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SLOVO  STAROSTY 

 

Vážení spoluobčané, 

rok utekl jako voda, jsou tu opět svátky vánoční a za dveřmi 

nový rok 2017. Každý člověk v tomto čase bilancuje a přemýšlí, 

jaký že ten uplynulý čas vlastně byl. 

Mě osobně uplynulý rok ujistil v tom, že žijeme v zemi, kde 

se nemusíme obávat o své životy, žijeme svobodně, a co je 

důležité, máme nablízku své rodiny a přátele, s kterými můžeme 

sdílet společné chvíle a sledovat naše malé ratolesti, jak každý 

den rostou a překvapují nás, co nového se naučily. 

Nechci být sentimentální, ale uvědomuji si stále více, v 

souvislosti se zprávami ze světa, jak je důležité, že žijeme v 

České republice, v Kraji Vysočina a především v Krucemburku, 

kde nemusíme chodit ozbrojeni, bát se teroristických útoků, 

máme střechu nad hlavou a o jídlo nemusíme žebrat na ulici. 

Vážení Krucemburští, Ranečtí a Hlubočtí, přeji Vám za sebe, 

za zastupitele našeho městyse a také za všechny naše 

zaměstnance, abyste nadcházející svátky prožili co nejpříjemněji 

a nejkrásněji v kruhu svých blízkých, zažívali radost nejen z 

dárků obdržených, ale také z těch darovaných. 

Do nového roku 2017 Vám přeji naplnění Vašich 

novoročních předsevzetí, splnění Vašich snů a pevné zdraví.    

Dovolte mi závěrem poděkovat za práci zastupitelům, 

obecním zaměstnancům, 

brigádníkům a 

dobrovolníkům z 

řad jednotlivců, 

spolků, organizací 

či podniků, kteří 

jsou vždy ochotní 

podat pomocnou 

ruku a pomáhají 

nám při rozvoji 

obce, zajišťování 

kulturních a 

sportovních akcí a 

vytváření příjemného prostředí pro život. 

S úctou a přáním krásných a pohodových svátků 

Mgr. Otto Kohout 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Číslo doprovázejí ukázky z vánoční výstavy žáků základní školy v 

prosinci 2015. 

 



ANDĚLSKÉ  ROZSVÍCENÍ  

VÁNOČNÍHO  STROMU 
 

6. ročník rozsvícení vánočního stromu se konal v neděli 27. 

listopadu na krucemburském náměstí, kde se sešli občané a 

hlavně děti, místní, ale i z širokého okolí, aby zde okusili první 

doušky vánoční atmosféry. 

Akci zahájil starosta Mgr. Otto Kohout, který všechny 

přítomné přivítal a předal slovo místním farářům Mgr. Pavlu 

Seidlovi a Mgr. Marku Vančovi, kteří pronesli svou sváteční řeč. 

Celou akcí provázely krásné písně v podání pěveckého sboru 

GIOCOSO a sborečku ZUŠ. Vánoční atmosféru obohatily také 

děti z MŠ roztomilou recitací básniček.  

Počasí bylo zimní, a proto nikdo neodmítl zahřát se teplým 

svařáčkem, ke kterému rozdávali andílci k zakousnutí sladké 

perníčky, jež připravily děti ze ZŠ. 

Po požehnání farářem Pavlem Seidlem a po sfouknutí svíčky, 

kterou držel anděl jako symbolický spínač světýlek, se v plné 

kráse rozsvítil vánoční strom. Poté děti vypustily své balonky 

s vánočními přáníčky Ježíškovi, které se letos nádherně rozlétly 

do prostor nad krucemburské náměstí. Na závěr akce si přítomní 

zazpívali se sborem vánoční koledy. 

Všem, kdo se zapojili do přípravy a uskutečnění této již 

tradiční akce, patří vřelé poděkování. 

Tomáš Trávníček 
 

VÍTÁNÍ  OBČÁNKŮ 
 

10. prosince přivítal místostarosta ÚM Tomáš Trávníček nově 

narozené děti – Gabrielu Málkovou, Annu Málkovou, Marii 

Kočovou, Tomáše Veselého, Antonína Miklase, Terezu 

Moravcovou, Ondřeje Novotného, Sofii Sýsovou, Patrika 

Ondráčka, Alžbětu Málkovou, Víta Zrzavého a Annu Ježkovou.                                                                             

Slavnostního obřadu se zúčastnili nejen rodiče se svými 

dětmi, ale i jejich babičky a dědové. K příjemné atmosféře 

obřadu přispěly svým vystoupením děti z mateřské školy, dívčí 

pěvecký sbor a hrou na varhany paní Marta Rejšková. 

Z  DĚNÍ  V  MŠ 
 

Tak jako každý rok i letos na dveře naší školky zaťukal 

podzim. A jak vstoupil, tak čaroval. Nabídl nám spoustu pěkných 

dní a barev. Toulali jsme se přírodou, obdivovali její krásy a 

pokaždé jsme se vraceli s dary, které nám příroda nabídla 

(žaludy, kaštany, barevné listí, různé plodiny…). Vše jsme potom 

využili v tvořivé podzimní dílně, kde pod šikovnýma rukama 

rodičů a dětí vznikl nespočet krásných a originálních výrobků. 

Při výstavce ve třídách si všichni dílka prohlíželi a děti byly 

pyšné, co se svými rodiči vyrobili. Barvy z pestrého podzimu si 

odskočily také k nám do školičky, a to na den s červenou, hnědou 

a šedou barvou.  

Divadélko „Úsměv“ nám přivezlo pohádky o podzimu. Na 

filmové pohádky jsme si zašli do kina.  

V září se skupinka dětí zúčastnila s pásmem básní 

slavnostních oslav obce Krucemburku. V sobotu 10. prosince 

naše děti přivítaly nové občánky naší obce hezkými básničkami. 

Každou středu od září do listopadu si 22 předškoláčků užívalo 

vodních radovánek v plaveckém bazénu v Hlinsku. Za své 

plavecké výkony děti dostaly „mokré vysvědčení“ a kapříka 

s nasbíranými šupinkami.  

V letošním školním roce opět probíhá každý čtvrtek taneční 

kroužek pod vedením paní Radky Večeřové.  

Že vyslovovat správně všechny hlásky je pořádná dřina, vědí 

nejlépe kamarádi, kteří poctivě každé pondělí společně s paní 

Renatou Krátkou cvičí své jazýčky.  

V polovině října se děti fotografovaly. Zdařilé snímky 

navozují atmosféru blížících se Vánoc. 

3. listopadu se děti zúčastnily projektu „Pečujeme o své 

zdraví“, kde se dozvěděly od paní Elišky Losenické důležité 

informace o první pomoci a ochraně svého zdraví. Děti si 

prakticky zkusily, jak určitý úraz či ránu ošetřit, obvázat nebo jak 

se dává umělé dýchání na figuríně. Tímto děkujeme za pěkné a 

užitečné odpoledne paní Losenické.  

Přijali jsme pozvání od MUDr. Hany Kohlové k návštěvě 

v její ordinaci, kde se děti seznámily nejen s vybavením, ale i 



správným čištěním zubů. Zároveň byla provedena preventivní 

prohlídka chrupu u dětí.  

Na první adventní neděli skupinka dětí nacvičila pásmo ke 

slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu.     

Každým rokem nakonec přichází měsíc prosinec. A tak je pro 

nás tento měsíc plný kouzel, očekávaní a tajemna. V pondělí 5. 

prosince dopoledne nás navštívil Mikuláš se svou družinou. Děti 

měly připravené básničky, písničky a stejně jako každý rok 

slíbily, že budou uklízet hračky a nebudou ubližovat jeden 

druhému. Pro všechny měl sladké překvapení.  

S chutí do další práce, neboť na dveře už klepou Vánoce. 

Čekaly nás velké přípravy: zdobení tříd, celé školky, pečení 

cukroví, chystání dárečků a ozdobiček na stromečky. K tomu 

patří i tradiční tvořivá dílna rodičů a dětí. A je tu den, na který se 

děti dlouho těšily. Štědrý den se vším všudy. Ve třídách voněly 

ozdobené a rozsvícené stromky, pěkné dárečky a hlavně tu 

čekaly na děti nové hračky, knihy, společenské hry. To bylo 

radosti, panečku. Den jsme zakončili slavnostním obědem. 

Zkoušeli jsme některé vánoční zvyky.  

S koledou, hezkou básničkou a drobným dárečkem 

přicházíme potěšit obyvatele v Domě s pečovatelskou službou. 

Nezapomínáme ani na všechny, kteří naší školce pomáhají.  

Krásné Vánoce přejeme Vám všem, hodně pohody, klidu a 

zdraví v novém roce přejí  

děti a zaměstnanci MŠ. 

 

ZPRÁVY  Z  NAŠÍ  ZŠ 
 

Od začátku školního roku uběhly tři měsíce a naše práce se 

rozjela naplno. Děti se opět zapojily do řady soutěží a projektů, 

byly pro ně připraveny zajímavé kulturní a sportovní akce.  

Mezi první akcí byl projekt Do lesa s lesníkem, kdy ve 

spolupráci se společností Stora Enso Wood Products Ždírec s. r. 

o. a Diecézní lesy se odehrálo zábavnou formou dopoledne v lese 

pro žáky 3.–5. třídy. Zde žáci získali řadu nových poznatků o 

lesním prostředí. Další kulturní akcí byly také oslavy 775 let 

Městyse Krucemburk. Pro žáky bylo připraveno v místním kině 

filmové představení a pro starší beseda pana Vomely o 

významných osobnostech Krucemburku, stavbách a dalších 

zajímavostech. Někteří žáci se zúčastnili i samotných oslav, na 

nichž krátce návštěvníky seznámili s historií obce a pověstmi 

z Krucemburku. 

Děti z 1. třídy se vypravily na dopravní vycházku po obci, 

aby zmapovaly místní dopravu a vzhled některých dopravních 

značek, které by měly znát. Žáci 4. třídy absolvovali kurz 

dopravní výchovy, který vedla paní Monika Mrštíková. Učili se o 

povinnostech v dopravním provozu, věnovali se cyklistům a 

jejich výbavě. Čtvrťáci se vypravili na podzimní vycházku do 

lesa. Zde si vyprávěli o chování v lese, přírodninách, ze kterých 

vyráběli různé figurky, a na závěr opekli špekáčky. Deváťáci se 

zúčastnili ukázkového turnaje v discgolfu v Havlíčkově Borové. 

Prosadili se mezi ostatními školami a dovezli si sladké odměny. 

V 8. třídě proběhla beseda hlineckých pracovnic FOKUS o 

duševních chorobách, kterými trpí někteří lidé žijící mezi námi. 

Žáci 9. třídy Magda Kamarádová, Martin Matouš, Ondřej Pecina 

a Matěj Vinopal soutěžili v Přírodovědném klání na Gymnáziu v 

Chotěboři. Čekala je řada úkolů z přírodních věd, matematiky, 

fyziky, chemie a v těžké konkurenci obsadili krásné 6. místo. 

Další tradiční soutěž, které se žáci každoročně účastní, je 

TALENTOVKA 2016. Míša Cao, Petr Kasal z 8. třídy, Dominika 

Balková, Ondřej Pecina a Eliška Kučerová z 9. třídy se v 

konkurenci 33 soutěžících neztratili a v psaní na klávesnici 

předvedli velmi pěkné výkony. Nejlepší výsledek vybojovala 

Míša Cao, která se umístila na 9. místě a v soutěži družstev žáci 

získali 4. místo. 

Ve školním kole soutěže Přírodovědný Klokan řešili žáci 8. a 

9. třídy 24 úloh z fyziky, chemie, zeměpisu a matematiky. K 

nejlepším patřil Ondřej Pecina a Martin Matouš z 9. třídy a Petr 

Kasal z 8. třídy. V okresním kole v Havlíčkově Brodě obsadil 

Ondřej Pecina krásné 2. místo. Finanční gramotnosti je věnována 

velká pozornost, proto OA ve Žďáru nad Sázavou uspořádala 1. 

ročník soutěže Peníze a my. Účastnili se žáci 8. a 9. ročníku, 

dosáhli vynikajících úspěchů. Žáci odpovídali na otázky o 

penězích za sebe a za trojčlenné družstvo. V jednotlivcích získal 

stříbrnou medaili Ondřej Pecina a bronzovou příčku Matěj 

Vinopal. V družstvech přivezli 4. místo žáci 9. třídy a 5. místo 

žáci 8. třídy. Z 18 žáků, kteří se zúčastnili nominačního kola 

Logické olympiády, postoupili do krajského kola za kategorii A 

(2.–5. ročník ZŠ) Jan Kasal z 5. ročníku a za kategorii B (2. 

stupeň) Petr Kasal z 8. ročníku. Oba se vypravili na Gymnázium 

v Havlíčkově Brodě, aby svou logiku poměřili s ostatními 

nejlepšími v našem kraji. Výborně se vedlo mladšímu z bratrů 

Janovi, který se svou téměř 89% úspěšností obsadil krásné 6. 

místo. Starší z bratrů Petr byl úspěšný z 51 % a obsadil 25. místo.   



