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DRAČÍ  LODĚ  ŘEKA  2017 
 

V sobotu 17. června se v areálu dračích sportů na rybníku Řeka konal již 6. 

ročník závodů dračích lodí. Přípravy na závod začaly v březnu vysekáním 

náletových dřevin na hrázi rybníka, čímž nejen plníme dohodu s Lesním 

družstvem Přibyslav, ale snažíme se tím také o příjemné prostředí pro 

závodníky i návštěvníky. Jsme si velice dobře vědomi, že pořádáme největší 

akci roku na území městyse, kterou pravidelně navštěvují stovky závodníků a 

tisíce diváků. 

Přihlásilo se 30 posádek, ale těsně před závodem dvě posádky svoji účast 

zrušily. To znamená, že letos závodilo 28 týmů v kategorii mix (musely mít 

minimálně čtyři pádlující ženy) a 9 čistě ženských posádek v závodech na 200 

m a 888 m. Pro letošní rok byla v kategorii mix opět připravena jako hlavní 

cena 

soška 

rytíře Mikuláše Střely a pro vítězné ženy soška rytířovy 

schovanky Doubravky. Obě nám opět odlila a věnovala 

Slévárna a modelárna Nové Ransko. 

Po loňském úspěchu se znova uskutečnil ,,Mezinárodní 

závod o pohár Peruna“, což je handicapový závod, v němž 

posádky soutěží proti času nejpomalejší lodi z prvních jízd. 

Hlavním cílem tohoto závodu je umožnit vítězství a ocenit 

úsilí slabších posádek.  

Už týden před závody hlavní partner našeho závodu 

městys Krucemburk zařídil vysekání trávy na pláži, hrázi a 

přístupové cestě a v kempu přibylo nové veřejné osvětlení a 

lavičky. Další náš letitý a spolehlivý partner – krucemburští 

hasiči – zkontroloval a zprovoznil sociální zařízení kempu a připravil bezpečnostní opatření pro závody.  

Více na straně č. 12  

   

POSEZENÍ 

POD  BINKOVÝMI  DOLCI 
 

Pod Binkovými dolci bylo zřízeno odpočinkové 

místo pro kolemjdoucí, cyklisty a turisty. Okolní 

terén byl upraven a stromy, které zde byly vysazeny, 

budou časem plodit třešně a hrušky. Novou lávkou, 

kterou vybudovali zaměstnanci městyse, se 

dostanete suchou nohou k rybníkům.  

Děkuji tímto všem, kteří se starají o udržení 

tohoto místa v čistotě, bez navážek a odpadků.  
Mgr. Otto Kohout 

 



VÍTÁNÍ  OBČÁNKŮ 
 

21. května přivítal starosta městyse 

Krucemburk pan Mgr. Otto Kohout nově narozené děti – Andreu 

Sobotkovou, Teodora Hampla, Kamilu Slanařovou. 

Slavnostního obřadu se zúčastnili nejen rodiče se svými 

dětmi, ale i jejich babičky, dědové o ostatní příbuzní. K příjemné 

atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením děti z mateřské 

školy, dívčí pěvecký sbor a hrou na varhany paní Marta Rejšková. 

Jiřina Valecká 

 

DĚTSKÉ  RYBÁŘSKÉ  ZÁVODY 

 

21. května se konaly na rybníku Zaďák v Krucemburku dětské 

rybářské závody. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – děti do 12 let 

a 12–16 let. Celkem se zúčastnilo 28 dětí, z toho pouze tři děti v 

kategorii 12–16 let a 25 dětí do 12 let. V každé kategorii byli 

vyhodnoceni závodníci s největší ulovenou rybou a dále pořadí 

podle počtu získaných bodů. 

V kategorii děti do 12 let ulovil největší rybu Martin 

Janoušek, a to úhoře 54 cm. Pořadí v této kategorii (1.–3. místo z 

celkem 15 vyhlášených úspěšných závodníků): 1. Zdeněk Vlach 

(263 b.), 2. Martin Kaplan (148 b.), 3. Martin Janoušek (114 b.). 

Ze starších dětí uspěl jako jediný Pavel Soukup, který ulovil 

úhoře 36 cm. Získal tedy cenu jak za největší ulovenou rybu, tak 

za 1. místo ve své soutěžní kategorii. 

Během dětských rybářských závodů bylo uloveno celkem 48 

bodovaných ryb. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem sponzorům. Finanční 

dary poskytly Městys Krucemburk, Město Ždírec nad Doubravou, 

Slévárna a modelárna z Nového Ranska. Věcné ceny darovali: 

Rybářské potřeby SOBFISHING – p. Petr Sobotka, Rybářské 

potřeby Josef Vařejka Nové Město na Moravě, HOBBY H Petr 

Vašák, Fish pro s.r.o., Prodej krmiv – p. Hana Kasalová, Kola 

Vašek a Severýn Ždírec nad Doubravou, Stora Enso Timber HV, 

Elasta Vestil, Elko Elektro, Potraviny Flop Pavel Kučka z 

Vojnova Městce, Autodoprava Petr Žák (Chotěboř). 

Lukáš Hřebíček 

 

DĚTSKÝ  DEN  NA  STARÉM  RANSKU 
 

10. června jsme jako každý rok pořádali dětský den na Starém 

Ransku. Pro děti bylo připraveno občerstvení a spousta 

zajímavých cen, které si mohly vysoutěžit na různých 

stanovištích. 

Děti musely 

předvést, jak 

jsou obratné a 

šikovné, nebo si 

mohly zkusit 

vyrobit potisk 

na trička a tašky 

dle své fantazie. 

Jelikož nám 

počasí  přálo a 

děti i s rodiči se 

zúčastnili v pěkném počtu – něco málo přes sto dětí, jsme s celou 

akcí velmi spokojeni. Velké díky patří všem sponzorům (BeHo 

spol. s.r.o., TechnoCon – Michal Votava, Coop družstvo HB, 

Městys Krucemburk, Elektroline – Miloš Losenický, Město 

Ždírec nad Doubravou, Stora Enso Wood Producst Ždírec, Jana 

Pecinová, Elasta Vestil a spousta sponzorů z Prahy), díky nimž se 

podařilo zajistit Dětský den jak finančně, tak věcnými dary v 

podobě různých hraček a sladkostí. Velké díky patří všem 

pořadatelům, kteří se podíleli na veškeré organizaci celého dne. 

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se opět na příští rok. 

za Spartak Staré Ransko – Markéta Brychnáčová 

 

NOVÁ  BOŽÍ  MUKA   

NA  STARÉM  RANSKU 
 

V květnu byla uprostřed Starého Ranska postavena nová Boží 

muka s nápisem „NA 

VĚČNOU PAMÁTKU 

ZAKLADATELŮM 

OBCE HAMERNÍKŮ, 

HORNÍKŮ, SLÉVAČŮ, 

LESNÍKŮ A 

ZEMĚDĚLCŮ“. Nad 

zvoničkou ve třetím 

pořadí je na soukromém 

pozemku do výklenku v 

ulici umístili Pavel Cimpl, 

Pavel Nový a Petr Coufal. 

Pan Coufal zajistil 

očistění, dopravu pomníku a odlití 

desky s nápisem a pan Cimpl a pan 

Nový odvedli potřebnou práci pro 

vznik Božích muk, výklenku a 

lavičky. Velký dík patří řediteli 

slévárny na Novém Ransku panu 

Františku Kubátovi za odlití desky 

s nápisem a litinového kříže, bylo 

provedeno zcela zdarma. Městys tuto 

akci podpořil a nechal vyrobit u pana 

Karla Losenického nástěnku, kde je 

informace o historii Starého Ranska a 

pověst o Karlu IV. na Ransku. 

Děkuji tímto výše jmenovaným za jejich nápad, zápal do 

práce a energii, kterou vynaložili pro zkrášlení Starého Ranska. 

Mgr. Otto Kohout 

 



Z  DĚNÍ  V  MŠ 
 

V jarních měsících jsme se těšili na sluníčko a na vycházky 

do přírody. Bohužel nepřízeň počasí nám naše plány překazila, a 

tak nám nezbylo nic jiného, než si jaro přinést do MŠ v podobě 

výrobků a obrázků.  

