabát 

a část satelitního zařízení. Trestné činnosti byla vždy přítomna 

žena. Poškozenému způsobili škodu v celkové výši 50.100 Kč.   

*Neznámý pachatel v době od 21.45 hodin 31. 8. do 8.40 hodin 

1. 9. v obci Sobíňov na odstavné ploše u kulturního domu odcizil 

z neuzamykatelné nádrže odstaveného nákladního vozidla zn. 

Volvo 400 litrů motorové nafty. Poškozené společnosti způsobil 

škodu 10.000 Kč.  

Poškození cizí věci 

Neznámý pachatel 17. 7. v době od 2.30 do 3.35 hodin zapálil 

osobní motorové vozidlo zn. Škoda Superb zaparkované ve 

Ždírci nad Doubravou v ulici U Hřiště na odstavné betonové 

ploše vedle hospody. Na místě požáru vozidla zasahovaly 

jednotky HZS Chotěboř a SDH Ždírec nad Doubravou. 

Poškozenému způsobil škodu ve výši 250.000 Kč.  

                      pprap. Marie Perková, vrchní asistent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA MILOŠ RUBEK NABÍZÍ 
 

VÝROBU ŽELEZNÝCH TRAKAŘŮ,  
 

CELOKOVOVÁ KONSTRUKCE 

S GUMOVÝM KOLEČKEM,  

NOSNOST DO 150 KG, CENA 1.990 KČ 
 

INFO NA TEL: 739 073 847 
 

 

FIRMA GABRIELA RUBKOVÁ 
 

NABÍZÍ 
 

NOVÉ VZORY ZDRAVOTNÍCH 

ORTOPEDICKÝCH MATRACÍ, 
  

KTERÉ LZE VYZKOUŠET  

NA NAŠÍ VZORKOVÉ PRODEJNĚ. 
 

INFO NA TEL:  

602 477 835, 604 745 567 
 

 

FIRMA MILOŠ COUFAL 
 

 OZNAMUJE,  
 

ŽE OD 22. 8. 2016  

ZAHAJUJE VÝROBU NÁBYTKU 

Z MASIVU V BENÁTKÁCH. 
 

NABÍZÍME NOVÉ VZORY  

POSTELÍ V PŘÍRODNÍM I MOŘENÉM 

PROVEDENÍ. 
 

 

SBĚRNÝ  DVŮR  KRUCEMBURK 
 

 

Pracovní doba po dobu zimního času 

Sobota    9 – 11 hodin 
 

Aktualita: 

Občané zde mohou zdarma odložit větve z ořezu stromů 

a použitý rostlinný olej. 

 



 
 

STOLNÍ  KALENDÁŘ 

PRO  ROK  2017 
 

prodej v Informačním centru Krucemburk 
 

Kalendář ŽELEZNÉ HORY – týdenní 

cena 70 Kč 

VOLBY   

DO  ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA 
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VÝLOV  RYBNÍKA  ŘEKA 

 

 

v sobotu 22. 10. 2016 
 

 

Prodej ryb od 9 hodin. 

 

Při nepříznivém počasí  

změna termínu vyhrazena. 
 

mailto:redakce@krucemburk.cz


HISTORIE   

KRUCEMBURSKÝCH  HOSTINCŮ 
 

V Krucemburku byl již před rokem 1540 pivovar, který patřil 

majitelům Krucemburku Střelům z Rokyc. Ti jistě v té době 

vlastnili krčmu, kam se pivo z jejich pivovaru dodávalo. O této 

výsadní krčmě, jak byla nazývána, je psáno v soupisu majetku 

Rudolfa Střely z Rokyc. Pivovar se připomíná ještě v roce 1677. 

Nový majitel Krucemburku kníže Ferdinand z Ditrichštejna 

zřejmě pivovar zrušil a do Krucemburku začal dodávat pivo ze 

svého borovského pivovaru. Původní Střelovu krčmu nalezneme 

na krucemburském náměstí dodnes, i když v jiné podobě. Je to 

nejstarší hostinec v dalekém okolí, který je v nepřetržitém 

provozu. 

Po Střelových patřil dalším majitelům Krucemburku. Ze 

starých zápisů víme, že před ním bylo dřevěné podloubí, kde 

sedávali hosté hostince. Původně panský pivovar koupil jeho 

nájemce František Mastný, po něm se majitelé hostince měnili. 

V roce 1832 jej vlastnil Němec Florian Zumpe. V roce 1860 byl 

majitelem hostince Ignác Pešl. V té době hospoda z neznámých 

důvodů vyhořela, zřejmě po úderu blesku. Nově vystavěný 

hostinec dostal název Herrenhaus, neboli Panský dům. Později 

koupil hostinec od Pešlova syna z Vídně Hanuše Pešla Josef 

Kasal; při velkém požáru Krucemburku hostinec vyhořel a J. 

Kasal, který se dostal do finančních problémů, prodal hostinec 

řezníkovi Otakaru Doležalovi a odstěhoval se do Ameriky. 

Otakar Doležal hostinec přestavěl a před druhou světovou 

válkou byl pojmenován Hotel Doležal. Hostinec byl znám svou 

výbornou kuchyní a uzenářskými výrobky, které Doležal vyráběl 

ve svém řeznictví. Těsně před druhou světovou válkou převzal 

živnost syn Bohuslav Doležal. Po roce 1948 převzala hostinec 

Jednota a během jejího vlastnictví se zde vystřídalo mnoho 

vedoucích. Po roce 1989 dostal hostinec zpět syn majitele Jan 

Doležal, který jej později pronajal Josefu Strašilovi a ten jej 

provozuje pod názvem Pepino. 

Dalším starým hostincem byl zájezdní hostinec Na Špici. Své 

jméno dostal od toho, že stál na okraji obce. Jeho majitelem byl 

Jan Zrzavý. Sál hostince sloužil k různým akcím. V roce 1870 

zde byl na schůzi Dr. Ladislav Rieger. V hostinci se jako syn 

hostinského narodil Hanuš Zrzavý, otec malíře Jana Zrzavého, 

který na návštěvy v Krucemburku u svého dědečka rád 

vzpomínal. Hostinec zanikl v roce 1919 a majitel se začal 

věnovat pouze hospodářské činnosti. 

Hostinec pod názvem Komárno založil Václav Zvolánek 

v roce 1849. V té době se sváděly těžké boje o tuto uherskou 

pevnost na Dunaji mezi rakouskou armádou a maďarskými 

vlastenci, kteří toužili po samostatnosti. Právě během těchto bojů 

vznikl hostinec a majitel jej pojmenoval Komárno. Hostinský 

Václav Zvolánek byl také znám tím, že občanům Krucemburku 

trhal zuby. Později tento hostinec zanikl. 

Hostinec Národní pivnice, bývalou barevnu, vydražil v roce 

1859 číšník Daniel. Aby získal pivo, stal se skladníkem 

v borovském pivovaru. Vzadu v hostinci nechal zřídit divadelní 

místnost. Roku 1874 koupil hostinec řezník František Zvolánek a 

u hostince přistavěl řeznický krám. Právě v té době dostal 

hostinec název Národní pivnice. Za první světové války vedla 

hostinec jeho vdova. V té době se zde vařily polévky pro školní 

děti a nemajetné občany. Po válce se stal hostinským její syn 

František Zvolánek. Byl zde postaven nový taneční a divadelní 

sál a Pivnice se stala místem činnosti krucemburského Orla. Po 

roce 1948 hostinec zanikl. 

V roce 1870 vystavěl hostinec Josef Havlík, roku 1881 nad 

chlévem postavil taneční sál, který sloužil kulturním a 

společenským událostem v Krucemburku. Roku 1906 se sem 

přiženil řezník Jan Pecina. V témže roce byl v Krucemburku na 

letním bytě s rodinou univerzitní profesor T. G. Masaryk. Ten 

jednak do hostince chodil na divadelní představení, ale zúčastnil 

se zde produkce pojízdného biografu. Sál v hostinci používal ke 

cvičení po svém založení krucemburský Sokol do doby, než byla 

postavena sokolovna. Později byl sál zrušen a přestavěn na 

ubytovací pokoje. Se svou rodinou sem jezdil na letní pobyt 

známý filmový režisér Jan Němec. V provozování řeznictví a 

hostince pokračoval syn Jan Pecina. Koncem 70. let byl hostinec 

uzavřen. Po roce 1989 zde vznikla Vinárna u Pecinů, i ta je nyní 

uzavřena. 