Děti z 1. a 2. třídy se vypravily do Okresní knihovny Václava 

Matěje Sychry ve Žďáru nad Sázavou a vyslechly knihovnickou 

lekci Kamarádi zvířátka. Seznámily se s pohádkovými knížkami, 

postavami, zvířecími hrdiny a zhlédly pohádku o Maxipsu 

Fíkovi. Také žáci 3.–5. třídy navštívili knihovnu, jejich program 

se jmenoval Sportovní abeceda a učili se k různým písmenům 

přiřadit obrázky sportů. Dozvěděli se i zajímavosti o 

olympijských hrách.  

Koncem listopadu žáci 1.–5. třídy odjeli do Horáckého 

divadla v Jihlavě, kde zhlédli divadelní představení Kocour 

v botách. Žáci naší školy se v hojném počtu zúčastnili III. 

ročníku výtvarné soutěže „Propojený svět – Život ve městě 

budoucnosti“. Tématem soutěže bylo, jak si představujete chytré 

město, umělou inteligenci, digitalizaci, virtuální svět nebo jak 

bude vypadat člověk a jaký bude jeho život v budoucnosti. Do 

soutěže bylo zasláno 11 prací a další zdařilé výkresy zdobí třídy a 

chodby naší školy. 

Žáci 8. a 9. třídy odjeli do polské Osvětimi. Ve škole získali 

informace o koncentračních táborech, ale ve skutečnosti je to 

potom jiné. Zapůsobila na ně tíživá atmosféra tohoto 

vyhlazovacího tábora, prostory, kde dříve byla spousta zajatců. 

Od průvodkyně slyšeli o osudech konkrétních lidí. Akce byla 

velice dobře připravena. I v letošním školním roce se žáci deváté 

třídy zapojili do projektu Příběhy bezpráví. Letos s žáky 

besedoval pan Vomela, jeho přednáška o historii obce 

Krucemburk byla velice zajímavá a žáci se díky tomu mohli 

zapojit do další celostátní soutěže Příběhy 20. století. Zde použili 

vyprávění pana Vomely, které sami literárně ztvárnili, přidali 

fotografie a videonahrávku z besedy.   

Pro žáky 2.–9. třídy byly připraveny programy primární 

prevence SPEKTRA Žďár nad Sázavou. Programy byly 

uzpůsobeny věku a znalostem žáků. Žáci se zábavnou formou 

učili navzájem se respektovat, charakterizovali znaky zdravé 

třídy, jak posilovat kolektiv, partnerské vztahy, pracovat bezpečně 

na internetu a chránit se na sociálních sítích. 

Naši nejstarší žáci měli během října třídní schůzku, na kterou 

přišli zástupci středních škol okresu Havlíčkův Brod a 

informovali rodiče i žáky o novém přijímacím řízení. Žáci 9. 

ročníku se účastnili 1. ročníku soutěže v odborných a praktických 

dovednostech na VOŠ, OA a SOUT Chotěboř. Soutěž byla 

zaměřena na praktické dovednosti, všeobecné znalosti z oblasti 

ekonomiky a trhu práce. Jednotlivé týmy musely zvládnout ruční 

zpracování kovů a dřeva, složit dřevěné okno a zapojit 

jednoduchý obvod, a to vše v časovém limitu. Bylo to příjemné 

dopoledne, které možná napomůže některým žákům při 

budoucím výběru studijního oboru. Dále navštívili Přehlídku 

středních škol v Havlíčkově Brodě, kde získali bližší informace o 

jednotlivých SŠ a jimi vyučovaných oborech v kraji Vysočina.  

Jednoho chladného podzimního dne se vypravili žáci 8. a 9. 

třídy na Odborný seminář s exkurzí v Zemědělské a.s. 

v Krucemburku. Byly vytvořeny čtyři skupiny, které si postupně 

prohlédly jednotlivé oblasti – živočišnou a rostlinnou výrobu, 

zpracování senáže, ale hlavně prohlídka zemědělských strojů 

byla pro všechny velmi zajímavá. Některé žáky tato prohlídka 

oslovila natolik, že by měli zájem studovat na zemědělské škole. 

Žáci 2. stupně společně s učiteli zavítali do brněnského science 

parku VIDA, kde si vyzkoušeli různé interaktivní úlohy z 

matematiky, fyziky, biologie a chemie.  

Žáci ze 3.–5. třídy se od září v deseti lekcích zúčastnili 

plaveckého výcviku v Hlinsku, kde se téměř všichni naučili 

základům plavání a na závěr obdrželi diplom o získaných 

dovednostech. V prosinci navštívili žáci 3. a 7. třídy Muzeum 

kočárků v Krucemburku a žáci 4. ročníku se vypravili do lesa za 

zvířátky, aby jim ozdobili vánoční strom. Všichni žáci 3.–8. třídy 

navštívili anglické divadlo v Havlíčkově Brodě. Zde si mohli 

vyzkoušet svoje jazykové znalosti s porozuměním mluveného 

slova. Divadlo se dětem líbilo. 

Chlapci z 2. stupně reprezentovali naši školu ve florbalu. 

V okrskovém kole se hoši 6.–7. třídy umístili na 3. místě a starší 

8.–9. třídy na 1. místě, které jim zaručilo postup do okresního 

kola, kde obsadili 5. místo. Děvčata z 3.–7. třídy se v okresním 

kole umístila na 5. místě a z 6.–9.  třídy obsadila 4. příčku. 

 Již tradičně proběhla mikulášská nadílka pro 1. stupeň a 

těsně před Vánoci zhlédli žáci 

pohádku v místním kině. Tím 

byl ve škole ukončen 

kalendářní rok 2016. Všichni 

žáci si zaslouženě odpočinou 

do 3. ledna, kdy se s elánem 

opět vrátí do školních lavic.  

Všem přejeme klidné 

svátky vánoční, pohodu u 

stromečku v kruhu rodinném 

a pevné zdraví v roce 2017.  

kolektiv zaměstnanců ZŠ 

 

HUDEBNÍ VÁNOCE 

 

Vánoce – nejkrásnější svátky v roce, pro nás muzikanty jsou 

vždy velmi náročné, ať se jedná o děti či dospělé hudebníky. To 

platí i pro naše krucemburské hudebníky: my učitelé musíme na 



chvilku opomíjet svoji rodinu, svoji domácnost a věnovat se 

náročným vánočním hudebním přípravám a nacvičováním, 

koncertům a vystoupením. Také žáci mají více povinností, ale i 

radostí, vždyť Vánoce jsou krásné právě tím, že si chceme 

navzájem dávat radost, a to i svým uměním – hudebním či 

výtvarným. 

Ve výtvarném oboru se v listopadu konaly tradiční hodiny 

dětí s rodiči, společně si vyráběli vánoční dekorace, především 

adventní věnečky, pod vedením p. učitelky Pavly Svobodové. 

První společnou vánoční akcí Sborečku, Giocosa i Chrámového 

sboru bylo zpívání při rozsvěcování vánočního stromu na 

krucemburském náměstí. Děti zpívaly s chutí a velice rády, 

podařilo se jim strhnout ke zpěvu koled i některé z posluchačů. 

V sobotu 10. prosince jsme hudbou oživili slavnost vítání 

nových občánků Krucemburku, v úterý 13. prosince jsme pozvali 

rodiče a naše spoluobčany na 1. vánoční vystoupení do ZUŠ, kde 

si mohli vyslechnout hru dětí na klavír, zobcovou flétnu a zpěv 

koled. Druhé vánoční vystoupení se konalo ve středu 21. 

prosince, také v sále ZUŠ.  

Adventní dobu v Domě s pečovatelskou službou zpříjemnil 

zpěvem Sboreček se svými flétnisty. Repertoár jsme složili 

z nejznámějších českých koled, aby se mohly ke zpěvu přidat též 

hlasy našich vděčných posluchačů. 

Již tradiční předvánoční vystoupení pro žáky ZŠ se 

uskutečnilo v pondělí 19. prosince dopoledne, nejprve pro 1. 

stupeň a po krátké přestávce i pro 2. stupeň. Úterý 19. prosince 

patřilo opět seniorům a nemocným, kteří obývají Domov 

klidného stáří ve Žďáru nad Sázavou. Sboreček a flétnisté si pro 

ně připravili asi hodinový vánoční program a navodili krásnou 

atmosféru plnou vzpomínek na dětství. 

Vánoční výstava proběhla v prostorách ZUŠ 15. a 16. 

prosince. Návštěvníci obdivovali nápaditost vánočních dekorací a 

nakoupili si krásné drobnosti. 

V závěru bych chtěla srdečně pozvat na půlnoční mši svatou, 

která se koná 24. prosince ve 22 hodin a zazní na ní v podání 

Chrámového pěveckého sboru Česká vánoční mše J. Otčenáška – 

V posvátné noci. Tradiční vánoční koncert se uskuteční opět 26. 

prosince v 17 hodin, jako účinkující se představí Sboreček, 

Giocoso, Chrámový pěvecký sbor se svými sólisty a Chalupářský 

komorní orchestr. Na programu bude mimo jiné i Česká mše 

vánoční Jana Jakuba Ryby – Hej mistře. 

Krásné hudební Vánoce prožité v klidu a pohodě přeje  

Marta Rejšková 

 
 

POLICIE  ČR  HLÁSÍ… 
 

Vážení spoluobčané, 

dovolte, abych Vás seznámila s některými 

případy trestné činnosti, ke kterým došlo v 

průběhu měsíců října a listopadu v 

teritoriu obvodního oddělení PČR 

Chotěboř.  

Krádeže vloupáním 
*Neznámý pachatel 22. 11. v době od 

10.30 do 12.30 hodin v Krucemburku 

v ulici Dr. Drbálka vnikl do kůlny, odkud 

vzal sekeru. Vypáčil jí vchodové dveře do 

rodinného domku. Dům prohledal a 

odcizil odloženou finanční hotovost. 

V obývacím pokoji a z dětského pokoje v 

prvním patře domu odcizil šperky a z 

druhého pokoje v patře domu odcizil 

finanční hotovost, cizí měnu, řetízek z 

bílého kovu a dvě láhve alkoholu. 

Poškozeným způsobil škodu 93.179 Kč.  

*Neznámý pachatel 22. 11. v době od 7.30 

do 14.15 hodin ve Ždírci nad Doubravou 

v ulici Na Rozcestí vnikl na oplocený 

pozemek u domu. Nalezeným krumpáčem 

rozbil balkonové dveře a vnikl do domku. 

Domek prohledal a odcizil šperky, 

finanční hotovost a cizí měnu. 

Poškozeným způsobil škodu 30.163 Kč.  

*Neznámý pachatel 22. 11. v době od 8 do 

15.30 hodin ve Ždírci nad Doubravou, část 

Kohoutov, vnikl na oplocený pozemek u 

domku. Nalezeným rýčem rozbil 

balkonové dveře. Domek prohledal a 

odcizil finanční hotovost. Poškozenému 

způsobil škodu 8.200 Kč.  

*Neznámý pachatel 22. 11. v době od 8 do 

19.20 hodin ve Ždírci nad Doubravou, část 

Kohoutov, vnikl na pozemek u domku. Za 

domem nalezl sekyru, kterou rozbil 

skleněnou výplň bočních balkonových 

dveří. Domek prohledal a z kuchyně 

odcizil finanční hotovost. Poškozeným 

způsobil škodu 23.000 Kč.  

*Neznámý pachatel v době od 14 hodin 

31. 8. do 14 hodin 23. 11. v obci Staré 

Ransko v rekreační chatové oblasti Řeka 

vylezl na přístřešek chaty. V podkroví 

chaty rozbil skleněnou výplň okna. 

Oknem vlezl do prostoru horního patra 

chaty, kde již měl volný pohyb po celém 

objektu. Chatu prohledal. Šetřením nebylo 

zatím zjištěno, že by z ní odcizil nějaké 

věci. Poškozené společnosti LDO 

Přibyslav způsobil škodu 500 Kč.  

Krádež 
*Neznámý pachatel v době od 8.26 hodin 

26. 11. do 8 hodin 28. 11. odcizil 

instalovanou fotopast zn. UM 565 v 

lesním porostu zvaném Mísařova bahna v 

katastru obce Staré Ransko. Poškozené 

společnosti LDO Přibyslav způsobil škodu 

8.000 Kč.                                                                                                                              

Ublížení na zdraví  

*Třiatřicetiletý muž a sedmadvacetiletý 

muž z Chotěbořska v průběhu konání 

obecních oslav v kulturním domě v 

Krucemburku poblíž tamního výčepu 

hrubě fyzicky napadli po předchozí slovní 

rozepři poškozeného pořadatele. Nejprve 

ho údery pěstmi do obličeje srazili k zemi, 

kopali do něj a pěstmi bili. Zranění 

poškozeného si vyžádalo lékařské ošetření 

v havlíčkobrodské nemocnici. 

pprap. Marie Perková, vrchní asistent

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLESOVÁ SEZONA 2017 
 

 

SOKOLOVNA KRUCEMBURK 
 

 

 

28. ledna Farní ples 

  4. února Sportovní ples – Tatran Ždírec n. D. 

18. února Ples Městyse Krucemburk 

25. února  Ples SDH Ždírec n. D. 
 