Začátkem dubna v rámci projektu „Staročeské Velikonoce“ 

nás navštívil mobilní zvěřinec – mláďátka jara. Děti si nejdříve 

vyslechly poutavé vyprávění o tradicích a pak si prohlédly 

beránky, kůzlátka, králíčky, kuřátka, kačenky, housátka, morčata, 

koťátka a perličky. Tuto prohlídku jsme spojili s velikonoční 

dílnou, kde rodiče s dětmi vyráběli hnízdečka z proutí, srdíčka, 

malovaná vajíčka, pletli pomlázky. A od našich kuchařek hned 

vznikl nápad: když už se pracuje, musí se jíst. Upekly 

velikonoční beránky – úplné stádo, mazance a velikonoční 

nádivku (hlavičku). Popíjeli jsme nápoje, které dětí mají celý den 

ve třídě: džusy, ovocné čaje, bylinné čaje, černé čaje a vodu 

s citronem a mátou nebo jen vodu. Odpoledne se nám vydařilo. 

Dnem s modrou barvičkou jsme zahájili období, v němž jsme 

se seznamovali s naší planetou Zemí, s jejím přirozeným 

vývojem, změnami, krásami, ale zároveň také s tím, čím jí lidstvo 

ubližuje a škodí. Společně s dětmi jsme hledali možnosti nápravy 

a ochrany životního prostředí.  

Poslední dubnový den jsme chtěli doprovodit vlastními silami 

vyrobenou čarodějnici na místo určení, tj. na hranici u sokolovny, 

ale počasí nám to nedovolilo, a tak pro letošní rok jela 

taxislužbou. 

A už je tu květen a s ním pilná příprava veřejného vystoupení 

u příležitosti svátku Dne matek. Celý program se nesl v duchu 

pohádek a tance dětí. Děti překvapily mnohé z nás svou 

spontánností, přirozeností a kultivovaným projevem. 

 Děti se seznámily s profesí hasiče, prohlédly si vybavení, ale 

tentokrát ne v požární zbrojnici, ale ve třídě, protože hasiči přijeli 

za námi. Vyzkoušeli jsme si přilby, dýchací přístroj a celý oblek 

pro hasiče. Dětem ochotně odpovídali na všetečné otázky, vše 

jim předvedli a vysvětlili. Čas strávený mezi hasiči byl přínosem 

nejen pro děti, ale i dospělé. 

Děti navštívily ordinaci zubní lékařky MUDr. Hany Kohlové, 

kde si prohlédly vybavení ordinace a seznámily se se správným 

postupem při péči o chrup. Byla zároveň provedena preventivní 

prohlídka chrupu. 

 V úterý 23. května jsme se všichni vyparádili, aby nám to na 

fotografiích moc slušelo. 

Ve čtvrtek 25. května jsme od rána pilně rozháněli mraky, 

neboť celá MŠ se chystala na výlet do ZOO v Jihlavě. Seznámili 

jsme se s životem exotických zvířat. Nejvíc se nám líbili hroch, 

tapír, tuleni, medvědi, opice, žirafy a orli. Pro zpestření výletu 

jsme si zahráli na pirátské lodi. Cestou nám pořádně „vyhládlo“, 

a tak jsme pobyt v ZOO zakončili obědem v trávě – moc dobrým 

gulášem, který pro nás ráno připravily paní kuchařky. 

V měsíci červnu nás čekaly pěší a cyklistické výlety do 

krásného okolí. Fyzickou zdatnost jsme si ověřili při sportovní 

akci s rodiči zakončené táborákem s opékáním vuřtů ve 

spolupráci s místními hasiči. Moc jsme se těšili na návštěvu 

„Ranče vlající hřívy“ na Kohoutově, kde jsme si s kovboji 

pořádně zařádili. 

Školní rok ukončíme slavnostním rozloučením s předškoláky 

a jejich rodiči a připravujeme si velké překvapení pro paní 

kuchařky, uklízečky a učitelky.  

Více informací najdete na www.mskrucemburk.cz. 

Všem přejeme krásné léto. 

   kolektiv zaměstnanců MŠ 
 

ZPRÁVY  Z  NAŠÍ  ZŠ 
 

Od Velikonoc uběhlo několik měsíců a u nás ve škole se stále 

pracovalo na plné obrátky. Probíhaly soutěže, vzdělávací, 

kulturní i sportovní akce. Žáci vše dělali s plným nasazením a to 

se také projevilo ve výsledcích.  

Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili vědomostní soutěže 

EUROTIME 2017 o 

znalostech Evropské 

unie, kterou pořádala 

organizace Europe 

Direct. Nejlepší řešitelé 

školního kola Biologické 

olympiády kategorie D 

Veronika Balková a 

Martin Doucha ze 7. třídy 

reprezentovali naši školu 

v okresním kole na 

Gymnáziu v Ledči nad 

Sázavou, kde nakonec 

oba získali shodný počet bodů a obsadili pěkné 12. a 13. místo. 

40 nejlepších matematiků se sešlo na Gymnáziu v Jihlavě, za 

okres Havlíčkův Brod do krajského kola postoupili naši dva 

deváťáci Martin Matouš a Ondřej Pecina. Oba se stali po 4 

hodinách náročné práce úspěšnými řešiteli a získali nadpoloviční 

počet bodů. Ondřej Pecina ztratil pouze dva body a umístil se na 

krásném 5. místě, Martin Matouš obsadil pěkné 23. místo. 

Věříme, že oba hochy láska k matematice neopustí ani na 

středních školách. Do okresního kola matematické soutěže 

Pythagoriáda pro 6. a 7. ročník v Havlíčkově Brodě postoupili 

nejúspěšnější řešitelé školního kola. Naši šesťáci se umístili 

takto: René Vašek 18. místo, Petr Daniel 24. místo. Ze 7. třídy se 

soutěže zúčastnila Jana Somsiová, která obsadila 14. místo, a 

Jakub Kopecký, kterému se vedlo nejlépe, skončil na pěkném 3. 

čtvrťáci na dopravním hřišti 

Den země 

děti na ranči v Kohoutově 



místě. Za žáky 5. a 8. tříd naši školu reprezentovali celkem tři 

žáci – David Mitana a Jan Kasal z 5. třídy a Benedikt Coufal z 8. 

třídy. Nejlépe se zadařilo Davidu Mitanovi, který se i v okrese 

stal úspěšným řešitelem a ve své kategorii se umístil na 5. místě. 

 Do soutěže „Všeználek“ se naše škola zapojuje pravidelně. 

Soutěž je věnována žákům 5. tříd. Družstvo ve složení Jan Kasal, 

David Mitana, Josef Ondráček a Jakub Pilař v okrskovém kole v 

DDM Junior zvítězilo a postoupilo do okresního kola v 

Havlíčkově Brodě, kde se mu nepodařilo v silné konkurenci 

obsadit vítězné pozice. Do soutěže Příběhy 20. století se letos 

zapojila žákyně 9. třídy Dominika Balková. Soutěž je založena na 

vyprávění pamětníka, kterým byl pan Pavel Vomela. Dominika 

jeho příběh ztvárnila písemně, přidala řadu fotografií a nahrávku 

s jeho vyprávěním. Vše bylo odesláno do Prahy. V 

celorepublikovém kole probíhalo hlasování a tím byl vybrán i 

nejlepší příběh za kategorii třinácti až patnáctiletých. Dominika 

za svůj příběh získala 139 hlasů, což bylo krásné 5. místo.  

I v letošním školním roce proběhla výtvarná a literární soutěž, 

kterou vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Naši 

školu reprezentovali čtyři žáci 5.–9. ročníku. V oblasti 

výtvarných prací Nela Mrštíková z 5. třídy obsadila 2. místo a 

Sára Štěpánová ze 7. třídy 3. místo. V oblasti literární Zuzana 

Málková z 6. třídy a Matěj Vinopal z 9. třídy ve svých 

kategoriích zvítězili. Matěj postoupil do krajského kola, kde také 

obsadil 1. místo. V týdnu od 22. do 28. března žáci 2. stupně 

vyzdobili chodbu 2. patra ZŠ plakáty a prezentacemi ke Dni 

vody. Naše škola se 21. dubna připojila k dalším školám, které 

slaví ekologický svátek Den Země úklidem obce a jejího okolí. V 

rámci akce Čistá Vysočina vyčistili žáci cyklostezky na Vojnův 

Městec a Ždírec nad Doubravou a silnici na Staré Ransko, vyšší 

ročníky se věnovaly úklidu kolem školy. V rámci Dne Země 

vznikly i projekty ve třídách, které krášlí chodby školy. Žáci 6. a 

7. třídy v rámci programu „Zdravá 5“ vytvořili pyramidu zdravé 

výživy, naplnili nákupní košík, sepsali racionální jídelníček a 

ochutnali některé zdravé potraviny. Od 17. do 19. května si žáci 

2. stupně připravili zeleninové pokrmy a ovocné saláty, 

tuňákovou a česnekovou pomazánku a ovesnou kaši. Prakticky 

oslavili Den zdravé výživy, který se slaví 19. května pod záštitou 

anglického kuchaře Jamie Olivera, který propaguje zdravé vaření.  