Krucemburský hostinec V Nebíčku dostal název podle toho, 

že byl v patře domu, odkud byl dokonalý výhled na náměstí, a 

také proto, že byl modře vymalován a na malbě byly zlaté 

hvězdy jako na nebi. Hostinec zřídil v roce 1889 řezník Jan 

Kozel. Místo se mu však nelíbilo, protože nebylo vedle silnice, a 

proto hostinec prodal. Později zde byla zařízena četnická stanice, 

které se za Rakouska–Uherska říkalo žandarmerie. 

Hostinský J. Kozel si koupil rohový, dnes již zbořený dům na 

rohu krucemburského náměstí a zařídil v něm hostinec a 

řeznický krám. Hostinci se říkalo U Kozlů. Měl zde svoji 



klubovou místnost Klub českých velocipedistů. Hostinec také 

později zanikl. 

Po postavení Družstevního domu byl také v předsálí patra 

zařízen výčep s omezenou prodejní dobou, čepovalo se zde jen 

pivo a scházela se zde společnost místních občanů. Byl 

v provozu ještě po válce. Znám je jeho hostinský Jan Dufek. 

V roce 1935 zřídilo Lesní družstvo Přibyslav u pláže rybníka 

Řeka kabiny a u nich letní restauraci. Dnes je tato restaurace 

známá pod názvem Moře u rybníka Řeka. 

V dnešní době jsou v Krucemburku pohostinství Pepino a 

hostinec Kuba, který zařídil František Kubový v budově 

bývalého lihovaru. Pan Ladislav Seknička zařídil restauraci, 

která má název Krčma u rytíře Střely a připomíná bývalého 

majitele Krucemburku. Je to moderní restaurace, kde se dobře 

vaří, je zde pěkné prostředí a letní zahrada s dětským hřištěm a 

venkovním posezením. 

Další restauraci nalezneme v sousedním Starém Ransku 

v bývalém Štického hostinci, jmenuje se Restaurace Řeka. 

Pavel Vomela 

 

ALOIS  BOHUMIL  KOHOUT 
 

Alois Bohumil Kohout se 

narodil 26. října 1897 v 

Krucemburku. Základní vzdělání 

získal v rodišti, poté krátce 

navštěvoval měšťanku v 

Chotěboři. Vyučil se obchodním 

příručím ve Znojmě a vystudoval 

zde dvouletou obchodní školu. 

Po první světové válce, během 

níž byl těžce raněn, byl 

advokátním úředníkem. Od roku 

1923 pracoval v pražských 

nakladatelstvích. Zemřel 27. 

dubna 1977 v Praze, pohřben je 

na Olšanských hřbitovech. 

V meziválečném a poválečném kulturním prostředí byl A. B. 

Kohout znám zejména jako nakladatelský pracovník a redaktor. 

Od roku 1923 působil v předním pražském nakladatelství Sfinx, 

které se orientovalo na současnou českou a světovou beletrii i 

populárně vědeckou literaturu (v letech 1929–37 např. vydalo 

dodnes ceněnou Československou vlastivědu). Když toto 

nakladatelství roku 1930 převzalo redakci Literárních novin a 

přeměnilo je z nakladatelského zpravodaje v čtrnáctideník 

moderního kulturního člověka (výkonným redaktorem se stal 

majitel nakladatelství Bohumil Janda), A. B. Kohout 

zabezpečoval vydávání časopisu. Zde přišel do styku s předními 

představiteli české kultury, a to nejen literáty, ale i kritiky, 

estetiky, malíři apod.  

Kohoutovým cílem bylo 

vydávat literárně a graficky 

hodnotné knihy, které by 

vychovávaly čtenáře myšlenkově 

i esteticky, které by však byly 

cenově přístupné širším sociálním 

vrstvám. V hodnocení činnosti 

nakladatelství Leopold Mazáč se 

uvádí, že od poloviny 30. let se 

grafická úprava a řemeslná 

úroveň tisků výrazně zkvalitnila 

účastí profesionálních grafiků. Je 

to zřejmě také zásluha A. B. 

Kohouta, který do tohoto 

nakladatelství roku 1935 přešel. Jeho chápání „krásné“ knihy 

dokumentuje vydání Palackého Dějin národu českého v Čechách 

a v Moravě z roku 1939, jehož typografickou úpravu – ve 

spolupráci s grafikem Jaroslavem Švábem – navrhl. Po zrušení 

Mazáčova nakladatelství A. B. Kohout pracoval od roku 1948 v 

nakladatelství Družstevní práce (roku 1952 změněném na Státní 

nakladatelství krásné literatury, hudby a umění). 

A. B. Kohout se dvakrát pokoušel 

založit své vlastní nakladatelství. Poprvé 

to bylo roku 1938 pod názvem Žlutý 

stůl. Důvody založení i své plány 

formuloval v brožuře A. B. Kohout 

oznamuje zahájení svého vydavatelství 

Žlutý stůl (1938). Chtěl „vyzvati k práci 

mladé umělce a odborníky a inspirovati 

hodnotná díla pro velký okruh 

Slovanstva s cílem, aby se knihy staly účinnou pomocí pro 

posílení vědomí vlastní síly a práva na lepší budoucnost“. Jeho 

záměry však nebyly úspěšné: vydal jedno číslo časopisu Žlutý 

stůl a jedinou publikaci, jíž byla Rectusova Legenda o svatém 

Husovi s ilustracemi J. Hrubého (prvních sto výtisků bylo 

číslováno a věnováno milovníkům krásné knihy).  

Roku 1946 získal koncesi na vydávání historických a 

vzdělávacích knih pod hlavičkou Nakladatelství A. B. Kohout. V 

edici Knihovna bílého lva, kterou řídil František Gabriel, vyšla 

trilogie Dobrodruzi (1947), Katedrála (1947) a Karlštejn (1948), 

čerpající námět z období panování Lucemburků v Čechách. 

Autor Jan Slezák, vl. jménem František Schuster (1885–1964), 

vystudoval historii na pražské Karlově univerzitě, převážnou část 

života působil jako středoškolský profesor v Kralupech nad 

Vltavou. Román Katedrála je zasazen do našeho kraje: jedna 

dějová část se odehrává na hradě Sokolov nad údolím 

Doubravky, dále v Chotěboři, Libici, Bílku, Modletíně aj. 

Redaktorská a nakladatelská práce přivedla A. B. Kohouta k 

vlastní literární tvorbě. Tiskem vyšlo pět titulů. Jeho debutem 

byla milostná balada Bílá noc, v níž zachytil konec lásky 

mladého muže k vdané ženě. Popis rozloučení obou milenců se 

vyhýbá sentimentu a banálnostem, lyrická novela je 

charakteristická zkratkovitým vyjadřováním, vizuálním smyslem 

pro situaci a sugestivním vyjádřením dějového pozadí. Svým 

zpracováním se blíží polodekadentní próze počátku století. A. B. 

Kohout zde prezentoval svou představu kvalitní knihy. Nejprve 

(1932) ji vydal jako soukromý tisk v počtu 60 výtisků a na 

ručním lisu mu ji vytiskl František Jan Müller, majitel 

nakladatelství bibliofilií; kniha je doplněna snovou litografií od 

malířky Toyen. Knižní vydání (1933) je doplněno kresbou 

Jindřicha Štýrského. 

Nejznámějším dílem A. B. Kohouta je román Červnový mrak 

(1935), příběh o erotických úskalích moderního života. Hlavní 

hrdina, ministerský úředník Štěpán Kříž, se vrací z milostné 

schůzky s manželkou svého nadřízeného. Nenasycen její láskou 

skončí v náručí prostitutky Žofky a nakazí se kapavkou. V další 

části knihy se střídá popis jednotlivých fází postupu nemoci, 

jejího léčení a vlivu na hrdinovu psychiku se vzpomínkovými a 

snovými pasážemi, v nichž autor líčí nálady a duševní stavy, 

jimiž nemocný během nemoci projde. V románu lze pozorovat tři 

roviny: dějovou, kterou tvoří milostný vztah k vdané ženě, 

populárně naučnou (naturalistické popisy léčebných procedur) a 

snovou (v symbolice snů jsou zobrazeny záměry osudu). Román 

vzbudil velkou pozornost především výběrem tématu. Podle 

dobové kritiky zůstává dílo umělecky (výstavbou i výběrem 

jazykových prostředků) daleko za Kohoutovou prvotinou. 

Citovému vzplanutí dvou mladých lidí je věnována lyrická 

povídka Hadí květ (1936), kterou autor vydal – v úpravě 

předního českého grafika Jaroslava Švába – jako soukromý tisk 

pro své přátele k Novému roku 1937. 