 

 

 

 

SOKOLOVNA VOJNŮV MĚSTEC 
 

 

 

14. ledna Myslivecký ples 

  1. dubna Staročeský ples 

 

 

Myslivecký spolek ve Vojnově Městci  

pořádá již tradiční 11. myslivecký bál 

dne 14. 1. 2017,  

zahájení ve 20 hodin 
 

 
 

Na co se můžete těšit? 

 tradiční zvěřinová kuchyně 

 pivo jako křen 

 nejlepší plesová tombola v širokém okolí  

 famózní kapela Trik 

Srdečně Vás zveme 
Koupě a rezervace lístků: M.Krestan@seznam.cz, tel. 777 273 610 

 

mailto:M.Krestan@seznam.cz


INFORMACE  Z  40.–43  ZASEDÁNÍ  RADY  MĚSTYSE 
 

40. zasedání – 21.  9.  2016 

*RM schválila vydání kladného 

stanoviska k Havarijnímu plánu pro 

Středisko Krucemburk: Silážní žlaby. 

*RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke 

smlouvě o poskytnutí dotace (příspěvku na 

vyrovnávací platbu za poskytování služeb 

obecného hospodářského zájmu) s Krajem 

Vysočina na navýšení dotace na PS. 

*RM schválila vybudování části 

kanalizace v ulici Koželužská na náklady 

obce, jestliže bude se společností 

Zemědělská a.s. podepsána smlouva o 

odvádění srážkových vod z areálu. 

*RM schválila uzavření smlouvy o 

nájmu nebytových prostor s J. Strašilem 

od 7. do 9. 10. 2016 jako volební místnosti 

pro okrsek č. 3 z důvodu konání voleb do 

zastupitelstev krajů. 

*RM schválila povolení výjimky počtu 

žáků ve třídě na druhém stupni spojením 

tříd (Hv, Pč – 6.+7.) na počet žáků 31. 

Úplata za školní družinu pro školní rok 

2016–17: 50 Kč/žák/měsíc pravidelně 

chodící, 25 Kč/žák/měsíc nepravidelně 

chodící. 

*RM schválila uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace od Kraje Vysočina na 

realizaci akce ,,Pořízení sběrných nádob, 

tašek na tříděný odpad a zpevnění plochy 

pod kontejnery“. 

*RM schválila uzavření Smlouvy na 

zpracování žádosti o dotaci a manažerské 

řízení přípravy projektu na akci „Pořízení 

traktorového nosiče a kontejnerů pro 

městys Krucemburk“ s firmou Dotace 

Snadno Mělník za cenu 39.000 Kč bez 

DPH. Jedná se o částku ve výši 3 % z 

uznatelných nákladů dotace a je splatná až 

po přiznání dotace. 

*RM schválila uzavření smlouvy s 

firmou Marius Pedersen Hradec Králové 

na likvidaci odpadů ze sběrného dvora. 

*RM schválila uzavření Smlouvy o 

poskytnutí dotace s Krajem Vysočina na 

hospodaření v lesích v celkové výši 

54.000 Kč. 

*RM schválila oslovení majitelů 

pozemků v plánované průmyslové zóně 
s žádostí o odkup. 

*RM schválila uzavření nájemní 

smlouvy se společností Coprosys – 

LEONET Chotěboř na umístění vysílače 

na střeše ZŠ za cenu 10.000 Kč ročně a 

vysílače na střeše ÚM za cenu 5.000 Kč s 

tím, že na obou místech budou 

nainstalovány elektroměry a zvlášť bude 

účtována elektrická energie.  

*RM schválila výměnu dvou světel 

veřejného osvětlení v ulici Koželužská a 

opravu stávajícího veřejného osvětlení u 

mostu ve stejnojmenné ulici. Akci provede 

firma Josef Vaníček – ELOV Vojnův 

Městec. 

*RM rozhodla o zaslání výsledků 

laboratorních testů odebraných vzorků 
z Městeckého potoka na Odbor životního 

prostředí a vzala na vědomí výsledky ze 

dne 29. 8. 2016. 

*RM vzala na vědomí žádost I. V. a P. K. 

o koupi stavebního pozemku pro 

výstavbu rodinného domu v katastrálním 

území Krucemburk a místních částech. 

RM konstatuje, že k dnešnímu dni městys 

nedisponuje volnými parcelami k prodeji a 

nevede pořadník žadatelů o parcely. 

Informace o nabízených parcelách budou 

v dostatečném předstihu zveřejněny. 

*RM vzala na vědomí protokol o 

výsledku kontroly v příspěvkové 

organizaci ZŠ za období 1/16–6/16. 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

*RM vzala na vědomí informaci o 

podané žalobě proti společnosti IS 

engineering ve věci dotace na zametací 

vůz. 

*RM vzala na vědomí přípravu projektu 

opravy schodiště ke katolickému 

kostelu. V rámci opravy bude řešeno i 

zábradlí se zídkou u kostela a prostranství 

vedle schodiště. Stávající zeleň bude 

odstraněna a prostor bude řešen 

komplexně. Starosta nechá zpracovat 

cenovou nabídku na přeložení sloupu 

elektrického vedení pod kostelem. 

41. zasedání – 10. 10. 2016 

*RM schválila zřízení sjezdu z parc.č. 

1408/5 v k.ú. Krucemburk na místní 

komunikaci Koželužská parc.č. 1675/1 v 

k.ú. Krucemburk dle žádosti č.j. 

333/2016/MK ZN809-16 a dle příloh: 

Stanovisko Policie ČR č.j. KRPJ-96746-

1/ČJ-2016-161606 a posouzení rozhledu. 

Původní sjezd z areálu ležící na pozemku 

parc.č. 1408/17 v k.ú. Krucemburk bude 

využíván výhradně pro dopravní 

obslužnost ČOV a SD Krucemburk. 

*RM schválila objednání dvou 

informačních panelů o Krucemburku a 

okolí za celkovou cenu 6.436 Kč.  

*RM schválila Uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 8. 2016 s 

firmou COLAS CZ Praha 9. Dodatkem se 

navyšuje cena díla o 57.599 Kč vč. DPH 

na celkovou cenu 354.563 Kč vč. DPH.  

*RM schválila proplacení faktury od 

firmy COLAS CZ Praha 9 za provedenou 

opravu komunikace 220 m
2
 v areálu ZŠ v 

celkové výši 31.555 Kč vč. DPH. 

*RM schválila návrh konceptu 

rekonstrukce autobusové zastávky u 

sokolovny. 

*RM schválila objednávku zaměření 

skutečného stavu Mlýnských rybníků za 

celkovou cenu 19.300 Kč bez DPH. 

Zaměření je třeba k provedení pasportu 

stavby. Práce provede firma Hrdlička 

Tetín. 

*RM schválila vyvěšení záměru uzavření 

smlouvy zakládající právo provést stavbu 

s firmou Lesní družstvo obcí Přibyslav. 

*RM neschválila spoluúčast Městyse 

Krucemburk na rozšíření a prodloužení 

opravy komunikace v ulici Koželužská 

dle předložené žádosti Zemědělské a.s. 

*RM neschválila umístění stavby pro 

reklamu na objektu čp. 169 na pozemku 

pč. 7 v k.ú. Krucemburk z důvodu 

bezpečnosti. RM trvá na svém stanovisku 

ze zasedání RM č. 4/2016/27 ze dne 2. 3. 

2016: plocha se nachází v blízkosti 

přechodu pro chodce, který je 

frekventovaným přechodem k ZŠ. Žadatel: 

VESNA Liberec. 

*RM vzala na vědomí žádost T. D. a N. S. 

o koupi stavebního pozemku pro 

výstavbu rodinného domu v katastrálním 

území Krucemburk a místních částech. 

RM konstatuje, že k dnešnímu dni městys 

nedisponuje volnými parcelami k prodeji a 

nevede pořadník žadatelů o parcely.  

*RM vzala na vědomí protokol o 

kontrole vykonané v příspěvkové 

organizaci MŠ 19. 9. 2016 za období 

1/16–6/16. Při kontrole nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky. 

*RM vzala na vědomí návrh konceptu 

veřejného prostoru v ulici Větrná a Na 

Viničkách. 

*RM vzala na vědomí informace o 

Posuzování vlivů na životní prostředí – 

zápis z veřejného projednání posudku a 

dokumentace „Stáj pro jalovice 

Krucemburk“. 

42. zasedání – 24. 10. 2016 

*RM schválila rozpočtové opatření č. 

8/2016. 

*RM schválila vyvěšení záměru prodeje 

pozemku parc. č. 1022/3 v k. ú. 

Krucemburk o výměře 23 m
2
, dle GP č. 

676-0063/2016. Žadatelé F. K. a M. K. 

(Krucemburk). 

*RM schválila zadání vypracování 

pasportu a manipulačního a provozního 

řádu pro Mlýnské rybníky za cenu 29.500 

Kč firmě Ing. Václav Nečas, Projektování 

vodohospodářských staveb, Žďár n. S.  

*RM schválila uzavření nájemní 

smlouvy s firmou Jiří Poslušný Skuteč k 

uložení sedimentu na části pozemku 

parc.č. 1417/2 v k.ú. Krucemburk. Doba 

pronájmu 25. 10. – 25. 12. 2016 za cenu 

20.000 Kč. 

*RM schválila dodatek č. 4 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: 30. 11. 2018. 

*RM schválila opravu komunikace/ 

živičných vrstev s vyrovnávkou v ulici 

Koželužská v ploše cca 100 m
2
 za 

celkovou cenu 59.700 Kč bez DPH. 

*RM schválila příspěvek 2.000 Kč na 

náklady spojené s pořádáním koncertu v 

kostele sv. Mikuláše 3. 12. 2016. 

*RM schválila program jednání ZM dne 

2. 11. 2016. 

*RM schválila objednávku dokumentace 

architektonického řešení „Stavební 

úpravy schodiště a zábradlí u fary a 

kostela sv. Mikuláše“ a „Úpravy plochy 

vedle schodiště pod kostelem sv. 

Mikuláše“ za celkovou cenu 17.750 Kč. 

Zpracovatel: Ing. arch. Ondřej Dvořák 

(Louny). 

*RM vzala na vědomí protokol o zkoušce 

k rozboru topné vody v DPS zpracované 

firmou AV EQUEN. Starosta projedná 

další postup opravy topné soustavy. 

*RM vzala na vědomí platební rozkaz 

vydaný Okresním soudem v Havlíčkově 

Brodě, který ukládá žalované firmě IS 

engineering s.r.o., aby do 15 dnů od 

doručení platebního rozkazu zaplatila 

žalobci Městysi Krucemburk částku 

216.602,10 Kč spolu s úrokem z prodlení 

8,05 % ročně a náklady řízení 39.690 Kč k 

rukám právního zástupce žalobce. 

*RM vzala na vědomí informaci o 

výsledku inženýrsko-geologického 

průzkumu zastavitelného území pod 

včelínem, který provedla společnost 

ENVIREX. 

*RM vzala na vědomí informaci o 

neuzavření nájemní smlouvy o umístění 

vysílače na střeše ZŠ a na ÚM s firmou 

Coprosys–Leonet Chotěboř z důvodu 

uzavřené smlouvy kupní mezi Svazkem 

obcí Podoubraví a stejnou firmou. 

43. zasedání – 21. 11. 2016 

*RM schválila rozpočtové opatření č. 1 

ZŠ dle žádosti č.j. 395/2016/MK.  

*RM schválila příspěvkové organizaci ZŠ 

použití rezervního fondu ve výši 75.698 

Kč na pokrytí nákladů na výměnu hořáků 

plynových kotlů. 

*RM schválila příspěvkové organizaci ZŠ 

přijetí daru od podniku Lesy České 

republiky ve výši 37.000 Kč na projekt 

„Poznáváme chemii“ (zakoupení 

žákovských souprav elektrochemie). 

*RM schválila nákup cen ve výši 2.500 

Kč na 10. ročník pingpongového turnaje 

„Zlatá fanka“. 

*RM schválila žádost MŠ o uzavření v 

době vánočních prázdnin od 23. 12. do 

30. 12. 2016. 

*RM schválila dočasné umístění 

technologie Malé vodní elektrárny na 

pozemcích v majetku městyse 

Krucemburk – parc.č. 141/2 a 1482/3 v 

k.ú. Krucemburk – v termínu od 1. 3. do 1. 

9. 2017. Provozovatel technologie Ing. 

Petr Kotyza (Rychnov nad Kněžnou). 

*RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke 

smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 9. 2016 s 

panem Františkem Němcem. Dodatek řeší 

vícepráce za stavební úpravu autobusové 

zastávky u sokolovny v celkové výši 

19.987 Kč vč. DPH. 

*RM schválila proplacení faktury od 

firmy Jaroslav Dohnal za stavební práce 

na opravě sprch v tělocvičně ZŠ za cenu 

69.656 Kč bez DPH. 

*RM schválila proplacení faktury od 

firmy S.O.K. Stavební Třebíč za oplocení 

areálu ČOV a motorizaci pojezdové brány 

do areálu ČOV v částce 114.654 bez DPH. 

*RM schválila uzavření Smlouvy o 

zřízení věcného břemene – služebnosti s 

firmou ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV-

Podmokly za účelem umístění součásti 

distribuční soustavy podzemního vedení 

NN na pozemku parc.č. 513/6 v k.ú. 

Krucemburk za jednorázovou náhradu ve 

výši 1.000 Kč bez DPH. 
 

INFORMACE  Z  16.  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE  (2.  11.  2016) 
 

*ZM schválilo uzavření smlouvy o 

smlouvě budoucí kupní k pozemku parc. 