V uplynulém období proběhly i zajímavé přednášky, k jedné z 

nich patřil „Pohled do světa hmyzu bezobratlých“. Pan Švec se 

svojí unikátní sbírkou hmyzu bezobratlých seznámil žáky s 

různými druhy strašilek, pavouků, brouků, švábů a dokonce i 

největším druhem stonožek. Žáci si vše mohli nejen prohlédnout, 

ale i osahat, a to pro ně bylo určitě zajímavé. Další přednáška 

byla od pracovnic klientského Fokusu. Formou hry Riskuj 

objasnily žákům 8. třídy další zajímavosti z oblasti duševního 

zdraví. Přednáška o alkoholu žáky 2. stupně též zaujala. Mnohé 

informace pro ně byly určitě nové, např. že alkohol je nervový 

jed a pochází z Egypta ze šestého tisíciletí před naším 

letopočtem. Ve 3. třídě proběhl program „Prevence dětských 

úrazů“, kde se žáci seznámili, jak se správně chovat v krizových 

situacích. Pro žáky 8. třídy byla připravena přednáška „První 

pomoc do škol“, kde paní Loužecká seznámila žáky s pravidly a 

zásadami první pomoci, byly připraveny i praktické ukázky, kde 

si žáci na figuríně mohli vyzkoušet dýchání z úst do úst a masáž 

srdce. Všichni žáci školy zhlédli zajímavou přednášku Dravci 

spojenou s letovou produkcí dravých ptáků, kterou nám předvedli 

odborníci ze společnosti Seiferos. 

Školní družina se zapojila do projektu „Celé Česko čte 

dětem”. Projekt apeluje na důležitost každodenního čtení dětí a 

chce zdůraznit, že už pouhých 20 minut četby denně dítěti 

pomáhá v harmonickém rozvoji osobnosti. Dětem přišla číst paní 

Bohuslava Pečenková, vedoucí školní jídelny, a pan starosta Otto 

Kohout. Četba byla doplněna písněmi s kytarou a malováním 

obrázků.  

Koncem května proběhla na 1. stupni pěvecká soutěž DO-RE-

MI. Další kulturní akcí ve škole byla divadla. Žáci 1. stupně 

navštívili Městské divadlo ve Žďáru nad Sázavou, kde zhlédli 

pohádku Sindibádova dobrodružství. Žáci 2. stupně odjeli do 

pardubického Východočeského divadla na divadelní hru s 

muzikálovým námětem Kiss me, Kate. Obě představení se žákům 

velice líbila.  

Žáci 1.–3. třídy se po celý rok zúčastňovali filmových 

představení pro malé v místním kině, např. Broučci a byla zima, 

Dvanáct měsíčků, S krtkem do pohádky, Mikeš vypráví pohádku 

nebo Mach a Šebestová na prázdninách. Žákům se pohádky 

líbily a připomněli si klasické české pohádkové postavy.  

Nechyběly ani sportovní akce. Okresního kola ve vybíjené v 

Havlíčkově Brodě se zúčastnili žáci 3.–5. ročníku. V obrovské 

konkurenci se naši žáci do užšího výběru nedostali. Uskutečnilo 

se přátelské utkání se ZŠ Ždírec nad Doubravou ve florbalu. 

Děvčata z 1. stupně podlehla svému zkušenějšímu soupeři 2:6, 

ale dívky z 2. stupně svůj zápas vyhrály 12:11. Za školní družinu 

se děti zúčastnily lehkoatletických závodů školních družin 

v Chotěboři. Andrea Kunzová z 1. třídy obsadila 1. místo v hodu 

kriketovým míčkem, Marek Cimburek ze 4. třídy vybojoval 1. 

Dravci 



místo v běhu na 50 metrů a 3. místo ve skoku dalekém, Barbora 

Virglová ze 4. třídy byla úspěšná ve 3 disciplínách a obsadila 1. 

místo ve skoku dalekém, 2. místo v běhu a 3. místo v hodu 

kriketovým míčkem. 

Proběhl zápis do 1. třídy, při kterém bylo zapsáno 19 dětí: 

všechny předvedly, co umí, a snažily se uplatnit svoje znalosti a 

dovednosti. Za to si zasloužily velkou pochvalu od paní učitelek.  

22. června navštívili žáci z 8. ročníku Úřad práce 

v Havlíčkově Brodě. Získali základní informace o volbě povolání 

a jaká profesní cesta bude pro ně nejvhodnější. V červnu 

probíhaly školní výlety, Letní sportovní kurz pro žáky 2. stupně 

v Daňkovicích. Žáci 6. a 7. třídy navštívili kontroverzní výstavu 

Body exhibiton v Praze. Jejím prostřednictvím se seznámili se 

stavbou lidského těla. Zorientovat se mezi exponáty jim pomohli 

medici, kteří výstavou školní skupiny provázejí a kteří 

zodpovídali i zvídavé dotazy. Proběhly dva projektové dny – 

Dopravní výchova a Ochrana člověka za mimořádných událostí. 

Žáci si vyzkoušeli podle ročníků zásady bezpečného chování na 

silnici, dopravní značky, zásady první pomoci, důležitá telefonní 

čísla, seznámili se s evakuačním zavazadlem, jaké máme druhy 

hasičských přístrojů. S dopravní výchovou se celý rok potýkali 

žáci 4. třídy, kteří svoje znalosti uplatnili koncem května na 

dopravním hřišti v Chotěboři a obdrželi průkazy mladého 

cyklisty. Žáci 2. stupně se zúčastnili běhu parkem Budoucnost 

v Havlíčkově Brodě a turnaje v malé kopané v Chotěboři.  

Naše ZŠ byla zařazena do vzorku škol, ve kterých Česká 

školní inspekce provedla výběrové zjišťování výsledků žáků 9. 

tříd. Testování proběhlo v květnu a hlavním cílem bylo získat 

informaci o tom, jaké úrovně vzdělání žáci dosáhli v předmětech 

český jazyk, matematika a fyzika.  

Žáci 5. třídy se zúčastnili celorepublikového testování 

z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecně 

studijních předpokladů v rámci projektu „Národní testování“, 

které uskutečnila vzdělávací společnost SCIO. Ze souhrnných 

statistik, které jsme obdrželi, vyplývá, že znalosti a dovednosti 

našich žáků v uvedených oblastech jsou na velmi dobré úrovni. 

Nejlepšího výsledku dosáhli páťáci v českém jazyce, kde jejich 

výkon byl hodnocen jako nadprůměrný a naše škola patří mezi 

úspěšné školy.  

I tento školní rok děti pilně třídily vybité baterie a 

elektroodpad. Sebraný odpad se bude ještě do konce června 

odvážet, a proto jeho množství uveřejníme na začátku 

následujícího školního roku. Všem, kdo třídí, děkujeme. Kromě 

baterií se sbíral starý papír a víčka, pomerančová a citronová 

kůra. Všichni žáci si za svoji práci zaslouží odpočinek, a proto se 

těší na prázdniny s rodiči. 

Informace o činnosti naší školy naleznete na 

www.zskrucemburk.cz. 

Čtenářům časopisu Domov přejeme hezkou dovolenou, hodně 

sluníčka a pohody.   

kolektiv zaměstnanců ZŠ
 

MOŘE  U  RYBNÍKA  ŘEKA 
 

Léto už je opět za dveřmi a na Řece se pro Vás znovu otevírají dveře dokořán. Máme pro Vás nachystáno několik novinek, takže 

neváhejte a přijďte k nám strávit pár příjemných chvil – ať už při posezení s kamarády či rodinou, nebo při zastávce uprostřed 

procházky. K mání je vychlazené pivo, dobrá limonáda, zásobený bar, nanuky, spousta sladkostí a řada jiných pochutin. A 

samozřejmě na zahnání velkého hladu se tu také vždy něco dobrého najde.   