 

Na dobové fotografii je 

dům Josefa Ficbauera 

druhý zleva. V krajním 

domě bydlel povozník a 

kladař František 

Imramovský, jehož syn 

Pepík byl – obdobně jako 

Vašek Zvolánek z Pivnice – 

v knize Karlův nejlepší 

kamarád. V domě vpravo 

bydlel pekař Antonín Jakeš, 

k němuž si Ficbauerovi 

dávali péct před Vánoci 

vánočky. V pozadí je dům 

dnešního obecního úřadu. 

Ze vzpomínek na dětství prožité ve svém rodišti čerpal A. B. 

Kohout témata pro dvě prózy pro mládež. Pro jejich styl jsou 

charakteristické postupy, které autor využil již v románu 

Červnový mrak: zajímavě vyprávěný příběh se střídá s populárně 

odborným výkladem (zde z oblasti regionální historie) a snovými 

pasážemi. 

V knize Až na konec 

světa (1944) vypráví 

příběh desetiletého 

chlapce Karla Kutila, který 

se rozhodl po spatření 

prvního automobilu 

vyrobit podobný vůz ze 

dřeva a vydat se s ním „na 

konec světa“, jak si jej 

představoval při pohledu z 

věže vesnického kostela. 

Cesta však dopadne 

špatně: při své první jízdě, 

kterou podnikne ve snu, se 

mu zláme kolo. Na pozadí 

tohoto příběhu (je zasazen 

do jara a léta 1907) autor 

mladé čtenáře blíže 

seznamuje s prostředím kovárny svého dědečka Josefa 

Ficbauera, dětskými hrami (čamrdy), velikonočními zvyky apod. 

Příběh je zarámován kapitolami věnovanými vlastivědnému a 

historickému poučení o obci Krucemburk.  

Dědečkův rok (1946) pokračuje ve 

vyprávění dalších příhod K. Kutila 

(děj probíhá od konce roku 1907 do 

jara 1908) a na jejich základě 

zobrazuje venkovské zvyky (Mikuláš, 

Vánoce, zabíjačka, draní peří, plesová 

sezona, síťkování apod.) i život 

venkovských dětí (zimní radovánky, 

školní výuka aj.) na počátku 20. 

století.  

O mládí A. B. Kohouta je málo 

informací. Jeho osobní fond, uložený 

v Památníku národního písemnictví, obsahuje především osobní 

nakladatelskou korespondenci a cizí rukopisy pro časopisy. Ze 

záznamů ve školní kronice, matrikách a z archivních materiálů je 

patrné, že údaje o rodině, zpracované v obou knihách, odpovídají 

skutečnosti.  

Jednou z hlavních postav knihy Dědečkův rok je Kohoutův 

dědeček Josef Ficbauer; jemu je také kniha dedikována (Památce 

svého dědy Josefa Ficbauera, kováře, podkováře a dobrého 

člověka). Narodil se v roce 1836 v Dolní Krupé a dožil se 86 let 

(zemřel 21. srpna 1922). Vyučil se kovářem a počátkem 60. let 

začal pracovat v pronajaté kovárně v čp. 8. Autor jej vylíčil jako 

člověka rozvážného, pracovitého, vlídného a vzdělaného. Roku 

1873 koupil dům čp. 12 a následující rok předělal řeznický krám 

v přízemí na kovárnu. V první polovině 60. let se oženil a s 

manželkou Barborou, rodem z Dašic, měl podle knihy tři děti.  

Nejstarší dcera Emilie – v knize teta Brabcová, která se 

narodila těsně před pruskou válkou v roce 1866 – se provdala za 

krejčího Eduarda Brabce. V roce 1893 bydleli v čp. 12: podle 

záznamu katolického faráře Františka Kotrbelce v noci po požáru 

Krucemburku 27. dubna 1893 se na faře, kde našlo přístřeší 10 

rodin (tj. 47 osob), narodilo manželce Eduarda Brabce první dítě 

(A. B. Kohout v knize zaznamenává jen Ludvíka a Emu). Rodina 

se později přestěhovala do čp. 105 a pak žila v čp. 9. 

S Krucemburkem spojil život syn Augustin – v knize strýček 

Gustav. Narodil se 13. srpna 1872 v čp. 8, vyučil se kovářem a 

po smrti matky Barbory (12. března 1913) převzal hospodářství, 

kovárnu pronajímal. Podle knihy „chodil k muzikám hledat 

nevěstu do blízkých vesnic – do Benátek, do Chlumu, do 

Košinova a jinam“. Oženil se až v pozdním věku s Annou, 

rozenou Chalupovou z Rankova (narozena 21. června 1879), děti 

však neměli. Gustav byl velice svérázná postava a ještě dlouho 

po jeho smrti (18. června 1936) se v Krucemburku vyprávělo 

zejména o jeho zálibě v jídle. Vdova žila dále v čp. 12 a zemřela 

30. července 1959, tedy v době, kdy už dům vlastnila rodina 

Soukupova. 

Dcera Julie, narozena asi roku 1876, byla Kohoutova matka. 

Provdala se za Antonína Kohouta z Krátké Vsi, pracoval v 

textilce u snovacího stroje a stal se později mistrem. A. B. 

Kohout v knize popisuje i hezký vztah k svým mladším sestrám, 

Marii (narozena asi 1899) a Ludmile (Lidunce). 

A. B. Kohout situuje část knihy do krucemburské školy. 

Začal ji navštěvovat ve školním roce 1903–4 (učila jej Berta 

Sklepníková). Vzpomínal hlavně na řídícího učitele Františka 

Síbrta (učil ho v 3. třídě).  

Ve školním roce 1906–7 – do jara tohoto období je zasazen 

děj knihy Až na konec světa – navštěvoval třídu 4.A (třída 4.B 

byla dívčí). Měli učitele Františka Xavera Pelikána. A. B. 

Kohout ho popisuje jako muže hubeného, vytáhlého, 

tmavovlasého, obrýleného (nosil skřipec se silnými skly 

vsazenými do zlatých obrouček). Byl přísný, ale kamarádský, 

vyžadoval kázeň. Byl svobodomyslný, moudrý a rozšafný.  

F. X. Pelikán se narodil 18. července 1869 v Náchodě. 

Obecnou školu absolvoval v Hlinsku a Pardubicích, měšťanku v 

Hlinsku a na německém Böhmově ústavu v Hilvátech (dnes 

součást Ústí nad Orlicí). Gymnázium studoval v Chrudimi a 

dokončil jej maturitou ve Vysokém Mýtě (1889), maturitní 

vysvědčení získal na učitelském ústavu v Kutné Hoře (22. září 

1890). 

Pedagogickou činnost začal jako výpomocný podučitel v 

Českém Herálci (1890) a jako podučitel v Čestíně (1890–91). 

Poté působil jako zatímní podučitel na různých školách 

Vysočiny: v Krucemburku (září 1891 – únor 1892), Ždírci 

(1892–94) a Malči (1894–97); poté, co získal vysvědčení 

učitelské způsobilosti (17. května 1893 na učitelském ústavu v 

Kutné Hoře), byl učitelem v Polničce (1897–99) a Libici (1899–

1903). 1. září 1903 nastoupil na obecnou školu v Krucemburku. 

Poté, co vážně onemocněl ředitel školy František Síbrt (1909), se 

stal jako nejstarší pedagog školy jejím prozatímním správcem se 

všemi povinnostmi, které z této funkce vyplývaly (člen 

Krejcarového spolku, vedení školní kroniky aj.). V té době byl 

předsedou krucemburského Klubu velocipedistů. V 

Krucemburku učil do 31. srpna 1911. Poté odešel na měšťanku 

do Přibyslavi, působil zde mj. jako režisér Jednoty divadelních 



ochotníků. Byl rovněž literárně činný: výraznějším literárním 

počinem byl překlad Démosthénových Řečí Olynthských (1893).  

Podle školní kroniky A. B. Kohouta v 5. třídě – do školního 

roku 1907–8 je zasazen děj knihy Dědečkův rok – učil Emanuel 

Konfršt.  

      Jiří Zeman 
 

KRUCEMBURSKÉ  POSVÍCENÍ 
  

Posvícení je slavnost na památku posvěcení kostela. Na 

Moravě se používá výraz hody nebo hode. Nejznámějším 

posvícením je pražské svatováclavské: drží se také v Hluboké, 

Horním Studenci a v Chlumu na svátek sv. Václava.  

V Krucemburku držíme havelské neboli císařské, a to 

v neděli po sv. Havlu. Dodnes se drží podél bývalé císařské 

(erární) silnice, jak se za Rakouska–Uherska nazývala; vedla od 

Čáslavi přes Chotěboř, Krucemburk, Vojnův Městec do Žďáru 

nad Sázavou a dále na Moravu. 