č. PK 347 k.ú. Krucemburk o výměře 

24.410 m
2
 za cenu 80 Kč/m

2
 s vlastníky J. 

a M. V. (Krucemburk). Náklady spojené s 

koupí pozemku včetně daně z převodu 

nemovitosti uhradí budoucí kupující. 

Smlouva o smlouvě budoucí bude 

uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 9. 

2017. Budoucí prodávající zajistí výmaz 

věcného břemene, který je zapsán na listu 

vlastnictví k tomuto pozemku. 

*ZM schválilo rozpočtové opatření č. 

9/2016. 

*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 125-061/2016. Rozdíl hodnot 

směňovaných pozemků ve výši 228,50 Kč 

uhradí Městys Krucemburk. Náklady 

spojené se směnou bude hradit LDO 

Přibyslav. Přiznání k dani z nabytí 

nemovité věci zajistí Městys Krucemburk. 

*ZM schválilo uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace s Římskokatolickou 

farností Krucemburk na I. etapu obnovy 

pláště kostela sv. Mikuláše v celkové výši 

79.000 Kč, což je 10 % z celkové ceny 

opravy I. etapy. 

*ZM schválilo uzavření smlouvy s LDO 

Přibyslav zakládající právo provést stavbu 

k pozemku parc. č. 302/3 a 449 v k.ú. 

Staré Ransko. Předmětem smlouvy je 

položení přívodního potrubí z rybníka 

Pobočný k manipulačním sádkám. 

Pozemky budou uvedeny do původního 

stavu před realizací.   

*ZM schválilo přípravu dotace územní 

studie do maximálního objemu prací 

500.000 Kč. Dotace bude zajištěna ORP 

Chotěboř, s níž bude sepsána smlouva o 

zajištění územní studie veřejného 

prostranství. Městys dle smlouvy složí 

zálohu ve výši 90 % uznatelných nákladů.    

*ZM potvrdilo rozhodnutí RM a 

schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2016.
 

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. 

                                                                                 

ZPRÁVY  Z  OÚ 
 

Upozornění  pro  majitele  psů 
 

Stává se téměř tradicí, že v každém čísle časopisu 

upozorňujeme všechny majitele psů, aby dodržovali pravidla 

daná Obecně závaznou vyhláškou o volném pohybu psů a aby se 

chovali ohleduplně ke svým spoluobčanům. Mělo by být 

samozřejmostí, že ten, kdo si pořídí psa, ho nechá vyběhat na 

svém pozemku, nikoliv na pozemku sousedů, že k venčení psa 

není vhodný chodník, náměstí, hřiště ani hřbitov. Mělo by být 

samozřejmostí, že si výkaly po svém pejskovi každý uklidí. Je 

smutné, když vyběhnou dětí z mateřské či základní školy a hned 

šlápnou do psího hovínka. Smutné také je, že i přes zákazové 

cedule, které jsou umístěny na veřejných budovách a na 

některých veřejných prostranstvích, jako je například hřbitov, si 

majitelé psů dovolí toto nedodržovat. Je nedůstojné, když najdete 

vedle hrobu svých předků psí exkrementy. 

Pokud neukáznění pejskaři sami nepřehodnotí svoje chování, 

stav nezlepší žádná obecně závazná vyhláška ani zákazová 

cedule na každém rohu. 

Úřad městyse Krucemburk 



Úprava lesoparku nad hasičskou klubovnou 
Zaměstnanci údržby veřejné zeleně v letních a podzimních 

měsících zkultivovali lesopark „v břízách“ nad hasičskou 

klubovnou. Nejen děti ze školy a školky jej dnes mohou využívat 

k různým aktivitám. 
 

Parcely pod včelínem 
Často dostávám otázku, zda budou v Krucemburku nové 

stavební parcely. S rozvojem obce je spojena jedna důležitá věc a 

tou jsou pozemky ve vlastnictví obce nebo smluvní závazky 

k těmto pozemkům. Řekl bych, že v tomto směru obec 

dlouhodobě zaspala a pozemky nebyly vůbec řešeny. 

Obec nyní uzavřela s majitelem pozemku pod včelínem 

smlouvu o smlouvě budoucí kupní a v první polovině roku 2017 

bude probíhat projektová činnost k prověření možnosti 

vybudování parcel a napojení na dopravní infrastrukturu a sítě. 

Mgr. Otto Kohout 
 

Dotace 2016 z Fondu ASEKOL 
Na sběrném dvoře v Krucemburku jsou z důvodu zabezpečení 

proti vykrádání a vniknutí instalovány 4 kamery VIVOTEK IB 

8369, které budou monitorovat bránu SD, prostor (kóje) určený 

pro uskladnění elektra, dále pak okolí 

SD a příjezdovou komunikaci. Záznam 

je nahráván a ukládán na HDD do 

serveru WD 3 TB HDD PURPLE. V 

nepřítomnosti obsluhy (mimo otvírací 

dobu SD) dochází k odkládání 

vysloužilého elektra v okolí SD. Elektro 

se poté musí převážet do kójí a někdy se 

také stává, že je elektrický spotřebič 

neúplný. 

Cílem tohoto projektu je zlepšení 

zabezpečení SD proti vniknutí a proti 

vykrádání, dále pak minimalizování 

odkládání vysloužilého elektra v okolí SD a zlepšení 

kompletnosti předaných 

elektrických spotřebičů, 

čímž by také mělo dojít ke 

zvýšení míry zpětného odběru elektrozařízení. 

Projekt byl spolufinancování z Fondu ASEKOL: výše dotace 

39.879 Kč a celkové náklady akce 64.321 Kč. 

Tomáš Trávníček

 
 

TĚLESNĚ  POSTIŽENÍ   

DĚKUJÍ  ZA  PODPORU 
 

Chotěbořská místní organizace tělesně postižených chce v 

následujících řádcích občany Chotěbořska seznámit se 

svou činností, na kterou některé zdejší obce ze svého rozpočtu 

přispívají a těm za ni poděkovat. Organizace zahrnuje mimo 

tělesně postižené také ostatní zdravotně hendikepované; jejich 

život by byl bez vnější pomoci silně omezen.  

Místní organizace tělesně postižených zajišťuje společné 

zájmy svých členů bez ohledu na politickou či jakoukoli jinou 

orientaci. Hájí jejich specifické potřeby, které jsou odlišné od 

potřeb zdravých lidí. Organizace je iniciativním, poradním a 

dohlížecím orgánem v oblasti týkající se sociální problematiky, 

legislativních návrhů vztahujících se k zdravotně postiženým 

občanům právě na základě znalosti prostředí, ve kterém tito lidé 

žijí. Zajišťuje jim podle svých možností také potřebné služby a 

péči v oblasti sociální rehabilitace a aktivního využívání volného 

času včetně zprostředkovatelské činnosti. Stará se také o sociálně 

právní poradenství, rehabilitační plavání, rekondice, 

kompenzační pomůcky atd. Spolupůsobí při zajišťování 

bezbariérové výstavby a zlepšení životního prostředí pro osoby 

s omezenou schopností pohybu. Spolupracuje s občanskými 

sdruženími, státními orgány, ale i s jednotlivci. V tom všem je 

pevnou součástí systému péče o občany a také jako taková je 

Organizace tělesně postižených podporována Ministerstvem 

zdravotnictví a Ministerstvem práce a sociálních věcí.  

To všechno by ale nestačilo, a proto je organizace vděčna 

všem, kteří její činnosti ve všednodenním životě pomáhají. Je 

přece známo, že každá nezisková organizace funguje tak dobře, 

jak dobře je podporovaná svým okolím. A to se na Chotěbořsku 

daří. Město Chotěboř dotuje činnost organizace ze svého 

rozpočtu. Z letošního většího přídělu mohla organizace pro své 

členy zajistit rehabilitační plavání v havlíčkobrodském bazénu. 

Postižení spoluobčané si velice váží příspěvku, který každoročně 

poskytují zastupitelé města Ždírec nad Doubravou, městyse 

Krucemburk a obce Sobíňov. Letos byl ve Ždírci a v Sobíňově 

vyšší než obvykle, a tak bylo možné zorganizovat zájezd, který si 

mohli dovolit i sociálně slabší občané. Navštívili tak zámek 

Slatiňany s muzeem koní, seznámili se s výrobou vánočních 

ozdob v Horním Bradle a s výrobou piva v chotěbořském 

pivovaru. Při společném obědě si účastníci zájezdu (ten si 

samozřejmě hradili sami z vlastních prostředků) pochvalovali 

krásně strávený den. Protože však ještě nějaké prostředky zbyly, 

vystačí to i na listopadovou návštěvu jihlavského divadla. Bez 

příspěvku výše jmenovaných tří zastupitelstev by byli staří a 

nemocní lidé ochuzeni o některé radosti života a za to jim patří 

poděkování. 

Štefan Job, předseda MO STP Chotěboř 
 

PODZIM  A  ZIMA  V  DPS 
 

21. října byl hostem v DPS pan Pavel Vomela. Jeho poutavé vyprávění o historii doprovodil 

svou hrou na harmoniku Lukáš Vašek. 

Již tradičně jsme v jídelně DPS vyráběli adventní věnce. Sešli jsme se ve čtvrtek 24. 

listopadu před první adventní nedělí, abychom si vytvořili tyto symboly adventu. 

V prvním prosincovém týdnu někteří obyvatelé DPS spolu s pečovatelkami připravovali 

drobné dárky pro účastníky předvánoční besídky, která se konala 15. prosince. Děti z místní 

pobočky ZUŠ pod vedením paní Marty Rejškové si připravily vánoční pásmo básní a koled. V 

tento den nás přišel navštívit také P. Pavel Seidl, který nám přiblížil adventní dobu a připomněl 

nám křesťanský význam Vánoc. Každý poté odcházel do svého domova svátečně naladěn. 

Přejeme všem požehnané Vánoce a v novém roce opět na shledanou při nějakém kreativním odpoledni. 

zaměstnankyně PS 
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Počet zemřelých / rok 

VELKÝ  HLADOMOR  V  ROCE  1772 
 

V příštím roce uplyne 245 let od posledního skutečně velkého 

hladomoru, který po deštivých letech 1770–71 postihl v roce 

1772 Čechy a velkou část Moravy. Podle F. Palackého zemřelo 

jen od ledna do srpna toho roku 205.000 lidí. Z úředních výkazů 

vyplývá, že od června 1771 do června 1772 podlehlo v Čechách 

hladu nejméně 250.000 osob. Celkový úbytek počtu obyvatel pro 

celé Království české za léta hladu v důsledku úmrtí a masové 

emigrace je odhadován na 12 až 15 %, což představuje zcela 

mimořádnou demografickou katastrofu našich novověkých dějin.  

Je zajímavé se na toto období podívat očima člověka, který je 

prožil tak říkajíc „na vlastní kůži“: 

„V tom roce velký hlad byl. 

V roku 1769 v čas podzimní na zimu zasetý žitta na polích 

vyhynuly, takže něco maličko v roku 1770 z nich se sklidilo, takže 

mnozí lidi ani k setí neměli. Na to v roku 1771 začalo obilí hned 

v měsíci máji připláceti. Než přišla zase žeň, vystoupilo žitto, totiž 

1 míra rakouská ve Žďáře na trhu se prodávala za 5 zl. 30 kr.,  

pšenice také za 6 zl. 15 kr., ječmen za 4 zl. 30 kr., jáhly 1 mírka 

moravská, to jest 5 žejdlíků za 22 kr. 3 d.  

Též jiné všecky věci k potravě všecko draho se platit muselo. 

Nato v roku 1772 platila se míra žitta za 5 zl., pšenice též 1 míra 

za 5 zl., jáhly 1 mírka za 18 kr. jinde ale v kraji všecky věci 

k potravě ještě drážeji platit se musely a to pro tu příčinu, že ty 

všecky věci k potravě lidské potřebné z Uherska a moravské země 

se do Čech přivážely a forlohn (tj. doprava) mnoho také koštoval, 

ačkoliv slavně panující císař Josef, toho jména druhý, mnoho 

tisíc mír rozličného obilí ze svého císařskýho forotu z uherský 

země do Čech voziti jest nechal a takové svým kontribuentům 1 

míru rakouskou žitta za 2 zl. 54 kr. a ječmen 1 míru za 2 zl. 24 

kr.jest vystavil a takové obilí na termíny k placení lidem se 

vydalo, skrze což mnohým lidem spomoženo bylo, nicméně ale 

přece mezi mnohými lidmi a obvzláště mezi potřebnými velký 

hlad se rozmohl, že ani nasyceni býti nemohli (a to jistě trest od 

Pána Boha na lidi dopuštěný jest byl), neb mnozí chudí lidé 

z velikého hladu rozličné věci, kteréž ani k potravě pro člověka 

nejsou, požívali. Jakož jest semeno lněný, záboje, plevy hlávkový, 

též s prosa plevy, kopřivy, jetel, jitroci a jiné rozličné byliny.. 

S padlýho dobytka hovězího i koňckýho maso požívali, z čehož 

potom rozličné nemoci mezi lidmi se rozmnožily a v roku 1772 

tak silně mřeli, že ani pro ty mrtvé těla již místa na krchovech se 

nedostávalo“. 