A protože k létu patří také zábava, legrace, sportovní klání, zážitky a povyražení – nezůstávejte doma a přijďte se k nám podívat! I 

letos jsme pro Vás všechny nachystali množství akcí, z kterých si zajisté vyberete. Těšíme se na viděnou! 

                www.morerybnikreka.cz; tel. 775 233 201  

Datum Začátek   Vstupné 

4.7. 18:00 Běh kolem Řeky (5 km, pořádá DBK při SK Chotěboř) – pro všechny nadšence!   

7.7. 20:00 Večer s tóny harmoniky a kytary – hraje p. Hromádka a p. Jelínek   Dobrovolné 

8.7. 15:00 Zvěřinec na Moři – ukázka zajímavých a atraktivních zvířátek – zoo na cestách 60 Kč 

14.7 18:00 Koncert Montyho, tlustého pána, věnováno hlavně dětem 60 Kč 

15.7. 11:00–18:00 Tour de Aleje – cíl – letní pohodová cyklojízda na podporu ochrany alejí   

15.7. 20:00 Zábava s kapelou Ty a My – přijďte se pobavit   

21.7. 20:00 Zpívaná – kytarový večer známých i méně známých písní Dobrovolné 

22.7. 10.00 FEST FAJNÁ ŘEKA – krásná hudba od rána až do noci (pauza na oběd :–D)   

26.7. 14:00 Večer s tóny harmoniky a kytary – hraje p. Hromádka a p. Jelínek   Dobrovolné 

28.7. 20:00 Upsometujská country – kamarádi s houslemi, banjem, kytarou a dalšími stroji – prostě BOMBA Dobrovolné 

5.8. 16:00 Dinosaurus na Řece – živý model, spousta soutěží, hromady informací a hlavně zážitek! 100 Kč 

10.8. 18:00 Běh jako narozeninová párty – 5 km – pořádá DBK při SK Chotěboř, pro všechny sportovce!   

12.8. 14:00 Psí den na Moři – hry a soutěže pro čtyřnohé hafany a hafánky Startovné 

12.8. 18:00 Soutěže pro odvážlivce – O ploutev žraloka Žrouta + Silák „Piják“ Startovné 

12.8. 22:00 Disko–diskotéka Dobrovolné 

13.8. 11:00 O Zlatou šlapku – 6. ročník soutěže na šlapadlech + další vodní směšné disciplíny Startovné 

18.8. 20:00 Cumerband – skupina hrající pro dobrou náladu; zpěv+tanec+křepčení Dobrovolné 

19.8. 20:00 Koncert skupiny Gladly SW 100 Kč 

20.8. 10:00 Triatlon, pohár Vysočiny – pořádá DBK při SK Chotěboř   

20.8. 18:00 Paměť národa – edukativní program pro všechny, kteří mají rádi naši vlast Zdarma 

1.9. 20:00 Večer s tóny harmoniky a kytary – hraje p. Hromádka a p. Jelínek   Dobrovolné 

2.9. 18:00 KBC sound systém – jedeme až do hluboké noci!!!!!   

3.9. 10:00 Běh kolem Řeky (5km, pořádá DBK při SK Chotěboř) – pro všechny nadšence!   
 

Bližší informace k jednotlivým bodům programu najdete na našich webových stránkách www.morerybnikreka  

nebo na našem facebookovém profilu. 
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SLOVO  STAROSTY 
 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA MĚSTECKÉHO POTOKA 
Na základě žádosti městyse Krucemburk zajistily Lesy ČR, 

Správa toků – oblast povodí Labe údržbu a čištění Městeckého 

potoka v Krucemburku. Stavba byla provedena v souladu se 

schválenou projektovou dokumentací dodavatelskou firmou na 

základě řádného výběrového řízení. 

Z koryta vodního toku bylo odstraněno 216 m
3
 sedimentů, 

což odhalilo další nedostatky, které byly zdokumentovány a 

budou řešeny v příští plánované údržbě. Zejména bude nutné 

vyřešit ochranu paty nábřežních zdí před zahlubováním koryta 

příčnými prahy do dna toku a další opravy narušeného spárování 

zdí a dlažeb. Z důvodu nepředpokládaných a vysokých nákladů 

na tyto práce nebylo možné je řešit dodatkem smlouvy o dílo 

jako vícepráce. 

Celkové náklady stavby činily necelých 815.000 Kč bez 

DPH, zdroje financování byly z dotačního titulu Ministerstva 

zemědělství – programu 129290 – Podpora opatření na drobných 

vodních tocích a malých vodních nádržích v celkové výši 

319.000 Kč a z vlastních zdrojů LČR s. p. ve výši 495.000 Kč. 

Současně byl vypracován geometrický plán pro odkup 

pozemků v korytě toku od městyse Krucemburk a dalších 

vlastníků. Výkupní cena pozemků je vždy stanovena znaleckým 

posudkem, jejíž maximální výše činí 60 Kč za m
2
. 

  

VEŘEJNÉ PROSTORY VĚTRNÁ A VINIČKA 
Jak probíhá obnova veřejných prostor Vinička a Větrná? 

V současné době máme na tyto veřejné prostory zpracovány 

projektové dokumentace včetně položkových rozpočtů. 

Vzhledem k rozpočtu, navýšenému o rozšíření projektového 

záměru (tedy ne jen původně předpokládané herní prvky), 

budeme muset se zastupiteli najít prostředky na dokončení obou 

akcí. Na Viničkách by mělo vzniknout nové osvětlení, mělo by 

být postaveno zázemí pro sportovní náčiní, herní a sportovní 

prvky včetně pingpongového stolu a provedena úprava terénu 

travnatého hřiště s osázením zeleně. Uprostřed zástavby v ulici 

Větrná pak bude vybudován relaxační prostor pro děti i dospělé a 

bude řešeno kromě terénních úprav, zeleně, herních, sportovních 

a odpočinkových prvků také kontejnerové stání. Naším úkolem je 

nyní vybrat zhotovitele jednotlivých prací a věříme, že se nám 

většina podaří tento rok realizovat. V ulici Větrná proběhly 

počáteční terénní práce a na Viničkách probíhá řízení o kácení 

zeleně. 
 

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU  
Před časem byla podepsána smlouva na zhotovení změny č. 1 

Územního plánu městyse Krucemburk. Do zpracovávaných změn 

byly promítnuty jak individuální žádosti, tak změny vyžadující 

přehodnocení zastavitelných území a změny, které je třeba dostat 

do souladu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina (trasa 

koridoru pro obchvat městyse Krucemburk). Vydání změny se 

předpokládá začátkem roku 2018. 
 

HASIČSKÁ CISTERNA  

A POŽÁRNÍ ZBROJNICE 
Jak jsem již dříve avizoval, naše jednotka Sboru 

dobrovolných hasičů bojuje stále více s nevyhovujícím 

technickým stavem hasičské cisterny CAS 24 Škoda 706 RTHP z 

roku 1967. Koncem května jsme podali žádost na Ministerstvo 

vnitra ČR o pořízení cisternové automobilové stříkačky. Žádost 

byla podána na rok 2018. MV ČR jsme také požádali o dotaci na 

stavbu požární zbrojnice, která by mohla vyrůst na 

strategickém místě bývalých sběrných surovin. 
 

NOVÉ OSVĚTLENÍ  

A LAVIČKY U RYBNÍKA ŘEKA 
V červnu bylo v kempu u rybníku Řeka obnoveno veřejné 

osvětlení a zaměstnanci údržby městyse Krucemburk zhotovili a 

namontovali na pláži a v její blízkosti několik nových laviček. 

Některé starší lavičky byly opraveny. 
 

LITINOVÉ KŘÍŽE 

U KATOLICKÉHO KOSTELA 
U katolického kostela nainstalovala firma Josefa Strašila 

k ohradní zdi litinové kříže, které byly přemístěny při opravě 

ohradní zdi z propadlé betonové desky. Kříže, které připomínají 

umění a bohatou historii slévačů z Ranska, byly nově osazeny 

podél jihovýchodní části ohradní zdi. 