Na Starém Ransku a ve Ždírci nad Doubravou se posvícení 

drží začátkem listopadu. Poslední posvícení, tzv. kateřinské, je 

v Herálci a v některých vesnicích na Žďársku. 

Kdysi bylo posvícení – stejně jako pouť – velkým svátkem. 

Zvali se příbuzní a přátelé, hlavně „na oplátku“. Jako hlavní jídlo 

bývala pečená husa s knedlíky, pokud přišlo hostů více, jedna 

husa to nespravila. Nesměly chybět ani posvícenské koláče. 

Hosté si z posvícení nosili výslužku, aby ti z rodin, kteří nebyli 

na posvícení, ochutnali také posvícenské jídlo. 

Při posvícení nesměla chybět posvícenská taneční zábava. 

Odbývala se v hospodě, kde byl taneční sál, tedy v Pecinově a 

před tím v Havlíkově hostinci nebo v hospodě Na Špici. 

Posvícení se drželo zpravidla dva až tři dny, neděle patřila 

všem, pondělí starším – jak se dříve říkalo – usedlým občanům a 

v úterý byly posvícenské dozvuky pro všechny. Následující 

neděli se drželo a slavilo tzv. mladé posvícení, k němuž se již 

hosté zpravidla nezvali, slavilo se většinou v rodinném kruhu.  

Dnes se posvícení oslavuje úplně jinak. 

Pavel Vomela 
 

LITERÁRNÍ  OKÉNKO  
 

VĚDĚNÍ  NAD  KONCENTRÁK 
„Německá nacionalistická strana NSDAP v čele s Adolfem 

Hitlerem se stále více dostává k moci! Vyjednávání s polskou 

vládou o osvobození města Gdaňsk a požadavky na koridor pro 

železnici a silnici pro spojení východního Pruska s Německem 

nebere konce! Vše se začíná přiostřovat a hrozí vpád německých 

vojsk do Polska!“ dramaticky hlásí hlas z rádia.  
 

„Tohle není dobré...“ povzdechla si maminka.  

„Co se děje, mami?“ zeptali jsme se já i moje malá sestřička.  

„Víte, ten pan Hitler je moc zlý pán.“  

„A jak to víš, mami?“ ptali jsme se dál.  

„Ještě než jsem poznala vašeho tatínka, studovala jsem ve 

Vídni hru na housle a on chodil na stejné hodiny jako já. Párkrát 

jsme si i povídali, ale už v té době mi přišel velmi zvláštní. Když 

přede mnou několikrát pronesl, že Židé jsou zlo a měli by být 

vyhlazeni, přestala jsem se s ním stýkat. Později jsem ho párkrát 

zahlédla na demonstracích proti Židům.“  

„Neboj se, všechno bude dobré,“ uklidňoval maminku tatínek 

a zase jsme se zaposlouchali do rádia. 

Bohužel, tatínek pravdu neměl. Již příští týden jsme se 

dozvěděli, že německé vojsko spolu se Sovětským svazem 

obsadilo Polsko a začala deportace polských Židů do 

koncentračních a pracovních táborů.  

„Mami, co bude s námi? My jsme přece taky Židé, že?“ ptala 

se moje sestřička.  

„To nevím, broučku, snad se nám nic nestane,“ odpověděla jí 

maminka.  

Bohužel ani maminka neměla pravdu. Za pár dní již byly 

obsazeny Sudety a týden na to byla v Mnichově podepsána 

smlouva o vydání Československa německé říši.  

„Co budeme dělat, vždyť v koncentračním táboře nás 

všechny zabijí! A Kubík a Johanka musí chodit do školy,“ 

rozbrečela se maminka.  

„Neboj, nic se nám nestane a Němci nás nenajdou,“ utěšoval 

ji tatínek. 

„Jak by nás nemohli najít? Ty jsi to neslyšel? Převracejí 

postele, otevírají skříně a dokonce i piana a klavíry kontrolují.“  

„Neboj se, mám plán. Můj kamarád z obchodu má sklep, 

ze kterého vede šachta za město. Sice je to tam mokré a 

smradlavé, ale lepší než zaručená smrt. Takže dnes se sbalíme a 

zítra vyrazíme,“ plánoval tatínek.  

„No jo, ale kam chceš jít? Všude jsou německé hlídky, a i 

kdyby nás nechytili, nemáme kde být. Děti ve škole mě taky 

potřebují, jsem jejich učitelka.“ 

„Neboj, nechytí, tyhle škaredé žluté hvězdy sundáme. A kam 

jít máme. Jsem domluvený s kamarádem ve Žďáru, že u něj 

můžeme zůstat a děti z tvé třídy budou deportovány, stejně jako 

bychom byli my. Jsou taky přece Židé,“ přesvědčoval o svém 

plánu tatínek. 

„Asi máš pravdu. Zítra vyrazíme. Pojďte děti, půjdeme se 

rozloučit se sousedy,“ nakonec souhlasila maminka. 

V tu chvíli se mi naše překotná stěhovací akce zdála jako 

ohromné dobrodružství a v celé své dětské naivitě jsem se 

opravdu těšil. Jenže to jsem nevěděl, co nás čeká.  

„Dávejte pozor na hlavu. Je tu nízký strop,“ varoval nás 

tatínek.  

„Auuu… Pozdě,“ zaúpěla mamka.  

„Děti, zůstaňte s maminkou tady. Podívám se, jak to vypadá 

venku.“  

„Buď opatrný!“ řekli jsme sborově.  

„Mami, proč se taťka ještě nevrátil?“ ptala se asi po dvaceti 

minutách moje sestřička. 

„To nevím, zlatíčko. Půjdeme se podívat. Začínám o něj mít 

strach.“  

Otevřeli jsme mříž na konci šachty a vylezli jsme. Všude se 

zdálo ticho a klid, ale tatínek nikde.  

„To se mi nelíbí. Kde jen může být? Snad ho nezajali 

Němci,“ obávala se maminka.  

Jakmile větu dokončila, ozvalo se nám německy za zády: 

„Halt! Wer sind sie? Hände hoch! Umdrehen!“ 

„Marie, utečte! Nenechte se chytit!“ křičel na nás tatínek, 

kterého držel německý voják. 

Bohužel, jakmile to dořekl, voják ho bouchl pažbou do břicha 

tak tvrdě, že spadl na zem a z pusy se mu vyřinula krev.  

„Ábele!“ rozběhla se za ním maminka, ale byla donucena 

zastavit, protože němečtí vojáci na ni mířili puškami.  

„Půjdete s námi, vy jüdische Schweine. Hans, odvez je na 

stanici,“ poroučel vojákovi důstojník. Chtěli jsme se bránit, ale 

nešlo to. Němci na nás pořád mířili a jediný, kdo z nás uměl 

německy, byla maminka. 

Maminka byla Češka a studovala v Rakousku. Původně 

nebyla židovského vyznání, k judaismu přistoupila až poté, co si 

vzala tatínka. Sama často říkala, že je úplně jedno, ke kterému 

náboženství se hlásíš, Bůh je stejně jen jeden. Byla velmi moudrá 

a vzdělaná. 

„Mami, kam nás to vezou?“ ptal jsem se.  

„Do Terezína, do tábora asi, kde nám nebude vůbec dobře. 

Nejspíš od nás odtrhnou tatínka, ale my to zvládneme a nedáme 

se.“ 

*** 



„Arbeiten!“ křičel na nás německý voják.  

V Terezíně to bylo opravdu hrozné. Nejenže nás nutili 

pracovat, nedostávali jsme pořádně najíst, byla nám zima, ale 

nedovolili nám se ani učit. Báli se vzdělaných židovských dětí, z 

nichž porostou zdatní obchodníci, vědci a úředníci. Ó, jak jsem 

byl v tu dobu i přes veškerou hrůzu pyšný na svůj původ a jak 

jsem pohrdal odpornými německými strážci, kteří se sotva uměli 

podepsat. A o to víc jsem se chtěl vzdělávat, o to víc jsem toužil 

po vědění. Ale bylo to opravdu složité se k němu dostat.   

Všichni učitelé byli zavřeni v samostatných místnostech a 

nesměli se stýkat s ostatními. Až na naši maminku. Ta byla 

v místnosti s námi a pár dalšími lidmi, a protože byla nejen 

statečná, ale i vynalézavá, učila nás i přes všechny zákazy. A 

žáčků měla plno. Jakoby všechny židovské děti pochopily, co pro 

ně vědomosti znamenají. 