Tolik tedy kronikář, který se sice pod svůj zápis do Pamětní 

knihy městys Kruzborka nepodepsal, ale podle rukopisu je 

pravděpodobné, že jím byl tehdejší primátor neboli primas 

městečka, koželuh Melichar Skřivan. Jeho poslední informaci o 

množství obětí hladu potvrzuje i Matrika zemřelých z let 1761–

1777. V celé farnosti (kromě Krucemburku do ní tehdy patřil i 

Ždírec, Ransko, Sopoty, Huť, Sobíňov. Bílek, Malochýn, 

Marvartice, Křivý, Branišov, Kohoutov, Benátky, Chlum, ale 

také mlýn pod Černým rybníkem – dnešní Zalíbené a Vortová) 

umíralo z různých příčin v dlouhodobém průměru 84 lidí ročně. 

Jak je z přiloženého grafu patrné, v roce 1772 stoupl tento počet 

více než trojnásobně. 

Neumírali jen lidé z věkových skupin, u kterých by se to asi 

nechalo čekat – malé děti a staří. Řada zemřelých byla ve věku 

kolem 30 let. Vrcholem pak byl 25. květen – toho dne ve farnosti 

zemřelo 7 osob. Co je pro tento rok také příznačné, je fakt, že u 

81 zemřelých je v zápisu o úmrtí jednoznačná latinská poznámka 

„mendicus“, tedy – žebrák. Podle jiných soudobých kronikářů se 

zoufalí lidé stahovali do měst a k silnicím, „a tu pro Boha prosili 

o almužny, aby hladem nepošli. A protož mimo jiné mnohé 

nespočítadlné žebráky mnoho té chasy obojího pohlaví dům od 

domu chodilo chleba žebrajíce, tak že ve městech mnohdy za den 

přišlo 40, 50, 60, 70 i 100 žebráků.“ 

Situace se začala zlepšovat až po sklizni, která byla toho roku 

dobrá, takže s koncem roku se život lidí pomalu vracel do 

normálu. Říká se, že všechno špatné je pro něco dobré, a tak se v 

důsledku hladových let 1770–1772 značně zintenzivnily 

proměny, vylepšovaly se úhorové systémy hospodaření. 

Zaváděly se nové výnosnější plodiny a odrůdy – burgundská 

řepa, ale i ozimý ječmen, který byl do té doby v Čechách téměř 

neznámý. Především ale hladová léta urychlila všeobecné 

rozšíření brambor, tohoto „chleba chudých“, které se do té doby 

na polenském panství také nepěstovaly. Jedním z dalších 

důsledků bylo postupné rušení rybníků a jejich vysoušení na pole 

a pastviny v okolí Krucemburku. Jak panských – Podměstský, 

Kukla, Okrouhlík, tak i obecních – Horní a Hrachovec. 

A v neposlední řadě z dopisu císařovny Marie Terezie 

dvornímu kancléři R. Chotkovi ze 4. 5. 1771 vyplývá, že hladová 

léta byla také pro vídeňský dvůr prvním impulzem k úvahám 

o zrušení poddanství. 

Jiří Pospíchal

 

CO  NOVÉHO  V  KNIHOVNĚ 
 

Služeb místní knihovny v Krucemburku v letošním roce 

pravidelně využívalo 53 registrovaných čtenářů, z nich je 39 

dospělých a 14 dětí. V průběhu roku bylo půjčeno 2.957 knih. 

Krajská knihovna Havlíčkův Brod vyřadila 1.719 knih, které byly 

pro nezájem čtenářů, stáří a opotřebení odepsány. Zakoupeno 

bylo 39 knih, časopisy Tina, Květy, Receptář. Krajská knihovna 

nám ve výpůjčním fondu zapůjčila 250 knih.  

Výpůjční doba knihovny je každý čtvrtek od 14 do 18 hodin. 

Roční čtenářský poplatek činí pro dospělé 50 Kč a pro děti 20 

Kč. Noví čtenáři jsou srdečně vítáni. 

Příjemný a pohodový vánoční čas přeje  

knihovnice Jana Coufalová 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Provozní doba Úřadu městyse Krucemburk 
 

Vánoce 2016 
 

Pá 23. 12. 2016  ZAVŘENO 

Út 27. 12. 2016  7 – 14 hodin 

St 28. 12. 2016  7 – 14 hodin 

Čt 29. 12. 2016      7 – 14 hodin 

Pá 30. 12. 2016      7 – 12 hodin 

Zajistěte si prosím včas své potřebné záležitosti. 

 

MĚSTYS KRUCEMBURK 

VÁS SRDEČNĚ ZVE 

NA TRADIČNÍ OHŇOSTROJ, 

KTERÝ SE BUDE KONAT 

31. 12. 2016 od 17 hodin 

na náměstí. 



POSTŘEHY  PAVLA  SEIDLA 
 

- Člověk je návykový tvor. Některé návyky jsou dobré a 

prospěšné i druhým lidem, jiné jsou škodlivé, ne-li přímo 

nebezpečné. Ty špatné se učit nemusíme, ucházejí se o naši 

přízeň samy a snadno si nás podmaňují. Osvojit si dobré návyky 

stojí velké, někdy až hrdinské úsilí. Mají ale trvalou platnost, 

takže se naše úsilí vyplatí… 

- Náboženství a víra nás vedou po dobrých cestách, pokud se po 

nich ubíráme v roli služebníka.  

- Krása člověka nespočívá jen ve vzhledu, ale také v tom, co má 

ukrytého v nitru. Moudrý člověk nestaví své štěstí na fyzické 

kráse a poklady svého nitra chrání pro ty, kteří je umí ocenit…  

- Po čem bychom měli toužit – a snad i toužíme? Překonat svoji 

omezenost v myšlení, svoji slabou vůli, konat povinnosti, když se 

nám právě vůbec nechce, přijmout sebe sama, se svým lidským 

postižením, nic si nedělat z toho, že se občas bojíme projevit jako 

handicapovaný či zraněný člověk.  

- Člověk je bytost schopná úžasných objevů, mimořádných 

výkonů, které se zapisují do dějin lidstva. Je také schopna 

láskyplné oběti. Ta má přímo Boží rozměr. Jedině láskou 

překonáváme svůj lidský stín a můžeme se podobat Bohu, 

milujeme-li opravdově a nezištně. 

- Musíme se naučit v pravou chvíli mlčet, abychom – v pravou 

chvíli – mohli promluvit. 

- Nejsme lepší ani horší než ti druzí, a musíme na sobě pracovat 

tak poctivě, abychom některým lidem vůbec stačili a na jiné 

uměli trpělivě čekat. 

- Co můžeme darovat? Svůj čas, pochopení situace druhého, 

zájem, soucit, radu, tiché doprovázení, … a proměnit to v lásku, 

která vidí štěstí druhého. 
 

Kdy jsou Vánoce?  
- Když se ráno probudíš s přáním mít rád druhé lidi bez rozdílu, 

ten den jsou Vánoce. 

- Když v sobě zpozoruješ vnitřní popud podat ruku tomu, kdo tě 

urazil, toto vnuknutí jsou Vánoce. 

- Když cítíš nutnost zamyslet se nad tím, jak se chováš k rodině, 

k druhým, ta chvíle zamyšlení jsou Vánoce, 

- Když se setkáš s člověkem, který potřebuje pomoc, a ty mu ji 

poskytneš, ten okamžik jsou Vánoce. 

- Když začneš sloužit tomu, kdo nikoho nemá, komu selhává hlas 

a ztrácí sílu k životu, ta služba jsou Vánoce. 

- Když vychováváš své děti k obětování svého pohodlí ve 

prospěch druhých, tento proces jsou Vánoce. 

- Když jsi ochoten darovat sebe Bohu, který trpí v lidech 

chudých, opuštěných a nemocných, pak jásej radostí – žiješ 

Vánoce. 
 

Milí čtenáři tohoto zpravodaje Domova, raduji se s vámi 

z nastávajících svátků a ze srdce k nim každému z vás blahopřeji. 

Nenechme si vzít tu jedinečnou atmosféru Vánoc, která nás chce 

znovu oslovit, potěšit a naplnit svým pokojem. Do nového roku 

vám přeji potřebné zdraví, mnoho zdaru ve vašem životě a 

v neposlední řadě naději, že v tomto neklidném světě nebude mít 

poslední slovo lidská zloba, ale pokojné a důstojné soužití nás 

všech.  

Pavel Seidl 
 

Pořad katolických bohoslužeb  

a některých dalších akcí o Vánocích  

ve farnostech Krucemburk a Sopoty 
 

24. prosince – SOBOTA – ŠTĚDRÝ DEN  

Sopoty – 16.30 hodin  

Vojnův Městec – 20.00 hodin  

Krucemburk – 22.00 hodin  

25. prosince – NEDĚLE – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ  

Krucemburk – 8.00 hodin  

Horní Studenec – 9.30 hodin  

Vojnův Městec – 11.00 hodin  

Krucemburk – 15.00 hodin – živý betlém na farním dvoře 

26. prosince – PONDĚLÍ – Svátek sv. Štěpána, 

prvomučedníka  

Krucemburk – 9.30 hodin  

Škrdlovice – 11.00 hodin  

Krucemburk – 17.00 hodin – vánoční koncert v kostele sv. 

Mikuláše 

27. prosince – ÚTERÝ – Svátek sv. Jana, apoštola 

Krucemburk – 18.00 hodin – mše svatá s obřadem žehnání vína 

28. prosince – STŘEDA – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 

Krucemburk – 7.30 hodin  

Ždírec nad Doubravou DPS – 17.00 hodin  

Krucemburk – 8.30 hodin – turnaj ve stolním tenisu „Zlatá 

fanka“ v sokolovně  

30. prosince – PÁTEK – Svátek Svaté Rodiny 

Krucemburk – 18.00 hodin  

31. prosince – SOBOTA – SILVESTR  

Krucemburk – 16.00 hodin  

1. ledna 2017 – NEDĚLE – Slavnost MATKY BOŽÍ, NOVÝ 

ROK  

Horní Studenec – 8.00 hodin  

Krucemburk – 9.30 hodin  

Vojnův Městec – 11.00 hodin  

Sopoty – 16.30 hodin  

6. ledna – PÁTEK – Slavnost Zjevení Páně, Tří králové 

Krucemburk – 18.00 hodin 

7. ledna – SOBOTA 

Krucemburk – od 9.00 hodin se koná v obci Tříkrálová 

sbírka 

Sopoty – 16.30 hodin  

Škrdlovice – 18.00 hodin  

8. ledna – NEDĚLE – Svátek Křtu Páně 

Krucemburk – 8.00 hodin  

Horní Studenec – 9.30 hodin  

Vojnův Městec – 11.00 hodin  
 

BOHOSLUŽBY  ČCE  

V KRUCEMBURKU  A  CHOTĚBOŘI 
 

Krucemburk: 

24. 12. – Štědrý den: bohoslužby v 10 hodin s pásmem dětí a 

mládeže G. F. Händel – Mesiáš                 

25. 12. – Boží hod: bohoslužby s večeří Páně v 10 hodin, 

vykonáme sbírku na bohoslovce a vikariát naší církve 

1. 1. – první neděle v roce: bohoslužby v 10 hodin 
 

Chotěboř:  

25. 12. – Boží hod: bohoslužby s večeří Páně v 8.15 hodin 

1. 1. – první neděle v roce: bohoslužby v 8.15 hodin 

 

DOTACE PRO INFORMAČNÍ CENTRUM  
 

V roce 2016 bylo do IC zakoupeno nové vybavení, které 

zlepšuje služby pro návštěvníky IC. Celkové náklady byly 45.419 

Kč, z této částky byla výše dotace z Kraje Vysočina 43.000 Kč. 

 

 

 

 

 

 



SPOLEK  PŘÁTEL  KRUCEMBURKU 
 

V příštím roce oslaví Spolek přátel Krucemburku dvacet pět 

roků své činnosti. Proto je naší snahou důstojně toto jubileum 

připomenout. Spolek byl založen v září 1992 při hodnocení oslav 

750. výročí první písemné zprávy o Krucemburku a setkání 

rodáků. 

Za dobu naší činnosti jsme uspořádali mnoho akcí. Byly to 

výstavy, besedy s významnými lidmi a především jsme se 

zaměřili na pořádání zájezdů do divadel a po historických 

památkách naší krásné vlasti. Bylo uspořádáno ještě více akcí. 

Dnes spolek sdružuje lidi v seniorském věku a své členy má i 

mimo Krucemburk. K dnešnímu dni máme 60 členů. Jednou z 

činností je pořádat pro své členy a jiné občany alespoň jeden 

zájezd na divadelní představení v roce a jeden zájezd na 

významné místo. O tyto naše zájezdy je velký zájem nejen mezi 

našimi členy, ale také z řad spoluobčanů. 

V letošním roce jsme opět jeli do Přibyslavi na divadelní 

představení. Dříve jsme jezdili také do stálých divadel v různých 

městech. Dnes jsme již od toho upustili: je to finančně náročné, a 

to pro členy i pro spolek. Právě Přibyslav je místo, kam 

v poslední době jezdíme: je tam výborný divadelní soubor, který 

uvádí samé dobré hry. 