Vážení spoluobčané, polovinu roku máme za sebou, zažili 

jsme mnoho zajímavých i méně příjemných událostí, léto je 

v plném proudu a všichni, především naše děti, které čekají dva 

měsíce prázdnin, se těšíme na zasloužený odpočinek.  

Dovolte mi před tím poděkovat našim zastupitelům, 

zaměstnancům našich i příspěvkových organizací, pánům 

učitelům, paním učitelkám a všem ostatním za jejich práci v 

první polovině tohoto roku. Děkuji také všem, kteří neustále 

vymýšlejí a organizují spoustu krásných akcí a připravují nové 

kulturní a sportovní zážitky. Poděkování také patří těm, kteří 

s námi hledají řešení problémů naší obce a upozorňují nás na to, 

co je třeba dělat lépe. Zaznamenali jsme nárůst různých námětů a 

připomínek, které nám zasíláte prostřednictvím našich webových 

stránek, konkrétně „Námětů občanů a hlášení závad“. Děkujeme 

za ně, jsou pro nás inspirací do další práce. 

Přeji Vám příjemně prožité léto, dovolenou snů a dětem 

pohádkové prázdniny. 
 

S úctou Mgr. Otto Kohout 

 

FRANTIŠEK  JANÁČEK  VZPOMÍNÁ 
 

Film s tímto názvem zhlédlo asi šedesát diváků 23. června v 

místním kině. V hodinovém dokumentu, jehož autorem je Filip 

T.A.K, hlubocký občan František Janáček provází diváky 

raneckými lesy a seznamuje s jeho dominantami a zajímavými 

místy, ale také s historií, s níž je Ranecké polesí spojeno 

(partyzáni v zimě a na jaře 1945, ruský vojenský tábor v létě 

1945, důlní činnost aj.). Vychází přitom z vlastních vzpomínek: 

lesům v Raneckém polesí se aktivně věnoval od roku 1950 do 

roku 1991, prošel od dělnických profesí přes lesnické funkce až 

po funkci mysliveckého hospodáře. Zájem o ranecké lesy a 

lesnickou profesi v něm jako dítěti vzbudil už jeho děda Jan 

Nejedlý, který byl hajným na hájence nad Peršíkovem od roku 

1904, a otec, který v profesi pokračoval. Poutavé vyprávění 

doplňují citlivé záběry jednotlivých míst Raneckého polesí v 

různých ročních obdobích. 

Film tak doplňuje knihu Zelené vzpomínání, kterou F. Janáček 

vydal roku 2015 (je k dostání v Informačním centru). Kniha řadí 

vzpomínky chronologicky, je více zaměřena na minulost a text 

doprovázejí staré fotografie. Film naopak akcentuje zejména 

současný stav raneckých lesů a jejich srovnání se stavem dříve. 

Umožňuje obrazem nahlédnout do míst, která v knize bylo 

možné jen popsat. 

Potlesk po promítání potvrdil, že film se povedl. F. Janáček 

poté hovořil o zvířeně, která ranecké lesy postupně opouští: 

zmínil hlavně jeleny a tetřívky (ti z polesí v posledních letech 

zmizeli). Zároveň tím naznačil, že existuje ještě řada dalších 

témat, na která může vzpomínat. 

Příjemnou akci doplnilo drobné pohoštění v podobě chutných 

koláčků.  

(red.)



INFORMACE  Z  49.–52.  ZASEDÁNÍ  RADY  MĚSTYSE 
 

49. zasedání – 27. 3. 2017 

*RM schválila Závěrečný účet ZŠ za rok 

2016 a Účetní závěrku ZŠ k 31. 12. 2016 

bez výhrad.  

*RM schválila Převedení prostředků z 

hospodářského výsledku ZŠ za rok 2016 

ve výši 420.819,95 Kč do rezervního 

fondu a ponechání prostředků z odpisů ve 

výši 13.884 Kč v investičním fondu. 

*RM schválila záměr výpůjčky části 

pozemku parc. č. KN 413/1 v k.ú. 

Hluboká, na kterém se nachází rybník. 

Žadatel L. C. (Krucemburk). 

*RM schválila poskytnutí finančního 

daru pro Český rybářský svaz ve výši 

3.500 Kč na nákup cen pro Dětské 

rybářské závody na rybníku Zaďák. 

*RM schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 

dílo na akci ,,Chodník podél komunikace 

III/35015, ulice Hlubocká, Krucemburk“, 

dodatkem se prodlužuje termín dodání PD 

DUR a PD DSP + PDPS. 

*RM schválila uzavření Smlouvy o dílo 

na zpracování projektu „Náhradní výsadby 

za pokácené stromy u silnice I/37 v 

Krucemburku“ s Ing. Jakubem Zemanem, 

zahradní architektura, Praha 9, za celkovou 

cenu 73.000 Kč. 

*RM schválila záměr prodeje části 

pozemku parc. č. 152/9 v k.ú. 

Krucemburk, žadatel P. H. (Krucemburk). 

*RM schválila objednání drcení suti na 

SD Krucemburk u firmy Chládek a Tintěra 

Havlíčkův Brod dle cenové nabídky ze dne 

13. 3. 2017 za cenu 95 Kč/t a dopravu 

strojů na stavbu a zpět za 14.500 Kč. 

Celková předpokládaná cena za drcení cca 

77.000 Kč bez DPH. 

*RM schválila úpravu ceníku pro občany 

za odběr odpadů na sběrném dvoře. Mění 

se cena za odběr eternitu 7 Kč/kg místní 

obyvatelé a 10 Kč/kg občané okolních 

obcí. 

*RM schválila nové složení redakční 

rady časopisu Domov ve složení: Mgr. 

Otto Kohout, Tomáš Trávníček – grafická 

úprava, Ludmila Soukupová – šéfredaktor, 

Jiří Zeman – jazyková korektura, Pavel 

Vomela, Jiřina Moravcová, Mgr. Jiří Šikl, 

Marta Misařová. 

*RM schválila záměr pronájmu 

pozemků valu v ulici Větrná. 

*RM schválila příspěvek ve výši 1.000 Kč 

na nákup cen pro děti na akci „Dětský 

šachový turnaj“ 1. 4. v sokolovně. 

*RM schválila uzavření Příkazní 

smlouvy č. 2017008 se společností IPI 

Žďár nad Sázavou na přípravu a organizaci 

výběrového řízení k projektu 

„Rekonstrukce hlavního schodiště – 

Římskokatolický kostel Krucemburk“ za 

celkovou cenu 14.000 Kč bez DPH. 

*RM doporučila ZM schválit prodej části 

pozemku parc.č. 152/9 v k.ú. 

Krucemburk. 

50. zasedání – 10. 4. 2017 

*RM schválila komisi pro otevírání 

obálek a hodnocení nabídek na akci 

„Rekonstrukce hlavního schodiště – 

Římskokatolický kostel Krucemburk“ ve 

složení: Otto Kohout, Tomáš Trávníček, 

Patrik Otradovský a Dušan Čapek. 

*RM schválila vydání kladného 

stanoviska k územnímu souhlasu s 

umístěním kanalizační přípojky pro stavbu 

„FARMA KRUCEMBURK – kanalizační 

přípojka k uskladňovací nádrži“ dle 

projektové dokumentace č. 354.00/17 

zpracované Ing. Františkem Kujanem, 

investor Zemědělská a.s. Krucemburk. 

*RM schválila finanční dar ve výši 5.000 

Kč na činnost Dívčího pěveckého sboru 

Giocoso a finanční dar ve výši 5.000 Kč 

na činnost Chrámového pěveckého sboru. 

*RM schválila finanční dar ve výši 5.000 

Kč na činnost Společnosti Jana Zrzavého. 

*RM schválila objednání rekonstrukce 

opravy UT v bytě č. 1 budovy DPS za 

celkovou cenu 23.431 Kč vč. DPH od 

firmy Milan Pečenka. 

*RM schválila zednické práce na opravě 

márnice na katolickém hřbitově za 

celkovou cenu 25.565 Kč vč. DPH od 

firmy František Němec. 

*RM schválila proplacení nákladů 

spojených s oceněním pozemku parc. č. 

KN 1408/8 v k.ú. Krucemburk od Státního 

pozemkového úřadu (Praha 3) v celkové 

výši 5.300 Kč. 