„Tak děti, dnes se naučíme jak dělit a násobit,“ začínala 

maminka hodinu a trochu vystrašeně se ptala: „Franku, hlídáš 

dveře? Nejde někdo?“  

„Nebojte se, paní učitelko, kdyby někdo šel, řeknu,“ 

odpověděl jí také trochu vystrašeně Frank. Takhle to chodívalo 

každý den. Sešli jsme se vždy v jedné ubikaci a učili se. Jeden z 

nás hlídal, aby nás nenachytali Němci. Za takovýto prohřešek 

byly až neuvěřitelné tresty, třeba i poprava.  

*** 

Jednou jsme se zase učili, ale už od rána se nám zdálo něco 

podivné, jakoby Němci něco tušili. Bohužel to byla pravda.  

„Tome, pověz nám, co jsi nak...“  

„Was ist los hier? Tady se snad někdo učí, rychle seřaďte se a 

do sprch!“ vtrhli do místnosti vojáci a začali na nás křičet.  

„Ne! Prosím ne! Nechte děti být. Vezměte si mě!“ bránila nás 

maminka.  

„Ne, půjdete všichni! Seřaďte se, nebo budeme střílet!“  

Maminka se sice pokusila nás bránit, ale bylo to marné. 

Všichni jsme věděli, co nás čeká ve sprchách, a tak jsme jen 

potichu šli k budově, kde jsme měli být zavražděni.  

„Mami, já mám strach,“ potichu a ubrečeně povídala moje 

sestřička.  

„Neboj se, broučku, všechno bude dobré,“ utěšovala ji 

mamka, i když věděla, že to není pravda. V duchu jsem si 

představoval, jaká je smrt otravou plynem. O zkáze, která čeká 

na Žida ve sprchách, se povídalo mezi obyvateli Terezína dost a 

dost.  

Museli jsme se svléct do naha. Byla tam příšerná zima, ale 

nejhorší bylo to nekonečně dlouhé čekání na smrt.  

„Bude to syčet?“ ptal jsem se sám sebe.  

Jakoby zázrakem se ale ze sprch nespustil plyn, jen úplně 

ledová voda. Všichni jsme byli šťastní, ale promrzlí až na kost. 

Smáli jsme se jako blázni.  Později mi maminka vyprávěla, že za 

ní potom přišel nějaký německý důstojník a řekl jí, že se za ni 

přimluvil, ale ať už se to neopakuje.  

Ale opakovalo. Někdo by se možná zeptal, jestli to za to 

riziko stálo. Moje odpověď by byla jednoznačně ano a v duchu 

jsem děkoval jednomu hodnému Němci s dobrým srdcem.  

Na naše učení se už nikdy nepřišlo, ale měli jsme spoustu 

jiných problémů. Všichni jsme byli podvyživení a někteří lidé na 

to i umírali. Maminka mně a sestřičce dávala vždy něco ze svých 

přídělů, ale nestačilo to, hlad jsme měli pořád. Jak my, tak 

maminka. Bohužel se nedalo nic dělat. Na útěk jsme měli málo 

sil a navíc tábor byl velmi dobře střežený. Prostě jsme to museli 

nějak vydržet a doufat, že válka brzo skončí a nás pustí. 

*** 

„Mami, kdy už ta válka konečně skončí?“ ptali jsme se 

maminky.  

„To nevím, děti, ale doufám, že brzo. Musíme vydržet.“  

„A mami, kde je tatínek?“  

„To také nevím, ale snad je v pořádku,“ ustaraně nám 

odpověděla mamka. Neustále jsme ji bombardovali otázkami, 

moc dobře jsme ale věděli, že nám nedokáže odpovědět.  

*** 

Dočkali jsme se, válka byla téměř u konce. Němci začínali 

utíkat před spojeneckými vojsky a nás, židovských obyvatel, si 

přestávali všímat. Bohužel z tábora ale nikoho nepropustili. 

Jednou ráno jsme se probudili a bylo slyšet výbuchy a 

střelbu. Měli jsme strach, že se stalo něco opravdu zlého a 

všechny nás postřílí. Když jsme ale vyšli ven, zjistili jsme, že 

Němci střílí za zeď. 

„Buuummm,“ ozval se veliký výbuch. Do areálu vtrhla horda 

spojeneckých vojáků i s tanky. Němci se urputně bránili, ale 

prohrávali a byli nuceni se vzdát. Moc se jim nechtělo, protože 

věděli, že nejspíš dopadnou jako my v jejich zajetí. V duchu 

jsem jim to tajně přál. Opravdu.  

„Nebojte se děti, teď už bude všechno dobré. Najdeme 

tatínka, vrátíme se do Polné a pokusíme se zapomenout,“ 

utěšovala nás radostně, ale i trochu smutně maminka, když nás 

nějaký spojenecký voják vedl do náklaďáku.  

„Ale co se stane, když taťku nenajdeme? Co když ho Němci 

zabili?“ ptal jsem se.  

„Musíme doufat…“ 

*** 

Uplynul měsíc. Byli jsme zpátky doma v Polné, pomáhali 

s obnovou městečka a snažili se dostat do normálních kolejí. Šlo 

to sice ztěžka, ale měli jsme spoustu elánu a chuti vše zvládnout.  

Jen po tatínkovi stále nebylo ani stopy.  Usilovně jsme však 

pátrali dál. 

Až jednou přišel mamince dopis, který s politováním 

oznamoval, že její manžel Ábel Josef Maendl zahynul 

v koncentračním táboře dne 15. dubna 1945. 

Najednou jsem si nebyl jistý, jestli je tím manželem opravdu 

náš tatínek, jestli v tom dopise opravdu takhle suše sdělují, že 

náš hodný táta už nikdy nepřijde domů.  

Nechápal jsem to a pak jsem se rozbrečel...  

Matěj Vinopal
 

 
 

Osobní asistence v Chotěboři a okolí 
Fokus Vysočina již několik let úspěšně provozuje sociální službu osobní asistence. Cílem služby je podpořit lidi s různým handicapem tak, 

aby s pomocí osobního asistenta mohli žít doma, ve svém přirozeném prostředí. Osobní asistent může vám nebo vašim blízkým pomoci s osobní 

hygienou, domácností (s vařením, drobným úklidem, praním prádla), se zajišťováním různých pochůzek či nákupů. Může vás doprovodit 

k lékaři, na úřady, poštu i na nejrůznější kulturní akce.  

Pokud jste již v seniorském věku nebo máte nějaký druh postižení (mentální, tělesné, kombinované) a potřebujete pomoc druhé osoby, 

je tato služba určena právě pro vás. Stejně tak pokud víte o někom z vašeho blízkého okolí, kdo se již neobejde v určité sféře svého života bez 

pomoci někoho dalšího, můžeme mu pomoci. Služba je poskytována lidem starším sedmi let věku v Chotěboři a okolí do 20 kilometrů 

přímo v jejich bydlišti. Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku. 

Více informací o této službě se dozvíte na tel.: 773 497 498, Mgr. Radka Bencová, vedoucí osobní asistence. 

     Mgr. Andrea Korelová, vedoucí střediska Chotěboř 



JAN  ZRZAVÝ:  PŘÍTELKYNĚ 
 

V minulém čísle Domova jsme se pozastavili u obrazu Jana 

Zrzavého Jez na potoce Diousu. Tentokrát věnujme pozornost 

dalšímu malířovu dílu, a to rozměrnému oleji na plátně s názvem 

Přítelkyně.  

Tento proslulý 

obraz, který zdobí 

Národní galerii, byl 

namalován roku 

1923. Prošel už tedy 

sítem času a obstál v 

hodnotících soudech 

natolik, že je po právu 

považován za 

neodmyslitelnou 

součást našeho 

národního kulturního 

bohatství.  

Jednoslovný název 

Přítelkyně je stručný, 

jakoby nechtěl 

dopovědět započaté. 

Stejně i samotný 

obraz je nastíněním něčeho, co má zůstat utajeno. Celá 

kompozice obrazu vyjadřuje subtilní, nanejvýš jemné, téměř 

snové pojetí kouzla okamžiku.  Není tu nic zbytečného. Vše je 

zjednodušeno do nejnutnějšího minima.  

Ve srovnání s jednou ze studií k obrazu Přítelkyně z roku 

1919 však vidíme, jakou zdokonalující cestou malíř prošel – od 

realistického podání mnoha jednotlivostí až po oduševnělé 

vystižení vnitřního rozpoložení mladé dívky, která je na obraze v 

centru dění.  

Ve finálním pojetí už 

dokonce ani dopis neleží 

na desce stolu. Reálie 

zobrazeného prostředí 

ztrácejí na významu. 

Vše se odehrává v 

dívčině duši a mysli. 

Výraz tváře dívky se 

prokresluje. Vše je 

vtěleno do tichého 

rozhovoru, který 

můžeme jen tušit. 