V letošním roce jsme tam byli na divadelním představením 

hry My vám píchnem ve všem. Pro zájezd jsme si vybrali Třeboň, 

staré město rodu Rožmberků a Schwarzenbergů s bohatými 

památkami. Prohlédli jsme si zámek, schwarzenberskou hrobku a 

nakonec prohlídku samotného města Třeboně. Kdo chtěl, mohl se 

jít podívat do lázní Aurora nebo se projet výletní lodí po rybníku 

Svět. Nebylo mezi námi nikoho, komu by se výlet nelíbil; 

přispělo k tomu i pěkné letní počasí v poslední srpnovou sobotu.  

V pátek 25. listopadu jsme naši činnost zhodnotili na výroční 

členské schůzi. Věříme, že Spolek přátel Krucemburku a jeho 

členové důstojně oslaví výročí vzniku. 

Pavel Vomela 
 

SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ 
 

Vážení spoluobčané, při ohlédnutí za letošním rokem 

můžeme s potěšením říci, že byl pro krucemburské hasiče 

poměrně klidný. Za rok 2016 evidujeme pouhých 11 výjezdů (v 

předchozím roce jich bylo 47). Během podzimních měsíců jsme 

vyjížděli ke dvěma hlášeným požárům a ve dvou případech 

k čištění kanalizace. 

Před blížícími se zimními měsíci by měl každý provést 

kontrolu stavu komínů, vedení spalin od plynových kotlů apod. 

V případě potřeby se na nás může kdokoliv obrátit, rádi mu 

poradíme a v rámci možností pomůžeme. 

Dovolíme si poděkovat za velkou podporu jak vedení 

městyse, tak i vám, našim spoluobčanům. Dále děkujeme 

zejména našim rodinám za pochopení, občas časově náročné, 

dobrovolné hasičské služby. Přejeme vám krásné a klidné dny. 

Martin Kasal, Martin Rejšek 

 

Z  ČINNOSTI  SPOLKU  ZAHRÁDKÁŘŮ 
 

Zahrádkáři se v posledních dvou letech v letních měsících 

potýkali vždy s delším obdobím sucha. To kladlo zvýšené nároky 

na pěstování květin i zeleniny V naší oblasti se to projevilo i na 

nižší úrodě jablek. Když někde došlo k jarnímu opylení, 

následoval vysoký propad ovoce v letních měsících vlivem 

sucha. Proto jsme v tomto roce ani nezahájili moštování. 

Činnost spolku jsme v letošním roce zaměřili na zájezdy. 

Jarní zájezd jsme uspořádali 14. května do Litomyšle v době 

výstavy „Rododendrony drahokamy naší zahrady“. Měli jsme 

možnost vidět pěkně aranžované venkovní prostory školek, kde si 

mohl každý vybrat z širokého sortimentu a nakoupit výpěstky pro 

svoje zahrady. V rámci výletu byla opět naplánována prohlídka 

památek s výkladem průvodce, který nás provedl Litomyšlí od 

historického centra přes cirkevní a další památky. Následně jsme 

navštívili zámek, který je jednou z památek zařazených na listinu 

UNESCO. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na zámku Nové 

Hrady.  

Poprvé jsme v letošním roce naplánovali také druhý zájezd, a 

to do Olomouce, kde byla výstava zaměřena na „Půlstoletí s 

mečíky.“ Tam bylo možné zhlédnout bohaté expozice našich i 

zahraničních pěstitelů gladiolů. Navštívili jsme i Arboretum Bílá 

Lhota a baziliku na Svatém Kopečku. 

Tento rok jsme zakončili tradičním adventním setkáním 

spojeným s výměnou zkušeností z naší práce.   

Výstavy pořádáme vždy v lichém roce, další je naplánována 

na srpen 2017; srdečně Vás předem zvu. 

Na závěr bych chtěl všem popřát krásné a pohodové prožití 

vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí, pevné zdraví a 

osobní úspěchy.      

    Pavel Novák 

 

FBC  SALAMANDRA 

OBMĚNILA  ,,KABÁT“ 
 

V loňském roce Ligu Vysočiny mužů 2015–16 zakončila 

FBC SALAMANDRA v druhé půlce tabulky na osmém místě. 

Připsala si na své konto 25 bodů za osm výher, jednu remízu a 11 

porážek. Bohužel nutno dodat, že cíle před sezonou byly vyšší. 

Za zmínku ovšem určitě stojí nová posila před touto sezonou – 

Tomáš Vanča. Ten nasbíral celkem 29 bodů v 18 zápasech a 

patřil k nejproduktivnějším hráčům našeho týmu. 

Do letošní sezony FBC SALAMANDRA vtrhla 

v obměněném složení, neboť soupeři a především regionální 

rivalové z Přibyslavi a Žďáru nad Sázavou v posledním ročníku 

mohutně posílili, tak ani Salamandra nechtěla zůstat pozadu. 

Letošní kádr posílil místní rodák Matouš Vanča, Ondra Pecina 

z Vojnova Městce a Standa Jílek. Jedná se o mladé hráče, ale 

pevně věříme, že ukážou svoji kvalitu a pomůžou týmu svými 

výkony již v probíhající sezoně. Z probíhající sezony Vás 

seznámíme s vybranými utkáními. 

Sezonu 2016–17, která je již naše šestá, jsme zahájili 

turnajem v Ledči nad Sázavou. Zde nás čekali soupeři SK Jihlava 

a pořádající tým Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou. V prvním 

zápase jsme se postavili proti družstvu SK Jihlava, které s námi 

v soutěži hraje již druhou sezonu a doposud se nám s nimi 

nepodařilo získat ani bod. Zápas začal ve velkém tempu, pro oba 

týmy to byl první zápas letošní sezony a obě mužstva chtěla 

ukázat, jak se připravila na letošní ročník. Když po hvizdu 

rozhodčího označujícím konec 2. třetiny na světelné tabuli svítil 

stav zápasu 3:3, asi nikdo z přítomných fanoušků nepomyslel na 

to, že konečný výsledek bude celkem jednoznačný. Závěrečnou 

třetinu jsme ovládli jasným poměrem 6:1, připsali si první tři 

body v nové sezoně za výhru 9:4 a hlavně také první skalp 

našeho soupeře. V zápase ukázal své kvality kapitán Vláďa 

Zvolánek, když si připsal 5 bodů za hattrick a dvě přihrávky, a 

taky sourozenecké duo T+M (Tomáš a Matouš Vančovi) za 5 

bodů. Do druhého zápasu proti pořádající Světlé nad Sázavou 

jsme vstupovali s pocitem, že ač se jejich tým umístil v minulém 

ročníku na posledním místě s 0 body, bude to velmi těžký zápas. 

Nejenže v minulosti soupeř bojoval ve třetí lize mužů, ale také se 

mu vrátily opory, jež byly na hostování. Zápas byl od začátku 

velmi vyrovnaný a byl to právě náš tým, kterému se podařilo 

otevřít skóre a vstřelit první gól zápasu; postarala se o něj naše 

nová posila Matouš Vanča. Druhá třetina se nesla bohužel pro 

nás v opačném duchu a tým ze Světlé dokázal srovnat skóre na 



1:1. Ve třetí třetině oba týmy přidaly ještě po dvou gólech a 

upravily tak výsledek na konečných 3:3. Nutno dodat, že remíza 

v tomto utkání byla zasloužená a oba týmy ji jistě braly. Na závěr 

stojí za zmínku, že první turnaj ovládli bratři Vančovi odjíždějící 

s celkem 9 body. 

V dalším ligovém kole nás čekaly zápasy v Telči. V prvním 

utkání jsme se střetli s týmem Bystřice nad Pernštejnem a byli po 

většinu zápasu horším týmem. Do třetí třetiny jsme vstupovali za 

stavu 1:3 a po třinácti minutách třetí třetiny svítil stav již 2:6 

v náš neprospěch. Nevypadalo to s námi moc dobře, proto jsme si 

po posledním obdrženém gólu vzali timeout. V následujících 

dvaceti vteřinách jsme se potřebovali vzpružit, říct si něco k nové 

taktice, přerušit tlak domácích a hlavně zkusit ještě zdramatizovat 

závěr zápasu, i když na světelné tabuli svítil čas do konce zápasu 

pouhých osmdesát vteřin. A ono se přece podařilo. Během 

pouhých 69 vteřin se nám podařilo vstřelit tři rychlé góly a zápas 

velmi zdramatizovat. Bohužel ani velký závěrečný tlak a 

odvolání brankáře nestačily na vstřelení tíženého gólu a zápas 

jsme tak prohráli v poměru 5:6. Do druhého zápasu proti Telči B 

jsme šli s odhodláním hrát tak, jak jsme skončili první zápas. A 

to se nám, ač po celkem pomalém rozjezdu, podařilo. První 

třetinu jsme vyhráli 4:1 (během sedmi minut dokázal vstřelit 

hattrick Jiří Čermák a čtvrtou branku do soupeřovy sítě přidal po 

sourozenecké kombinaci Tomáš Vanča). Ve druhé třetině jsme 

přidali další čtyři góly a mohli jsme tak do třetí třetiny vstupovat 

poměrně s komfortním náskokem pěti gólů v poměru 8:3. Na 

začátku třetí třetiny zkompletoval svůj první double hattrick 

v kariéře Jiří Čermák: vstřelil svůj šestý gól v zápase. 

Mimochodem double hattrick se nepodařilo dát ještě nikomu 

z našeho týmu, i když nutno dodat, že hráči Honza Dymáček a 

Ondřej Kolář byli se svými pěti góly také velmi blízko. Ve 

zbytku třetiny jsme bohužel třikrát inkasovali, ale i tak třetinu 

vyhráli v těsném poměru 4:3. Na konci zápasu nás naštěstí čekal 

poměrně jednoznačný výsledek 12:6 a my si tak připsali další tři 

body do tabulky. V tomto zápase se velmi dařilo již 

zmiňovanému Jiřímu Čermáku s jubilejním double hattrickem a 

Matoušovi Vančovi, který si připsal pět bodů za asistenci. 

Zatím poslední odehraný turnaj v letošní sezoně jsme sami 

hostili. Naše domácí zápasy jsme nuceni hrát z důvodu chybějící 

haly v blízkém okolí ve Skutči, kde se nachází nová multifunkční 

hala, podle našeho názoru ovšem jedna z nejhezčích a 

nejkvalitnějších hal, která v soutěži je. Zde nás čekaly dva zápasy 

okořeněné tím, že se jednalo o dvojité derby – s týmy ze Žďáru 

nad Sázavou a z Přibyslavi. Do prvního utkání proti Žďáru jsme 

vstoupili aktivně a po pouhých 30 vteřinách otevřel skóre Jiří 

Čermák. Vzápětí jsme přidali další dva rychlé góly a do druhé 

třetiny jsme vstupovali s vedením 3:1 a s pocitem, že si poměrně 

hladce kráčíme pro další tři body. Na začátku druhé třetiny se 

soupeři podařilo vstřelit dva šťastné góly, kterými se vrátil do 

zápasu a nás tak vyvedl z koncentrace. Vstřelením dalších tří 

gólů soupeř obrátil skóre hry a začal diktovat tempo hry. V půlce 

třetí třetiny to s námi vypadalo již špatně: ač jsme prohrávali 

pouze o gól, nepodařilo se nám najít recept na důraznou hru 

Žďáru a nemohli jsme tak vstřelit aspoň vyrovnávací gól. 

Naštěstí pro nás nám soupeř snahu ulehčil, když po ostré výměně 

názorů a nesportovním chování se rozhodčí rozhodli udělit 

červenou kartu pro dva hostující hráče a jednomu hráči z našeho 

týmu. Všichni tři hráči dostali trest 5 minut plus do konce utkání. 

Nabídla se nám tak šance hrát přesilovku 4:3, kterou jsme byli 

odhodláni alespoň jednou proměnit. A úspěšně. Během 

přesilovky se podařilo vstřelit 5 gólů, otočit tak nepříznivý 

výsledek a vyhrát celý zápas v poměru 9:5. Tyto tři body pro nás 

měly velkou cenu. 

Do druhého zápasu hraného proti rivalu z Přibyslavi jsme 

chtěli vstoupit aktivně, ovšem zaspali jsme začátek a rázem 

prohrávali 0:3. Po studené sprše jsme se začali dostávat více do 

hry a dotahovat skóre. Bohužel vždy, když jsme byli na dostřel 

jediného gólu, podařilo se soupeři odskočit na rozdíl dvou 

branek. Před závěrečnou třetinou bylo pro nás nepříznivé skóre 

4:6, ale touha s tím něco udělat byla veliká. Vstup do třetí třetiny 

se nám ale bohužel opět nepovedl a dostali jsme dva laciné góly. 

Ani závěrečný tlak v posledních minutách nestačil na otočení 

skóre a my tak zápas prohráli 7:10. 

Další výsledky našich zápasů v letošní sezoně Ligy Vysočiny 

mužů 2016–17 

kolo Domácí   Hosté Skóre 

4 
FBC 

SALAMANDRA 
- 

FFBŠ Shooters Jihlava 

B 2:6 

4 
FBC 

SALAMANDRA 
- Snipers Třebíč B 

4:7 

8 PSKC Okříšky B - FBC SALAMANDRA 3:7 

8 
FBC 

SALAMANDRA 
- 

Fbc Orel Nové Město na 

Moravě 5:5 
 

V letošní sezoně patří FBC SALAMANDŘE páté místo se 14 

body za 4 výhry, 4 remízy a 2 prohry. V aktuální části se nám 

zranil brankář Tomáš Cacek, a tudíž musíme spoléhat na výkony 

našeho mladého brankáře a odchovance Honzy Čermáka, který si 

zatím na svůj věk vede více než dobře. Je nutno také vyzdvihnout 

hru Tomáše Vanči, jenž je se svými 16 body (9+7) pouhou jednu 

příčku za elitní desítkou nejproduktivnějších hráčů ligy. 
 