*RM schválila objednání rekonstrukce 2 

ks sloupů VO v kempu u rybníka Řeka od 

firmy Josef Vaníček – ELOV za celkovou 

cenu 26.270 Kč bez DPH. 

*RM schválila podmínky firemní inzerce 

v časopisu DOMOV na ČB stranách takto: 

celá ČB A4 – 1.200 Kč, 1/2 ČB A4 – 600 

Kč, 1/3 ČB A4 – 400 Kč, 1/4 ČB A4 – 300 

Kč, 1/6 ČB A4 – 200 Kč, 1/8 ČB A4 – 150 

Kč, 1/12 ČB A4 – 100 Kč, 1/16 ČB A4 – 

75 Kč, 1/24 ČB A4 – 50 Kč. 

*RM schválila darování sady tašek na 

tříděný odpad (100 ks) občanům, kteří se 

zúčastní besedy. Nákup tašek podpoří Kraj 

Vysočina dotací 44 % z celkových 

nákladů. 

*RM vzala na vědomí termín konání 

voleb do školské rady příspěvkové 

organizace ZŠ – 26. 4. Volit se budou 3 

členové za zákonné zástupce žáků a 3 

členové za pedagogické pracovníky školy. 

51. zasedání – 3. 5. 2017 

*RM schválila uzavření Smlouvy o dílo s 

Ing. arch. Martinem Dobiášem (Havlíčkův 

Brod), předmětem díla je zpracování 

územně plánovací dokumentace Změny č. 

1 ÚP Krucemburk za cenu 84.000 Kč. 

*RM schválila uzavření Smlouvy o dílo 

na výrobu a dodávku plastových oken a 

dveří do budovy kabin TJ Spartak Staré 

Ransko s firmou PKS okna Žďár nad 

Sázavou za celkovou cenu 117.042 Kč bez 

DPH. Dále schválila termín realizace 

rekonstrukce sprch v objektu TJ Spartak 

v době od 2. 7. do 3. 8. 2017. 

*RM schválila podání žádosti o dotaci na 

pořízení osobního automobilu pro PS z 

Fondu Kraje Vysočina – grantový 

program: Investujeme v sociálních 

službách 2017. Výše dotace 53 %. 

*RM schválila projektovou přípravu k 

podání žádosti o dotaci na zateplení 

hasičské klubovny, výše dotace 90 %. 

*RM schválila příspěvkové organizaci 

ZŠ podání žádosti o podporu v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání z výzvy Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – 

Šablony pro MŠ a ZŠ. 

*RM schválila finanční dar ve výši 5.000 

Kč na činnost tenisového klubu. 

*RM schválila podání žádosti o dotaci z 

Fondu Kraje Vysočina do Programu 

obnovy venkova Vysočiny na komunální 

techniku. 

*RM schválila proplacení faktur za 

rekonstrukci bytu č. 1 v budově DPS: od 

firmy Němec František za opravu omítek a 

venkovního odvodnění+beton v celkové 

výši 20.532 Kč, od firmy RENOS 

Pardubice v celkové výši 3.467 Kč za 

materiál a od firmy Jan Matějka-

autodoprava za materiál v celkové výši 

2.068 Kč. 

*RM schválila uzavření Smlouvy o dílo 

na výrobu a dodávku plastových oken do 

bytu č. 1 DPS s firmou PKS okna Žďár 

nad Sázavou za celkovou cenu 24.502 Kč 

bez DPH. 

*RM schválila záměr prodeje buňky (v 

bývalé sběrně surovin), která je v majetku 

Městyse Krucemburk, za zůstatkovou cenu 

8.666 Kč. 

*RM schválila proplacení faktury za drcení 

suti na SD, které provedla firma Petr 

Procházka (Žďár nad Sázavou), v celkové 

výši 56.177 Kč vč. DPH. 

*RM schválila zadání rozborů nadrcené 

suti ze SD dle vyhlášky 294/2005 Sb. za 

cenu 13.000 Kč bez DPH. 

52. zasedání – 22. 5. 2017 

*RM schválila uzavření Smlouvy o dílo s 

firmou ECOSTONE (Havlíčkův Brod) na 

akci „Rekonstrukce hlavního schodiště 

Římskokatolický kostel Krucemburk“ za 

celkovou cenu díla 1.644.963 Kč bez DPH. 

*RM schválila uzavření Smlouvy o 

poskytnutí dotace od Kraje Vysočina na 

financování potřeb pro jednotku Sboru 

dobrovolných hasičů obce za účelem 



udržení a rozvoje její akceschopnosti v 

celkové výši 30.000 Kč. 

*RM schválila uzavření Smlouvy o 

poskytnutí dotace od Kraje Vysočina na 

podporu standardizace, zkvalitňování a 

rozšiřování služeb poskytovaných 

turistickým informačním centrem v oblasti 

cestovního ruchu v Kraji Vysočina v 

celkové výši 41.000 Kč. 

*RM schválila uzavření Smlouvy o 

poskytnutí dotace od Kraje Vysočina na 

realizaci obnovy kulturní památky 

„Krucemburk, pomník obětem 2. světové 

války – restaurování“, rejstř. č. 10316/6-

59694, v celkové výši 82.500 Kč. Dále 

schválila uzavření Smlouvy o dílo s 

firmou Výtvarný a restaurátorský Atelier, 

akademický sochař Otakar Marcin (Golčův 

Jeníkov), za cenu 165.000 Kč vč. DPH. 

*RM schválila uzavření Darovací 

smlouvy s Krajem Vysočina na podporu 

převodu vzdělávacích činností základních 

uměleckých škol a školských služeb 

středisek volného času z kraje na obce a 

zájmových a sportovních aktivit dětí a 

mládeže v prostorách škol a školských 

zařízení a na školních sportovištích v 

celkové výši 28.876 Kč. 

*RM schválila uzavření Darovací 

smlouvy s Krajem Vysočina na podporu 

převodů vzdělávacích činností základních 

škol vzdělávajících žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami z kraje na obce a 

na podporu obcí při zabezpečování 

vzdělávání těchto žáků v celkové výši 

33.000 Kč. 

*RM schválila příspěvek na činnost MAS 

Havlíčkův kraj pro rok 2017 ve výši 7 

Kč/1 obyvatele, tj. pro Městys 

Krucemburk (1575 x 7) v celkové výši 

11.025 Kč. 

*RM schválila uzavření Smlouvy na 

zpracování žádosti o dotaci na akci 

„Zateplení hasičské klubovny“ s firmou 

Ing. David Plíštil, Ph.D. (Mělník) za cenu 

15.000 Kč bez DPH. Tato cena je splatná 

pouze v případě přiznání dotace. 

*RM schválila objednávku 

Energetického posudku budovy dle z. 

406/2006 Sb. Energetického štítku obálky 

budovy dle ČSN 730540:2 (2011) a 

rozpočtu pro podání žádosti o dotaci na 

akci „Zateplení hasičské klubovny“ u 

firmy Energomex Praha za celkovou cenu 

34.848 Kč vč. DPH. 

*RM schválila uzavření MŠ od 17. 

července do 18. srpna z důvodu pokládky 

nového PVC ve třídě Krtečků, malování 

třídy, opravy obložení, sanitace kuchyně a 

čerpání dovolených. 

*RM schválila použití prostředků z 

rezervního fondu ZŠ ve výši 165.000 Kč 

na nákup deseti repasovaných počítačů a 

interaktivního dataprojektoru + tabule. 

*RM schválila pověření k výběru 

poplatku za užívání veřejného prostranství 

v Krucemburku při pořádání pouti 2017 ve 

dnech 27. a 28. 5. pro Perun Hluboká.  

*RM schválila nákup cen ve výši 1.500 

Kč na akci 10. ročníku fotbalových 

internacionálů v malé kopané 1. 7., kterou 

pořádá TJ Spartak Staré Ransko. 

*RM schválila nákup cen ve výši 2.500 

Kč na akci Dětský den, kterou pořádá TJ 

Spartak Staré Ransko dne 10. 6. 

*RM schválila objednávku prací na 

opravu a spárování ohradní zdi u 

římskokatolického hřbitova, kterou 

provede firma Němec František. 