Hlavní spojnicí s 

realitou je tu sedící 

postava v klobouku, z 

jejíchž úst zřejmě 

plynou tichá slova. A 

tato tichá slova jakoby z obrazu přímo šeptala. A právě v 

takovýchto nepostřehnutelných detailech mnohdy spočívá 

působivost obrazu. Divák tu bezděky to, co si pouze domýšlí, 

vnímá jako téměř slyšitelný efekt, svou vlastní fantazií si sám 

obraz myšlenkově i smyslově dotváří.  

Důvěrné světlo svíce navozuje atmosféru soukromí a tichého 

dialogu. Do stínu je ponořeno vše podružné. Neobsazená třetí 

židle v sobě skrývá otazník. To, co je vysloveno třeba jen 

šeptem, nemá být slyšeno nikým dalším. To, co nemá být 

prozrazeno, zůstává zastřeno tajemstvím. Toto vše lze z obrazu 

vycítit.  

Sám Jan Zrzavý počítal s tím, že jeho obrazy nebudou 

mlčícími objekty, nýbrž živoucími díly, která budou s diváky 

navazovat tiché kontakty. Sám o tom napsal tato slova: „Dílo, jež 

je skutečným uměleckým výtvorem, není mrtvou věcí. Je sídlem, 

jakýmsi akumulátorem psychické síly, jež z něho vyzařuje – je 

téměř živoucí bytostí.“ 

S podobně vyjádřenými pocity tajuplného soukromí a tiché 

oduševnělosti, které vnímáme z obrazu Přítelkyně z roku 1923, 

se v díle Jana Zrzavého setkáváme často. Za všechny obrazy 

tohoto druhu lze připomenout např. Lunu s konvalinkami, 

Utrpení, Hoře, Meditaci, Dámu v závoji a mnohé, mnohé další. 

Také v těchto obrazech nám malíř zanechal živoucí svědectví o 

síle a kouzlu prožitého okamžiku.  

 Dr. Jitka Měřinská, Společnost Jana Zrzavého 

 

KONCERT 

V  KOSTELE  SV.  MIKULÁŠE 
 

Společnost Jana Zrzavého ve spolupráci s Městysem 

Krucemburk a Římskokatolickou farností Krucemburk zve na 

koncert Kvarteta města Brna a Chrámového pěveckého sboru 

Krucemburk. Koncert se uskuteční v sobotu 22. října v 16 

hodin v kostele sv. Mikuláše.  

Při této kulturní akci vzpomeneme na dvě význačné 

osobnosti Krucemburku – muzikanta, učitele, dirigenta, 

varhaníka a především výborného a dobrého člověka, kněze P. 

Karla Břízu, od jehož narození uplynulo v říjnu 2016 devadesát 

let a v prosinci patnáct let od jeho úmrtí. Zároveň si již tradičně 

připomeneme osobnost malíře Jana Zrzavého. 

Srdečně Vás zveme na vzpomínkový koncert. 

Marta Rejšková 

 

MISTROVSTVÍ  ČR  V  MARIÁŠI 
 

pokračování ze strany 1 

V celém turnaji hráči odehráli šest kol, která byla rozdělena 

do dvou dílčích turnajů. První turnaj vyhrál Zdeněk Kužel ml., 

druhý se umístil Robert Novák a třetí Pavel Valenta. Ve druhém 

Jan Zrzavý: Přítelkyně, 1923 

Jan Zrzavý: 
Studie k obrazu Přítelkyně, 1919 



 

 
PŘIVÍTÁNÍ  PÁTERA  

PAVLA  SEIDLA 
 
 

Od 1. srpna letošního roku působí 

v římskokatolické farnosti Krucemburk  

páter ICLic. Mgr. Pavel Seidl. 

Přejeme mu, aby se mu u nás líbilo,  

byl u nás šťastný a spokojený. 

Mgr. Otto Kohout 

turnaji byl nejlepší Václav Vitner, druhý se umístil Pavel Čermák 

st. a třetí místo obsadil Ladislav Tykal. V samotném turnaji hráli 

o titul nejen samostatní hráči, ale i čtyřčlenná družstva, jichž se 

přihlásilo 21. Na prvním místě se umístili Draci Trutnov, druhé 

místo obsadilo družstvo Pozdní sběr a třetí byl Sport bar Semily. 

Turnaje se zúčastnily i čtyři ženy, které sice hrály společně 

s muži, ale hodnoceny byly ve své vlastní kategorii. Nejlepší 

ženou byla Blanka Čermáková, druhé místo obsadila Jarmila 

Jarolímková, třetí Marie Šabatová a na čtvrtém místě skončila 

Marie Pivná. 

V celkovém obsazení medailových pozic jednotlivců zazněla 

tato jména: již trojnásobným mistrem republiky se stal Zdeněk 

Kužel ml., druhé místo obsadil Robert Novák a třetí místo 

František Lašák. 

Turnaj byl ukončen vyhlášením výsledků ve 20 hodin.  

Poděkování patří všem členům Sokola, kteří vzorně připravili 

všechny prostory sokolovny a zajistili po celou dobu turnaje 

dobré občerstvení. Poděkování patří i všem nejmenovaným, kteří 

ochotně pomáhali při samotné přípravě turnaje jak po technické, 

tak i organizační stránce. 

Poděkování patří také všem sponzorům, kteří tuto akci podle 

svých možností podpořili, jako jsou městys Krucemburk, Stora 

Enso Wood Products Ždírec, Rychtář Hlinsko v Čechách, Česká 

pojišťovna a v nemalé míře i Zemědělská a.s. Krucemburk. 

Fotodokumentace z celého turnaje bude umístěna na 

webových stránkách našeho městyse a místního Sokola. 

za pořadatele člen Českého svazu mariáše Jan Hülle 

 

PRAVIDELNÉ  BOHOSLUŽBY  PO  CELÝ  ROK 
 

  Ne Po   Út St Čt Pá So 

Krucemburk (kostel svatého Mikuláše) 8:00**     7.30   18:00*   

Horní Studenec (kostel svatého Václava) 9:30**       18:00     

Vojnův Městec (kostel svatého Ondřeje) 11.00   18.00         

Sopoty (kostel Navštívení Panny Marie)             16:30*** 

Škrdlovice (kaple svatých Cyrila a Metoděje)             18.00*** 

Ždírec nad Doubravou (mše v DPS)         17.00***       

Vysvětlivky: 
*) Mše svatá, po níž následuje adorace 

**) Každou 1. neděli v měsíci bude dětská mše svatá v Krucemburku v 9.30. Proto bude mše sv. v Horním Studenci od 8.00 

hod. (neplatí v červenci a srpnu) 

***) Mše sv. s nedělní platností 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZSVÍCENÍ   
VÁNOČNÍHO STROMU  

PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI  
 

Městys Krucemburk 

srdečně zve 
 

27. 11. 2016 v 17 hodin 
 

na slavnostní rozsvícení 

vánočního stromu 

na náměstí v Krucemburku. 
 

Vystoupí dívčí pěvecký sbor Giocoso 

a chrámový pěvecký sbor. 
 

Na zahřátí se budou podávat teplé nápoje. 

Program bude upřesněn na plakátech. 

http://krucemburk.farnost.cz/?q=node/51


ČINNOST   SDH  BĚHEM  LÉTA 
 

Vážení spoluobčané, během uplynulých měsíců jsme 

vyjížděli pouze dvakrát, a to k malým událostem. Oproti 

předchozím rokům to byla příjemná změna. Letos se nám 

vyhnuly problémy se zvýšenými hladinami potoků v důsledku 

silných dešťových přeháněk, ucpaná kanalizace, odstraňování 

nebezpečného hmyzu a další. Nicméně na silnicích okolo Ždírce 

nad Doubravou přibylo dopravních nehod.  

S blížícím se podzimem přichází zvýšené riziko požárů kvůli 

neodpovídajícímu stavu komínů, úniku plynu apod. 

Nepodceňujte proto prevenci.  

Přejeme vám pěkné podzimní měsíce. 

Martin Kasal, Martin Rejšek 

 

MYSLIVECKÉ  SDRUŽENÍ 

 

Opět je tu podzim a s ním vrcholící myslivecká sezona. Ale 

nejdříve pár informací z léta o dění v mysliveckém sdružení.  

Jako každoročně pořádalo naše MS ve spolupráci s Okresním 

mysliveckým spolkem Chrudim zkoušky nováčků 

v bezkontaktním norování na noře Rychtářce. Přihlášeno bylo 12 

psů, z toho 11 psů obstálo. Počasí nám tento rok přálo a také 

samotné zkoušky proběhly v přátelské atmosféře s poměrně 

dobrou účastí diváků – všem za účast na této akci děkujeme. 