Aktuální tabulka Ligy Vysočiny mužů 2016–17 

pořadí Družstvo Z V R P B 

1 TJ Spartak Třebíč 10 7 2 1 23 

2 FBŠ Shooters Jihlava B 7 6 1 0 19 

3 Sabots Jihlava 8 6 0 2 18 

4 Snipers Třebíč B 10 5 0 5 15 

5 FBC SALAMANDRA 10 4 2 4 14 

6 SK Jihlava 10 4 2 4 14 

7 
Fbc Orel Nové Město na 

Moravě 
7 4 1 2 13 

8 Hippos Žďár n/S C 9 3 1 5 10 

9 ASK Bystřice n.P B 8 3 0 5 9 

10 PSKC Okříšky B 8 3 0 5 9 

11 Sklo Bohemia Světlá n/S 7 2 2 3 8 

12 SK Juvenis Přibyslav 8 2 1 7 7 

13 Florbal Telč B 10 0 2 8 2 
 

Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na další turnaje, které 

v soutěži odehrajeme v nadcházejícím roce 2017, obzvláště pak 

na turnaj, který budeme sami pořádat ve Skutči v multifunkční 

hale 4. února 2017. Podaří se nám oplatit porážku našemu 

rivalovi z Přibyslavi z minulého domácího utkání? Přijďte nás 

podpořit, abychom díky Vám mohli mít šestého hráče v hledišti a 

rival viděl, že v Krucemburku a okolí jsou fanoušci zapálení do 

sportu a dokážou vytvořit pořádnou domácí kulisu!!! 
 
 

 

FBC SALAMANDRA VÁS ZVE 

na 27. ligové kolo 
které se hraje 4. února 2017 v multifunkční hale ve Skutči 

9:00 hod SK Juvenis Přibyslav – FBC SALAMANDRA 

13:30 hod FBC SALAMANDRA – TJ Spartak Třebíč 

 

 

Také připomínáme naše internetové stránky 

www.fbcsalamandra.cz, kde můžete sledovat aktuální formu 

našeho týmu či zde najít rozpisy dalších utkání. 

za klub FBC SALAMANDRA Jakub a Filip Jandovi 
 

http://www.fbcsalamandra.cz/


KULTURNÍ  AKCE  VĚNOVANÁ  

PAMÁTCE  P.  KARLA  BŘÍZY   

A  MALÍŘE  JANA  ZRZAVÉHO 
          

V kostele sv. Mikuláše se uskutečnil v sobotu dne 22. října 

2016 komponovaný pořad hudby a slova, který byl tentokrát 

věnován dvěma významným osobnostem, jejichž život byl úzce 

spjat s Krucemburkem: P. Karlu Břízovi a malíři Janu Zrzavému. 

Kvarteto města Brna s primáriem Mgr. Lubomírem Čermákem a 

Chrámový pěvecký sbor Krucemburk se svými instrumentalisty 

pod vedením Mgr. Marty Rejškové a Ing. Pavla Kočího 

vystoupily s hudbou Bohuslava Martinů, Antonína Dvořáka a P. 

Karla Břízy. V textové části účinkovali recitátoři Stanislav 

Michek a Ing. Lukáš Křivský. Průvodní slovo měla Dr. Jitka 

Měřinská.   

P. Karel Bříza (14. 10 1926 – 9. 12. 2001), krucemburský 

rodák, jehož 90. výročí narození a 15. výročí úmrtí jsme touto 

akcí připomněli, je místnímu obyvatelstvu dobře znám jako kněz, 

hudební skladatel, varhaník a varhanář, učitel hudby a dirigent, 

ale také jako statečný člověk, který si od komunistického režimu 

vytrpěl své – ať už to bylo při vojenské službě v útvarech PTP 

nebo při záboru kláštera a následné internaci. P. Karel Bříza byl 

od roku 1969 aktivním propagátorem a realizátorem české 

liturgie namísto latinské. Jeho kancionál zvaný „Břízovo 

ordinárium“ už se stal v oblasti liturgické doslova pojmem. Tento 

obětavý a činorodý kněz byl osudem a komunistickou svévolí 

zavát na mnohá místa naší země, vykonával různé profese, ale 

svému přesvědčení a svému rodnému Krucemburku zůstal po 

celý život věrný. V pořadu zazněla od tohoto autora chrámová 

hudba, kterou P. K. Bříza složil v letech 1955–1956. Bylo to v 

době, kdy měl čtyři roky po tajném kněžském svěcení, byl 

propuštěn z nucené vojny a pracoval v Oslavanech jako lesní 

dělník. Současně tam tehdy vedl dětský sbor a hrál v kostele na 

varhany. Ve slovních vstupech zazněly úryvky z korespondence 

P. Karla Břízy s Martou Rejškovou, z nichž byl patrný vřelý 

vztah tohoto kněze k chrámové hudbě a ke Krucemburku. 

Přestože P. Karel Bříza byl v 90. letech minulého století, kdy tyto 

dopisy psal, zdravotně velmi indisponován (byl po mrtvici, měl 

ochrnutou pravou ruku, naučil se psát levou rukou), jeho 

pracovní činorodost byla obdivuhodná. Hudba P. Karla Břízy, 

která rozezvučela prostory kostela, byla důstojnou poctou tomuto 

vzácnému člověku, umělci a knězi.       

Jan Zrzavý (5. 11. 1890 – 12. 10. 1977), významná postava 

naší národní kultury, má ke Krucemburku velmi důvěrný vztah. 

Malíře, narozeného v Okrouhlici, vázaly ke Krucemburku rodové 

kořeny ze strany jeho otce. Pobýval v Krucemburku zejména o 

prázdninách ve svém dětství a toto místo pro něj po celý život 

zůstávalo inspiračním zdrojem. Mnohé jeho obrazy (např. 

Krucemburk 1939, Krucemburk 1959, Jez na potoce Diousu, 

Krucemburk od Tří křížů a další) jsou důkazem jeho hlubokého 

procítění zdejší krajiny. V těsné blízkosti kostela sv. Mikuláše je 

Jan Zrzavý dle svého přání pochován. Náhoda tomu chtěla, že 

naše kulturní akce se uskutečnila právě v sobotu 22. října. V roce 

1977, kdy probíhal v tomto kostele pohřeb Jana Zrzavého, byla 

totiž také sobota 22. října. Slova z nekrologu P. Františka Srubka, 

malířova přítele a zpovědníka, tentokrát v podání našich 

recitátorů, zazněla v krucemburském kostele sv. Mikuláše po 39 

letech znovu. Toto časové souznění dodávalo celé vzpomínce na 

Jana Zrzavého zvláštní atmosféru, která byla umocněna hudbou 

Bohuslava Martinů a Antonína Dvořáka v podání Kvarteta Města 

Brna. Komorní hudba svými čistými souzvuky uchvátila 

posluchače a dodala vzpomínce na Jana Zrzavého velmi důvěrný 

ráz.  

Celý pořad, který proběhl v krásné atmosféře za přítomnosti 

velmi vnímavého publika, byl důstojnou připomínkou dvou 

významných osobností, jejichž život i dílo byly spojeny s 

Krucemburkem. 

 Dr. Jitka Měřinská, Společnost Jana Zrzavého, z. s. 
 

ADVENTNÍ  KONCERT 
 

3. prosince se konal v chrámu sv. Mikuláše v Krucemburku 

adventní koncert. Účinkovala Schola cantus gregoriani z Hradce 

Králové. 

Schola cantus gregoriani vznikla na podzim roku 2013. 

Svým pojetím navazuje na starobylou tradici jednohlasého 

gregoriánského chorálu, tj. vlastního zpěvu římskokatolické 

církve. Soubor usiluje o jeho autentickou interpretaci (studium 

neumatických rukopisů a dobové estetiky) a tím vnímavému 

posluchači nabízí jedinečný umělecký zážitek. Od počátku se 

jedná o sbor liturgický: zpívá latinské mše a nešpory v Hradci 

Králové. Schola do svého repertoáru řadí i rané formy vícehlasu 

jakož i vokální polyfonii. Kromě liturgie schola vystupuje i 

koncertně (pravidelné recitály v Hradci Králové, festival Zdeňka 

Pololáníka v České Třebové, festival Theatrum Kuks, festival 

duchovní hudby ve Filipově-Jiříkově aj.). Soubor tvoří zpěváci a 

varhaníci, spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové a 

Křesťanským akademickým klubem Salaš. Vedoucím souboru je 

Mgr. Jan Lorenc, který vystudoval gregoriánský chorál na 

pařížské Ecole du choeur grégorien de Paris.  

Pan Lorenc přislíbil, že by se adventní koncert 

v Krucemburku po velkém ohlasu mohl stát tradicí. 

 



SHADOW  QUARTET 
 

V neděli 11. prosince vystoupil v evangelickém kostele v 

Krucemburku Shadow Quartet. Skupina, která hraje ve složení 

housle, violoncello, harmonika a kontrabas, zahrála jak díla 

světových autorů (Vivaldi, Mozart), tak filmovou hudbu (A. 

Bocelli). Koncert vděčně vyslechlo 65 posluchačů, kteří 

účinkující mladé muže z Brna a okolí odměnili bouřlivým 

potleskem.  

Marek Vanča 
 

LOUTKOVÉ  DIVADLO  OBLÁZEK 
 

Loutkové divadlo zahájilo svoji letošní divadelní sezonu již 

koncem září v rámci oslav obce. Pohádka Kašpárkova kouzelná 

kniha byla odehrána v sokolovně. Toto představení plné efektů 

zaujalo obsazený sál sokolovny.                                                                                    

Jako další byla nacvičena pohádka Jak Toníček vysvobodil 

nezakletou princeznu. Princezna vypije nápoj od kouzelníka–

nekouzelníka a myslí si, že je očarovaná. Je však jenom líná a 

neposlušná. Ze zdánlivého zakletí je napravena Toníčkem – 

služebníkem na královském dvoře, který ji vysvobodí prací.   

V prosinci jsme odehráli dvakrát čertovskou pohádku 

Pekelná nuda. První představení proběhlo v Horácké galerii v 

Novém Městě na Moravě a druhé na naší domovské scéně v kině. 

Obě představení se těšila velké návštěvnosti. 

Příprava divadelních představení probíhá v naší zkušebně 

v kině, která není v době našich zkoušek pravidelně vytápěná. 

Tímto bychom chtěli poděkovat Úřadu městyse za instalaci 

topení, o které jsme je žádali. 

Těšíme se na setkání při dalších představeních. Přesné 

termíny budou uveřejněny na plakátech nebo na internetové 

adrese http://divadlo-oblazek.webnode.cz    

Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2017 

vše nejlepší přejí členové loutkářského souboru. 

MYSLIVECKÉ  SDRUŽENÍ 
 

Vážení spoluobčané, rok 2016 se blíží ke konci a všichni se 

již připravujeme na krásné období vánočních svátků. Tento čas je 

spojen v myslivosti hlavně s přikrmováním a péčí o zvěř.  

Přikrmování je třeba zajistit nejen v době, když má zvěř 

nedostatek, tj. když je nejvíce sněhu, ale již od podzimních 

měsíců, kdy se zvěř na zimu připravuje a konzumuje více potravy 

než v jarních a letních měsících. Nejhorší varianta je mnoho 

sněhu s ledovou krustou, kterou se zvěř s jistotou neprohrabe k 

jakémukoliv porostu. Toto množství krmiva je třeba v létě zajistit 

(nakoupit), skladovat ve skladu a na zimu krmivo rozvézt. Není 

výjimkou, že sněhem neprojede ani terénní auto, traktor má 

potíže, zbývá roznos vlastními silami na zádech. Na tyto akce 

v rozsáhlém území se používají bez úhrady soukromé prostředky 

myslivců nebo jejich známých (auta, traktor), včetně pohonných 

hmot. Dále každý myslivec musí přispět k rovnováze v přírodě 

lovem specifikovaných predátorů. 

Aby myslivec minimálně výše uvedené dělal a také 

financoval, musí být fanda do přírody, ekologie, zvěře atd. 

Mnozí, zvláště lidé z měst, vidí v myslivcích „bouchaly“ lovné 

zvěře. Ano, pro některé myslivce je to třešnička na dortu, která 

trvá relativně krátkou dobu a je tvrdě vykoupena. 

Musíme se pochlubit, že dosavadní ukázněností myslivců a 

dobrou organizací nedošlo v naší honitbě k žádné újmě na zdraví 

během lovu. Je nám samozřejmě líto, že je postřeleno několik 

jednotlivců–myslivců v celé naší republice během roku. Proč 

však televize přiměřeně nepláče nad přibližně stejným počtem 

úmrtí na silnicích během jediného dne? 