*RM schválila podání žádosti o dotaci na 

pořízení CAS a podání žádosti o dotaci 

na stavbu hasičské zbrojnice z programu 

„Dotace pro jednotky SDH obcí“ 

Ministerstva vnitra – generální ředitelství, 

Hasičského záchranného sboru ČR. 

*RM schválila vyřazení majetku k 31. 5. 

2017 v rekreačním objektu u rybníka Řeka 

v celkové výši 108.824 Kč.  

*RM schválila uzavření Dodatku č. 1 k 

nájemní smlouvě ze dne 14. 4. 2009 s 

PhDr. Kateřinou Zavadilovou a Mgr. 

Pavlem Zavadilem (Praha); dodatkem se 

upravuje v článku III, bod 1, výše 

nájemného na 72.500 Kč/rok a výše 

nájemného za užívání movitých věcí na 

5.000 Kč/rok. 

*RM schválila uzavření Smlouvy o 

zapojení do projektu „Zelená obec“ s 

firmou REMA Systém (Praha 4) na 

bezplatný odběr použitých baterií včetně 

odvozu z realizovaného místa. 

*RM schválila vstup do chodníku u 

nemovitosti Mikuláše Střely čp. 113 za 

účelem opravy napojení okapového svodu 

na kanalizaci za těchto podmínek: výkop 

bude označen výstražnou páskou, zajištěn 

zábranou a chodník ze zámkové dlažby 

bude po opravě uveden do původního 

stavu. 

*RM potvrdila rozhodnutí výběrové 

komise o výběru nejvhodnější nabídky na 

akci „Rekonstrukce hlavního schodiště – 

Římskokatolický kostel Krucemburk“; 

dodavatel ECOSTONE (Havlíčkův Brod). 

*RM doporučila ZM schválit pro firmy 

navýšení poplatku za ukládání tříděného 

odpadu na cenu 2.299 Kč vč. DPH/rok a 

komunálního odpadu na cenu 2.299 Kč vč. 

DPH/popelnicová nádoba/rok. 
 

INFORMACE  Z  19. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE  (19.  4.  2017) 
 

*ZM schválilo prodej pozemku parc. č. 

152/13 o výměře 53 m
2
 odděleného od 

pozemku parc. č. 152/9 v k.ú. Krucemburk 

dle GP 696-46/2017 za cenu 40 Kč/m
2
 + 

DPH žadatelům: H. P. a H. Z. (Žďár nad 

Sázavou). Veškeré náklady spojené 

s převodem nemovitosti hradí žadatel. 

Smlouva bude uzavřena za podmínky, že 

prodávající nezodpovídá za škodu 

způsobenou přívalovou vodou. 

*ZM schválilo Závěrečný účet městyse 

Krucemburk za rok 2016, Zprávu o 

výsledku přezkoumání hospodaření 

městyse Krucemburk za rok 2016 a Účetní 

závěrku Městyse Krucemburk za rok 2016 

bez výhrad. 

*ZM schválilo Rozpočtová opatření č. 

2/2017 a č. 3/2017. 

*ZM schválilo nového člena kontrolního 

výboru pana Lubomíra Nováka. 

*ZM schválilo Oslovení majitelů 

pozemků v připravované průmyslové zóně 

se žádostí o odkup pozemků za cenu 80 

Kč/m
2
. 

*ZM schválilo záměr koupě nemovitosti 

čp. 196 s přilehlými pozemky. 

*ZM vzalo na vědomí Koncept územní 

studie „Parcely pod včelínem“ – 

urbanistický koncept rozvojové plochy p.č. 

347 a 348 v k.ú. Krucemburk. 

*ZM vzalo na vědomí řešení veřejných 

prostor v lokalitách Větrná, Vinička a Dr. 

Drbálka. 

*ZM vzalo na vědomí Informaci o 

schválení Závěrečného vyhodnocení akce 

ze Státního fondu dopravní infrastruktury 

na akce Rekonstrukce chodníku podél 

silnice I/37, Krucemburk – I. a II. etapa. 

*ZM vzalo na vědomí Varianty řešení 

studie na chodníky v ulici Košinovská a 

Na Viničkách. Řešena bude upravená 

varianta č. 3. 

*ZM vzalo na vědomí Informace o 

přípravě a průběhu projektů Zateplení a 

výměna oken v bytovém domě čp. 193 a 

345, Přípravu projektu multifunkčního 

hřiště u ZŠ, Oprava budovy kina, Oprava 

kabin na hřišti Spartaku Staré Ransko, IS 

engineering s.r.o. – zametací vůz. 

*ZM pověřilo starostu k dalšímu jednání 

ohledně směny pozemků v korytě 

Městeckého potoka s Lesy ČR a k jednání 

o podmínkách prodeje nemovitosti čp. 196 

s přilehlými pozemky. 
 

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 

dubna a května 2017 v teritoriu obvodního 

oddělení PČR Chotěboř.  

Krádeže vloupáním 

*Osmnáctiletý muž z Rychnovska 4. 4. 

v době po půlnoci v Údavech překonal 

oplocení domu, tloukl na dveře verandy a z 

okna obýváku shodil plastový květináč. 

Poté, co byl majitelem vyrušen, pozemek 

domku opustil. Pak přelezl další plot u 

nedalekého domku. Rozbil dvojitou 

skleněnou výplň hlavních vchodových 

dveří a vnikl do domku. Po schodišti vyšel 

do prvního patra, zde si lehl a usnul na 

sedací soupravě. Byl zadržen Policií ČR. 

Poškozeným způsobil škodu 2.000 Kč.  

*Neznámý pachatel 27. 4. v době 3.30 

hodin vstoupil přes zavřenou branku na 

zahradu domu ve Ždírci nad Doubravou 

(v ulici Nad Řekou). Prošel na terasu 

domu, kde se snažil vypáčit plastové 

balkonové dveře a kovovým lankem tyto 

dveře za vnitřní kliku otevřít; přitom byl 

vyrušen poškozenou. Před dveřmi zanechal 

kovové lanko a z místa utekl. Poškozené 

způsobil škodu 1.500 Kč.  

*Pětadvacetiletý a osmnáctiletý muž v 

době od 17 hodin 1. 5. do 15.30 hodin 2. 5. 

v Krucemburku (v ulici Mikuláše Střely) 

bez užití násilí překonali oplocení 

pozemku k domu a vnikli na pozemek. 

Odtud vnikli do nezajištěné dílny a odcizili 

ruční elektrické nářadí. Poškozenému 

způsobili škodu 5.444 Kč.  

*Pětadvacetiletý muž v době od 10 hodin 

18. 4. do 10 hodin 23. 4. nezjištěným 

způsobem vnikl do uzamčené plechové 

kůlny u domu v Krucemburku. Odcizil 

půdní vrták, rozbrušovačku a vrtačku. 

Poškozenému způsobil škodu 8.000 Kč.  

Krádež, poškození cizí věci 

*Pětačtyřicetiletý muž se 7. 5. v době od 8 

do 8.10 hodin zmocnil bez použití násilí 

osobního motorového vozidla zn. Hyundai 

Atos, které bylo zaparkované v přízemní 

garáži v rodinném domě v obci 

Krucemburk. Vozidlo bylo odemčeno a 

klíče byly zastrčené v zapalování. Vozidlo 

nastartoval a odjel. Po chvíli se s vozidlem 

vrátil zpět do garáže. Poškodil levý přední 

blatník a částečně vylomil levé přední 

světlo. Jízdu vykonal bezprostředně po 

požití alkoholu. Provedeným orientačním 

vyšetřením pomocí detekčního přístroje 

Dräger bylo naměřeno 1,13 promile 

alkoholu v dechu řidiče.  

       pprap. Marie Perková, vrchní asistent

 

DOTACE  NA  POŘÍZENÍ  KOMPOSTÉRŮ  

PRO  MĚSTYS  KRUCEMBURK 
  

V loňském červnovém vydání časopisu Domov jsme pro vás 

připravili anketu na možnost pořízení kompostérů z dotačního 

titulu Operačního programu Životního prostředí. Sešlo se nám 

cca 370 zájemců o tyto kompostéry. Toto velké množství 

zájemců bylo pro nás velice potěšující, jelikož biologicky 

rozložitelný odpad se ve většině případech stává součástí 

vyváženého komunálního odpadu (nebo končí na černých 

skládkách) a ten se za nemalé peníze ukládá na skládky, čímž 

našemu městysi rostou náklady za likvidaci odpadů. Proto jsme 

v průběhu října až listopadu 2016 připravovali podklady (projekt, 

analýzu potencionální tvorby odpadů v zájmové oblasti a veškeré 

vyjadřovačky – Kraj Vysočina, CHKO atd.) pro podání dotace ze 40. výzvy OPŽP. Koncem 

listopadu 2016 jsme kompletní žádost podali. Od prosince 2016 na Státním fondu ŽP 

probíhalo vyhodnocování přijatých projektů. Až v dubnu 2017 jsme obdrželi první 

neoficiální informaci, že všechny podklady máme správné a že postupujeme do dalšího 

hodnocení. Získali jsme 43 bodů, stejně jako dalších X subjektů. Alokační peníze byly ale 

bohužel v této výzvě nižší, než se očekávalo, a tak nás spolu s dalšími projekty vyloučili s 

tím, že stanovili hranici na 46 bodů, a zhruba v polovině května nám to oznámili. 