Díky opravě silnice z Vojnova Městce směr Košinov a vedení 

objížďky přes Krucemburk směr Rychtářka jsme aplikovali 

podél silnice speciální přípravek na odpuzování zvěře od silnice 

– můžete si všimnout bílých/oranžových bouliček přichycených 

na stromech podél celé silnice. Pevně věříme, že srážek se zvěří 

bude co nejméně.  

Co se týče podzimní myslivecké sezony, zahájíme ji v září na 

střelnici Hůrka, kde se zúčastníme již tradičních střeleb o pohár 

Marcela Dostála. Po vyzkoušení našich střeleckých dovedností 

budeme pozvolna pokračovat účastí na honech, naháňkách, 

natláčkách a jiných mysliveckých akcích, které budou oficiálně 

ukončeny jako každoročně na konci kalendářního roku 2016.  

Jako perličku na závěr přidávám informaci o členovi našeho 

sdružení: p. Jaroslavu Strašilovi se povedlo ulovit raritní trofej 

srnce obecného. K úlovku mu ještě jednou přejeme velké Lovu 

zdar!  

Mgr. Petra Kohoutová 

 

SHM-KLUB 
 

 

Letní prázdniny se i letos nesly především v duchu táborů. Na 

začátku prázdnin se mladší kluci ocitli uprostřed vesmíru na 

neznámé planetě, odkud zachraňovali svět. Mladší děvčata se 

proměnila v indiánky a ta starší se snažila objevit svůj talent a 

hlavně ho ukázat. Starší kluci si hravě poradili s neznámou 

nebezpečnou rostlinou a během nočního boje nad ní zvítězili. 

Všechny chaloupky jsme si užili a strávili jsme společně milé 

chvíle plné zábavy i dobrodružství. I počasí nám přálo a mohli 

jsme tak trávit spoustu času při venkovních hrách, chodit na 

výlety, a dokonce také přespat pod širým nebem. 

V novém školním roce budeme pokračovat v pravidelném 

setkávání na faře i v kroužku florbalu. Čeká nás také hudební 

doprovod dětských mší svatých, které se konají pravidelně 

každou první neděli v měsíci od 9.30 hodin v kostele svatého 

Mikuláše v Krucemburku. 

Nebude chybět ani Mikulášská besídka, oslava PředSilvestra, 

jarní víkendovky, účast na SHM festivalu v Pardubicích či oslava 

Dne dětí. Bližší informace budou vždy včas na webových 

stránkách krucemburk.shm.cz, Facebooku a na nástěnce 

v předsíni kostela.  

Všem školákům přejeme hodně studijních úspěchů a těšíme 

se na viděnou na akcích klubu!  

Marťa Harvánková a Hanka Kabrdová 

Úlovek p. Jaroslava Strašila 



OPRAVA 

KATOLICKÉHO  KOSTELA 

V létě začala 

další fáze opravy 

katolického kostela. 

V druhé polovině 

července byla na 

severní části lodi a 

na kněžišti až k věži 

otlučena omítka. 

Návštěvníci hřbitova si mohli prohlédnout 

původní kamenné zdi kostela i některé 

pozdější cihlové vyzdívky. Za pozornost 

stálo také bosované zdivo (z hrubě 

opracovaných kamenných kvádrů). 

Zároveň byly nově oplechovány pulty 

opěráků na vnějšku kněžiště. 

V září byly zdi opraveny (vydrolené 

kameny) a omítnuty. Opravu provedla 

firma Josefa Strašila. 

 

SPARTAK  STARÉ  RANSKO:  DOROST 
 

Po skončení minulé sezony nás čekal těžký úkol, a to 

doplnění mužstva dorostu minimálně o tři hráče. Jelikož už 

nemáme družstvo žáků, museli jsme sehnat hráče odjinud. 

Nebylo to jednoduché, ale nakonec se panu Losenickému 

podařilo dojednat přestup tří hráčů z Havlíčkovy Borové. To 

bylo rozhodující pro přihlášení do krajské soutěže I.A třídy. Tým 

tvoří nyní 16 hráčů. 

Trénovat jsme začali 11. července, a to třikrát týdně. Sehráli 

jsme šest přípravných zápasů. Třikrát jsme se utkali s Perunem 

(jednou vyhráli, jednou remizovali a jednou prohráli), dvakrát s 

mužstvem Rozsochatec/Ždírec (dvakrát o gól prohráli) a jednou s 

Chotěboří (výhra). 

Sezonu jsme zahájili už 13. srpna doma s Rantířovem. Zápas 

to byl pro nás těžký, protože se omluvilo 6 hráčů, a tak i přes 

bojovnost zbylých hráčů jsme prohráli 0:6. Další zápas nás čekal 

v Polné, kde jsme uhráli remízu 1:1 (gól P. Kubík). Následující 

domácí zápas jsme porazili Pacov/Lukavec 4:1 (góly O. Pecina, 

F. Dymáček, L. Pečenka a jeden vlastní). Do konce podzimní 

části zbývá jeden zápas, a tak doufáme, že se hráčům bude dařit. 

O dorost se v nové sezoně starají J. Pecina, F. Holcman, M. 

Losenický a M. Nepovím.  

za družstvo dorostu Jan Pecina 

 

MEMORIÁL  JAROSLAVA  VEČEŘI 
 

V sobotu 25. června za pěkného počasí, uspořádala TJ 

Spartak Staré Ransko již devátý ročník fotbalových 

internacionálů Memoriál Jaroslava Večeři. Turnaj byl věkově 

omezen a mohli se ho zúčastnit pouze hráči ve věku nad 40 let. 

Turnaje se zúčastnilo 7 mužstev: Tatran Ždírec, Sokol Herálec, 

SK Nová Ves, Stavbaři Pardubice, Žďas Žďár, SK Česká Bělá a 

hráči domácího Spartaku. V devět hodin byl turnaj slavnostně 

zahájen a po následném rozlosování byla mužstva rozdělena do 

dvou skupin. Do skupiny „A“ byla nalosována družstva Česká 

Bělá, Žďár, Staré Ransko a Stavbaři Pardubice. Skupinu „B“ 

tvořila mužstva Ždírec, Herálec a Nová Ves. Hrálo se 2 x 12 

minut. Z každé skupiny postupovala dvě mužstva do semifinále. 

V prvním semifinále se utkala mužstva Starého Ranska a Ždírce, 

utkání skončilo 1:4 pro Ždírec, ve druhém nastoupili Stavbaři 

Pardubice a SK Herálec; utkání skončilo těsným výsledkem 2:1 

pro Pardubice. Poražená mužstva hrála v samostatné skupině o 

další umístění. Poražení semifinalisté Herálec a domácí Spartak 

na fotografii není celé družstvo 



bojovali o 3. místo v turnaji. Šťastnější byl Herálec, který vyhrál 

těsně 2:1. Domácí borci boj o třetí místo sice prohráli, ale bylo to 

z jejich strany nejlepší umístění ve všech pořádaných turnajích. 

Tatran Ždírec a Stavbaři Pardubice si výhrami zajistili finále. To 

nabídlo velké drama, které jedinou brankou rozhodl Dušan 

Dvořák, a tak se hráči Tatranu radovali již z devátého úspěchu na 

tomto turnaji.   

 Po zpracování dosažených výsledků bylo provedeno celkové 

vyhlášení a předání cen. Každým rokem je také vyhlášen nejlepší 

střelec turnaje a nejlepší brankář. 

Nejlepším střelcem byl s 6 brankami Petr Machala 

z domácího mužstva. 

Nejlepším brankářem byl vyhlášen Aleš Svoboda z mužstva 

Stavbařů. 

Celkové umístění: 

1. Tatran Ždírec 

2. Stavbaři Pardubice 

3. Sokol Herálec 

4. Spartak Staré Ransko 

5. Nová Ves 

6. Žďas Žďár 

7. Česká Bělá 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným hráčům za 

kamarádský přístup jak při utkáních, tak i během celého turnaje, 

které řídili s přehledem rozhodčí Jiří Janáček, Jiří Šikl a Pavel 

Novosad. Poděkování patří také všem sponzorům, hlavně pak 

členům a hráčům Spartaku, kteří celý turnaj připravili a pomohli 

tak zdárně zakončit celou jarní fotbalovou sezonu. 

za TJ Spartak Jan Hülle 
 

PERUN  NA  MISTROVSTVÍ  ČR 

Fenomén DRAČÍ LODĚ bychom mohli vnímat jako knihu, 

která se píše přes 2.000 let. Je to sport i společenská aktivita, z 

níž si každý ze zúčastněných něco odnáší. 10. září jsme se 

rozhodli napsat malou kapitolu do této knihy také my svou účastí 

na Mistrovství České republiky v dračích lodích, které se konalo 

v Národním olympijském centru vodních sportů v Račicích.  