Mnozí „nemyslivci“ se diví, že nemáme rádi v honitbě rušivé 

aktivity, například nevhodný vstup do honitby především v době 

líhnutí mláďat, ještě méně milujeme volné pobíhání psů (které je 

zakázáno zákonem). Počet psů – především typických bytových 

mazlíčků – u obyvatel měst značně roste. A tak civilizace 

postupně zabírá „naši“ honitbu a také ruší přírodu, rostou nové 

silnice nebo se rozšiřují a asfaltují dosavadní polní cesty.  

Vážení čtenáři, další rok je neúprosně za námi a já Vám za 

celé myslivecké sdružení přeji příjemné prožití vánočních svátků, 

do nadcházejícího roku pevné zdraví, spoustu štěstí, mnoho 

rodinné spokojenosti, pracovních úspěchů a řadu 

nezapomenutelných zážitků v přírodě. 

Ing. Petra Kohoutová 
 

SHM 
 

Nový školní rok je už dávno v plném proudu a doufáme, že 

jste jej odstartovali stejně skvěle jako my. Jako každoročně se i 

letos koná každý čtvrtek na faře Spolčo B+B. Děti z prvního 

stupně se scházejí od 17 do 18 hodin, děti z druhého stupně od 18 

do 19 hodin. Moc rádi uvítáme kohokoli, kdo má zájem; stačí 

přijít na jakoukoli z našich schůzek. 

Pilně se scházejí i florbalisté. Trénují každou středu od 16 

hodin. A daří se jim, z prvního bodovacího turnaje si starší hráči 

odvezli vítězství. Tým mladších florbalistů se umístil na krásném 

pátém místě.  

Zima s sebou nepřináší jenom sníh, ale také akce v našem 

klubu. Odstartovali jsme Dětskou mší s Mikulášem a těšíme se na 

PředVánoce, PředSilvestr a všechny také srdečně zveme na Živý Putovní scéna Loutkového divadla Oblázek 

 

http://divadlo-oblazek.webnode.cz/


Betlém. Příběh o narození Ježíše můžete spolu s námi prožít 25. 

prosince od 15 hodin na farním dvoře.   

Děkujeme obci, farnosti a  všem rodičům za podporu a 

důvěru, dobrovolníkům za pomoc při pořádání akcí a především 

dětem, bez nichž by klub nikdy nebyl takový, jaký máme rádi a 

do jakého se rádi vracíme.  

Všem přejeme klidné a požehnané prožití Vánoc a těšíme se 

na některé z našich akcí na shledanou.  

Martina Harvánková 
 

TJ  SPARTAK  STARÉ  RANSKO 
 

Letošní rok 2016 začal zimní přípravou fotbalového družstva 

dorostu hrajícího krajskou soutěž a mužstva dospělých, které je 

součástí okresního přeboru (viz zprávy jednotlivých vedoucích). 

Musím se také zmínit o dobré spolupráci s vedením ZŠ 

Krucemburk, které nám umožňuje ve své tělocvičně provádět 

tuto přípravu na jarní část soutěžního ročníku v kopané. Je jenom 

škoda, že tato možnost není dostatečně využívána hlavně ze 

strany mužstva dospělých.  

Valná hromada členské základny byla naplánována na 15. 

dubna. Místem setkání byla klubovna ve stávajících kabinách na 

Starém Ransku. V měsíci květnu jsme provedli sběr železného 

šrotu a poděkování patří všem občanům Starého Ranska, kteří 

nás takto nepřímo finančně podpořili. Dětský den byl na našem 

sportovišti 12. června: o celkový průběh se zdárně postaraly 

členky naší TJ a maminky dětí. Konec fotbalové sezony na 

Starém Ransku patří vždy memoriálu Jaroslava Večeři, který se 

uskutečnil 25. června za účasti sedmi mužstev.  

Kromě běžných organizačních problémů a nedostatků nás 

dlouhodobě trápí nezájem dětí a mládeže o fotbal. Chceme znovu 

založit mládežnická mužstva a organizovat ty nejmenší ve 

fotbalových přípravkách, ale nedaří se nám to. Znovu bych chtěl 

touto cestou požádat rodiče, aby přehodnotili svá rozhodnutí a 

zapojili své děti do této hry.  

V průběhu roku muselo být také řešeno zavlažování hřiště, 

což se zásluhou vedení městyse nakonec podařilo. Máme svůj vrt 

a nádrž jako zásobárnu vody pro vlastní zavlažování. Pro letošní 

rok jsme společně s vedením městyse naplánovali výměnu střešní 

krytiny, protože do budovy zatékalo. Práce byla zahájena v pátek 

27. října sundáním staré krytiny, lepenky a vše bylo uloženo do 

přistaveného kontejneru na odpad. Potom byla položena fólie a 

následovala montáž kontralatí. Tyto práce zajistilo vedení 

Perunu, za což jim patří poděkování. Sobota a neděle byla 

pracovní pro hráče a funkcionáře Spartaku. V sobotu bylo 

dokončeno laťování, položena nová krytina a provedeno boční 

lemování střechy. Byla sundaná i stará krytina na přístřešku a 

nahrazena novou. V neděli se celkově uklízelo a připravoval se 

odvoz odpadu. Celkem bylo odpracováno 284 hodin. Nemalé 

poděkování patří také všem sponzorům a zvláště pak vedení 

městyse Krucemburk, které vždy ochotně pomáhá řešit potřebnou 

pomoc naší TJ Spartak Staré Ransko.   

za vedení TJ Spartak Staré Ransko Jan Hülle  
                                                                                                                                                              

Dorostenci 
V podzimní části sezony 2016–17 jsme čtyřikrát vyhráli, 

jednou remizovali a čtyřikrát prohráli. Z deseti mužstev jsme 

obsadili šesté místo s 13 body. Nejlepšími střelci podzimní části 

jsou Lukáš Pečenka (9 branek) a Filip Dymáček (6 branek). 

Všem hráčům děkujeme a doufáme, že v jarní části vylepšíme 

umístění v tabulce. 
 

1. Tis 9 8 1 0 45:14       25 

2. Rantířov 9 7 1 1 50:15       22 

3. Světlá nad Sázavou 9 6 0 3 49:21       18 

4. Velký Beranov 9 4 1 4 32:20       13 

5. Pacov/Lukavec 9 4 1 4 20:20       13 

6. Staré Ransko 9 4 1 4 20:24       13 

7. Slavoj Polná B  9 2 2 5 16:31       8 

8. Batelov 9 2 2 5 12:28       8 

9. Měřín 9 1 2 6 15:47       5 

10. Věžnice 9 1 1 7 15:54       4 
 

Muži 
Z nového ročníku 2016–17 jsme měli obavy, protože nám 

skončilo několik starších hráčů. Z dorostu přišli hráči, ale chvíli 

trvá, než sestava sedne. Náš úkol byl vyhnout se sestupovým 

starostem. V několika utkáních jsme využili dorostence a 

pomohli také chlapi, kteří skončili. O to větší bylo překvapení, že 

jsme se po podzimu umístili na 1. místě a získali 29 bodů. 

Výsledky: Spartak – Dlouhá Ves 4:2, Spartak – Světlá 0:3, 

Spartak – Lučice 1:4, Spartak – Keřkov 1:1, Spartak – Chotěboř 

4:2, Spartak – Rozsochatec 2:1 Spartak – Šmolovy 4:1, Spartak – 

Veselý Žďár 1:0, Spartak – Přibyslav 3:2, Spartak – Kožlí 3:1, 

Spartak – Lipnice 2:1, Spartak – Golčův Jeníkov 3:2, Spartak – 

Okrouhlice 1:1 

Střelci: Janáček J. (9 gólů), Dymáček J., Dymáček F., 

Havlíček (3), Janáček M., Pecina (2), Ročárek, Vavroušek M., 

Mrštík, Hudec, Jaroš, Machovec (1). 

Na závěr chci všem hráčům poděkovat za předvedené 

výkony. A na jaře ať se umístíme co nejlépe. 

 

PERUN  CUP  2016 
 

19. ročník hlubockého turnaje v malé kopané si Perun může 

zařadit do šuplíku vydařených akcí, ačkoli po sportovní stránce to 

pro náš klub slavné nebylo. Favorizovaný domácí Perun skončil 

překvapivě až na pátém místě, ale to už tak někdy ve sportu bývá. 

I když pro Perun více než meta nejvyšší je hlavně spokojenost a 

chvála ostatních týmů za organizaci a přípravu turnaje. 

Turnaje se zúčastnilo osm týmů, které byly rozděleny do dvou 

skupin. Skupinu A nejlépe zvládli hráči v dresu Radostína a s 

nimi z druhého místa do semifinále postoupil Sobíňov. Ve druhé 

skupině jasně dominovali hráči chotěbořského Dynama a druhým 



postupujícím byl Norwich Hlinsko. Následně v prvním 

semifinále Radostín porazil 1:0 hlinecký tým a byl ve finále. 

Druhým finalistou se stali hráči Dynama, kteří přehráli Sobíňov 

2:1. Následovaly zápasy o konečná umístění. O sedmé místo se 

utkaly Trhová Kamenice s týmem Uhlířských Janovic. Janovičtí 

v sestavě s legendárním Jirkou Povejšilem alias Pantánym 

zvítězili 1:0 a odvezli si pohár za sedmou příčku. O pátou pozici 

si zahrály Cikháj a pořádající Perun, který po bezbrankové 

remíze udolal soupeře až na penalty. Penaltami skončilo také 

utkání o bronz, který si vykopal hlinecký Norwich. Finále pak na 

svou stranu strhli tím nejtěsnějším výsledkem hráči 

chotěbořského Dynama a stali se tak vítězem 19. Perun Cupu. 

Závěrem je třeba poděkovat Jardovi Dvořákovi a Janu 

Novosadovi, kteří celý turnaj odpískali. Dále pak starostovi Ottu 

Kohoutovi, který přišel předat poháry, a v neposlední řadě 

sponzorům: Pivovar Rychtář z Hlinska, Zemědělská a.s. 

Krucemburk a Městys Krucemburk. 

Za rok nás čeká jubilejní dvacátý ročník. Pro Hlubokou je to 

už kousek historie a pro Perun výzva, aby turnaj opět proběhl 

důstojným způsobem a tradičně v přátelském a sportovním 

duchu.  

Skupiny a statistiky 

Skupina A 
 Perun Radostín Sobíňov T. Kamenice 

Perun  1  :  2 0  :  1 4  :  0 

Radostín 2  :  1  1  :  0 5  :  2 

Sobíňov 1  :  0 0  :  1  4  :  0 

T. Kamenice 0  :  4 2  :  5 0  :  4  
 

Skupina B 
 Norwich Cikháj U. Janovice Dynamo 

Norwich  2  :  0 4  :  0 0  :  3 

Cikháj 0  :  2  8  :  0 0  :  2 

U. Janovice 0  :  4 0  :  8  0  :  5 

Dynamo 3  :  0 2  :  0 5  :  0  
 

Nejlepší střelec: Jan Kopecký – Dynamo Chotěboř 

Hráč turnaje: Jirka Povejšil – Uhlířské Janovice 

Konečné pořadí: 1. Dynamo Chotěboř, 2. Radostín, 3. Norwich 

Hlinsko, 4. Hasiči Sobíňov, 5. Perun Hluboká, 6. Cikháj, 7. 

Uhlířské Janovice, 8. Trhová Kamenice. 

Perun s vámi! 

za Perun Luděk Strašil

 

OPRAVA  OHRADNÍ  ZDI 
 

Na podzim tohoto roku 

byla pod kostelem sv. 

Mikuláše provedena oprava 

další části kamenné ohradní 

zdi, která již byla značně 

porušena a na některých 

místech hrozilo její zřícení. 

Na opravu, která vyšla na 

660.699 Kč, přispěl částkou 

254.303 Kč Kraj Vysočina. 

Na příští rok uvolnilo ZM 

finanční prostředky na 

opravu schodiště ke kostelu, 

které je v nevyhovujícím 

technickém stavu.  

V současné době probíhají projektové práce, které řeší 

komplexně celý prostor schodiště a jeho okolí. 

Mgr. Otto Kohout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAVEBNÍ  ÚPRAVY  AUTOBUSOVÉ 

ZASTÁVKY  U  SOKOLOVNY 
 

V průběhu září a října 

proběhla rekonstrukce 

zchátralé zastávky u 

sokolovny. Na objektu 

bylo shnilé podbytí, 

oprýskaná omítka a také 

do něj zatékalo. 

Byly provedeny 

opravy stávajících omítek, 

namontovány OSB desky 

včetně fólie do štítu 

čekárny a na strop, na 

který byly namontovány palubky. Dále byla kompletně opravena 

střecha včetně nového olemování a provedena výměna a 

vyrovnání krovů. Podlaha a sousední opěrná zeď byly nově 

obetonovány, zastávka byla vybavena novou dřevěnou lavičkou a 

na čekárnu zavěšena 

fošna s páleným 

nápisem. 

Celá zastávka 

byla odvodněna nově 

zbudovaným 

trativodem a 

okapovým svodem, 

okolí bylo obloženo 

skapovou dlažbou. 

Do zastávky byl 

zaveden nový přívod elektřiny z VO a zabudováno led osvětlení 

po celé délce stropu. Objekt je monitorován kamerou. 

Celkové náklady na opravu činily 159.763 Kč, z toho Kraj 

Vysočina přispěl částkou 61.501 Kč.  

Celou opravu zastávky zajistila firma František Němec. 

 Tomáš Trávníček 

 