Někomu možná připadá, že účastnit se takové akce je od nás 

troufalost, ale kde jinde získat motivaci, nadšení a nasát závodní 

atmosféru pro nově vznikající sportovní posádku z Vysočiny než 

mezi nejlepšími týmy z České republiky.  

Přihlásili jsme se do kategorie Premiér mix, a jelikož se MČR 

řídí regulemi mezinárodní federace, ve dvacetičlenné posádce 

jsme museli mít 12 mužů a 8 žen. V tento den se soutěžilo na 

sprinterské trati 200 m a na dvoukilometrové distanci. 

Protože jsme se rozhodli pro účast až necelý týden před 

konáním vlastního závodu a posádka byla složena ze členů 

Perunu Hluboká, Partičky z vokolí, Jedovatých Rumělek a 

Podpeperské elity, byl tým nazván PERUN – VÝBĚR 

VYSOČINY. I když nezbývalo moc času, proběhlo několik 

tréninků pro potřebné spádlování. 

V sobotu brzy ráno jsme autobusem odjeli směr Račice. 

Cestu posádka využila ke stmelení kolektivu nejen zpěvem a 

k probrání ostatních důležitých věcí, na které nebyl před 

závodem čas. Po příjezdu na nás jako vždy dolehla atmosféra 

tohoto kultovního místa vodních sportů. Tady se rozdávají 

medaile nejlepším veslařům a rychlostním kanoistům! 

S některými z nich jsme se mohli v průběhu dne potkávat i 

povídat, protože v těch nejlepších posádkách startovali také naši 

bývalí i současní reprezentanti těchto sportů. 

Po absolvování nezbytné kvalitní rozcvičky jsme již 

očekávali start prvních rozjížděk. Nutno podotknout, že již 

pohled na rozpádlovávající se nejlepší posádky v republice 

v kategorii mužů i žen, co se týká techniky záběru, byl pro nás 

první obrovskou zkušeností a těch jsme tento den nasbírali 

spousty. I když jsme obsadili v první rozjížďce na 200 m 

poslední místo, vytvořili jsme si dosaženým časem osobní 

rekord. V druhé rozjížďce jsme v důsledku neznalosti a 

nekoncentrovanosti zaspali na startu. V této chvíli se ukázala síla 

naší posádky: i když jsme brzy zaostávali o celou loď, nenechali 

jsme se rozhodit a v průběhu závodu jsme ztrátu dokázali 

výrazně snížit. Na této distanci jsme skončili celkově poslední.  

Po vyhlášení výsledků na 200 m jsme již s obavami vzhlíželi 

k dlouhé dvoukilometrové trati, kterou jsme předtím nikdy nejeli. 

V každé jízdě startovalo až 6 posádek v desetisekundových 

intervalech s třemi otočkami na trati. Po konzultaci 

s reprezentačním trenérem Petrem Čápem Procházkou, který 

nám udělil potřebné rady pro tento závod, např. abychom se 

nenechali rozhodit tím, že nás nejspíš budou zkušenější posádky 

v průběhu závodu předjíždět, naše nervozita ještě vzrostla. A jak 

to dopadlo? V tomto závodě nás podržely 3P, což byla nejen 

úžasná posádka, ale především kormidelník Pavel a bubenice 

Pavla, kteří nás dokázali tak vyhecovat, že nás předjel pouze 

jeden tým. I když jsme na této trati skončili předposlední, 

z předvedeného výkonu jsme měli výborný pocit. 

Večer nás čekalo slavnostní vyhlášení výsledků celoročních 

závodů Českého poháru dračích lodí za účasti místopředsedy 

Českého olympijského výboru Martina Doktora a dalších 

osobností českého vrcholového sportu. Po něm následoval 

taneční večer s Ivanem Hlasem za hojné účasti většiny posádek. 

Kdo netančil s Martinem Doktorem a neslyšel trumpetové sólo 

Petra Čápa Procházky, jako by ten den v Račicích ani nebyl.  

A co říci závěrem? Děkuji všem, kteří nám fandili a 

podporovali nás v našem úsilí. Ale největší dík patří všem 

členům posádky, kteří si v průběhu tohoto dne sedli jak 

sportovně, tak i lidsky. Záměr, s kterým jsme do Račic jeli, byl 

splněn a byl tím položen základ nového týmu, který bude 

reprezentovat Vysočinu v nejvyšší české soutěži v příštím roce.  

za Perun Jirka Přiklopil 
 

DRAČÍ  LODĚ  NA  PILÁKU  2016 
 

20. srpna se na Pilské nádrži u Žďáru nad Sázavou konal již 

10. ročník závodů dračích lodí Velké Dářko. Také letos se jich – 

stejně jako všech předešlých ročníků – zúčastnila posádka Perun 

Hluboká. K naší velké radosti se na startu ženského závodu 

objevila i posádka Partička z vokolí, která se rekrutovala z řad 

manželek, přítelkyň a kamarádek našich členů. 



Závodů se zúčastnilo 36 posádek ve čtyřech kategoriích. 

Velice nás těší, že posádky, které u nás pravidelně trénují, 

obsadily čelná místa ve svých kategoriích. Posádka Perunu 

obhájila potřetí za sebou 1. místo v kategorii Sport. Kategorii 

Fun vyhrála posádka z Velké Losenice s názvem Podpeperská 

elita, kategorii Ženy vyhrála již potřetí za sebou posádka 

Jedovaté Rumělky. A jak dopadly naše ženy? Obsadily krásné 

čtvrté místo, což je velký příslib do budoucna, protože tato letos 

nově vytvořená posádka má v sobě velký potenciál. 

za Perun Jiří Přiklopil 

 

KRUCEMBURSKÁ  KLIKA 

 

V neděli 21. srpna se uskutečnil 4. ročník tenisového turnaje 

ve čtyřhrách „Krucemburská klika“. A i když na začátku turnaje 

trošku zapršelo, zbytek dne už tenisu přál. Letošního klání se 

zúčastnilo osm dvojic, které byly rozlosovány do dvou skupin po 

čtyřech. Z každé skupiny, kde hrál každý s každým, postupovaly 

všechny čtyři dvojice do play-off.                 

Vítězem letošního turnaje se stali J. Nevole a L. Víšek, kteří 

v napínavém finále porazili M. Blažka a F. Čermáka. Třetí místo 

získali J. Marek a F. Trávníček.  

Děkujeme sponzorům a všem hráčům za účast a přejeme 

mnoho dalších tenisových úspěchů. 

za Tenisový klub Pavel Blažek 

ROZLOUČENÍ  S  PRÁZDNINAMI 
 

Jako každoročně se i letos konalo tradiční rozloučení 

s prázdninami v areálu sokolovny. Počasí nám přálo, a tak se 

nejen děti, ale i pořadatelé u jednotlivých soutěží pěkně ohřáli. 

Podle zdarma rozdaných párků v rohlíku a zmrzlin jsme se 

dostali k počtu cca 70 zúčastněných dětí, což není málo, ale 

každoročně toto číslo klesá, jelikož akcí v okolí na tento poslední 

den prázdnin stále přibývá.  

 Pro děti byly 

připraveny nové 

zajímavé soutěže, např. 

lezení po laně mezi 

stromy, bungee 

running – běh na gumě, 

ale i další klasické 

soutěže, jako jsou: 

lovení rybiček z kádě, 

namotávání provázků 

s želvičkami, hod do klaunovy pusy, chůze s pingpongovým 

míčkem na lžíci, střelba míčem na bránu, střelba ze vzduchovky 

a další.  

Za jednotlivé 

soutěže dostávaly 

děti dřevěné 

dukátky, které si 

poté proměnily 

za spoustu 

krásných cen. 

Děti si po celou 

dobu mohly 

zdarma zaskákat 

na skákacím 

hradu. 

Hlavní poděkování patří pořadatelům a samozřejmě našim 

sponzorům, bez kterých by se tato akce nedala realizovat. 

Opět se těšíme na příští rok a pokusíme se vymyslet další 

nové soutěže a zpestření této úspěšné akce. 

Sportu zdar! 

za TJ Sokol Tomáš Trávníček 

 

POSEZENÍ  U  DPS 
 

V létě bylo obyvatelům Domu s pečovatelskou službou 

zakoupeno venkovní posezení. Věříme, že jim zpestří příjemné 

chvíle u jejich domova.  