Souběžně s vyhodnocováním 40. výzvy na dotaci na pořízení kompostérů spustil fond 68. 

výzvu, ve které můžeme opět žádat o tuto dotaci, a tak znovu připravujeme podání této 

žádosti, což pro nás znamená přepracování projektu včetně analýzy a opětovné vyjádření 

všech subjektů. Abychom pro jistotu získali více bodů, přidáme do dotace ještě další posílení 

tříděných komodit odpadů, a to kontejnery na textil. 

Pevně věříme, že dotaci obdržíme a budeme vám moci, až tedy proběhne vyhodnocení 

našeho projektu na fondu a soutěž na dodavatelskou firmu, přidělit vaše kompostéry.  

Tomáš Trávníček 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM  LETNÍHO  KINA 
   1. 7.  Velká čínská zeď 

  5. 7.  Pohádky pro Emu 

  8. 7.  Špunti na vodě 

12. 7.  Instalatér z Tuchlovic 

14. 7.  XXX: Návrat Xandera Cage 

15. 7.  Bůh ti žehnej Ozzy Osbourne 

19. 7.  Muzzikanti 

21. 7.  Logan: Wolverine 

22. 7.  Masaryk 

26. 7.  Anděl páně 2 

28. 7.  Lemmy 

29. 7.  Padesát odstínů temnoty 

  2. 8.  Bezva ženská na krku 

  5. 8.  Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa 

11. 8.  Super duper Alice Cooper 

12. 8.  Příchozí 

18. 8.  Zahradnictví: Rodinný přítel 

30. 8.  Rychle a zběsile 8 

 

VYPLNĚNÍ  HLÁŠENÍ 

K MÍSTNÍMU 

POPLATKU ZE PSŮ 
 

Žádáme majitele psů, aby se 

dostavili v co nejkratší možné 

době na Úřad městyse 

Krucemburk z důvodu aktualizace 

údajů v registru psů v obci 

Krucemburk, Staré Ransko a 

Hluboká. 
 
 

TJ Sokol Krucemburk  

Vás srdečně zve na tradiční 
 

ROZLOUČENÍ 

S PRÁZDNINAMI 

v sobotu 26. 8. 
 

Tradiční poslední den prázdnin  

na sokolovně  

věnovaný převážně dětem.  

Děti čekají oblíbené soutěže o 

ceny, skákací hrad, zmrzlina a 

párek v rohlíku zdarma. 
 

Více informací na plakátech. 

Začátek akce ve 14 hodin. 

 
 

VOLNÝ BYT 

K PRONÁJMU V DPS 
 

Úřad městyse Krucemburk 

oznamuje, že v Domě 

s pečovatelskou službou je volný 

byt č. 5 v 2.NP. 

Jedná se o jeden pokoj 

s kuchyňským koutem + WC se 

sprchovým koutem.  

Nástupní termín: ihned 



JOSEF  KYNČL 
 

Josef Kynčl se narodil 21. října 1859 v Dolních Štěpanicích u 

Jilemnice v evangelické rodině podkrkonošských písmáků. 

Základní vzdělání získal na soukromé evangelické škole v 

blízkých Křížlicích (1866–72).  

V letech 1872–77 studoval na soukromém učitelském ústavu 

ku vzdělávání učitelů v Staré Čavě u Nové Soli nad Odrou v 

Pruském Slezsku. O tomto ústavu je málo informací. Podle 

vzpomínek J. Kynčla zde byl bratrský sbor založený českými 

exulanty. Několik jejich potomků se dostalo do Čech během 

rakousko-pruské války roku 1866 a ti tady zaznamenali 

nedostatek evangelických učitelů. František Kleinschmidt z Nové 

Soli se poté vypravil do Čech zjistit skutečný stav a o svých 

poznatcích informoval na sborovém shromáždění. Toho se 

zúčastnil také Augustin Ruhmer, zřejmě potomek českých 

exulantů Rumlů z Čáslavska. Rozhodl se založit při bratrském 

sirotčinci v Nové Soli soukromý učitelský ústav, v němž se pak 

vzdělávalo také kolem třiceti kandidátů z Čech. Podstatné bylo, 

že výstupní vysvědčení bylo uznáváno ministerstvem kultury a 

vzdělání ve Vídni. Maturitní vysvědčení získal J. Kynčl 6. 

července 1877. 

Pedagogickou dráhu J. Kynčl začal 18. září 1877 jako 

výpomocný učitel v rodném kraji – na soukromé evangelické 

škole v Křížlicích. Šlo o jednotřídku, na kterou bylo v té době 

zapsáno 135 dětí školou povinných. Jeho plat činil necelých 17 

zlatých měsíčně. Učil zde do 18. prosince 1878. 

V Křížlicích byl jeden z nejstarších evangelických sborů v 

Čechách. Farářem zde byl od roku 1798 Jan Molnár (1765–

1828), poté jeho syn Matouš Michal Jan (1799–1863). Matoušův 

bratr Daniel Bohumil Molnár byl v letech 1846–65 farářem v 

Krucemburku a nejmladší sestra Amálie byla manželkou učitele 

soukromé jednotřídní evangelické školy v Krucemburku 

Františka Pospíšila (učil zde od roku 1845). Od poloviny 60. let 

trpěl nervovou chorobou, která se postupně zhoršovala. Proto 

žádal, aby mu byl přidělen učitelský pomocník, který by jej 

zastoupil ve škole i v kostele. Koncem 60. let zde krátce učili dva 

učitelští pomocníci – František Rolčík a František Nechanický, 

oba z Křížlic; záhy z finančních důvodů odešli (učili jen za stravu 

a ubytování).  

Mezitím hrozilo, že bude evangelická škola zrušena. Okresní 

školní rada totiž roku 1876 doporučila, aby se škola buď rozšířila 

na dvojtřídní, nebo aby byl stanoven učitelský pomocník: do 

školy v té době chodilo přes sto žáků. Prvním pomocným 

učitelem byl Václav Teslík. Nastoupil 4. února 1877 a bydlel u 

kurátora sboru Jana Musila v čp. 57; snídani, večeři a byt měl u 

něho za doučování syna, obědval ve škole. Na podzim 1878 však 

přešel učit na evangelickou školu do Sobíňova.  

Po jeho odchodu byl od 19. prosince 1878 stanoven jako 

definitivní podučitel na evangelické škole J. Kynčl. Po příchodu 

do Krucemburku nemohl tušit, že na místní evangelické škole 

stráví přes čtyřicet let, že za jeho působení projde prudkým 

rozvojem a že bude jejím posledním učitelem. 

J. Kynčl byl sice podučitelem školy, ve skutečnosti až do 

Pospíšilova penzionování v létě 1880 jej zastupoval, od září 1880 

byl správcem školy. Vedle učení měl další povinnosti, zejména 

hru na varhany v kostele, vedl kroniku evangelické školy a 

evangelického sboru. 

Po úspěšném vykonání předepsané zkoušky učitelské 

způsobilosti pro školy obecné (13. dubna 1881) před zkušební 

komisí v Praze se J. Kynčl stal výnosem zemské školní rady ze 

dne 2. listopadu 1881 a výnosem superintendanta 10. listopadu 

1881 řádným učitelem. Záznamy ukazují, že dostal ročně 180 

zlatých školného, 40 zlatých varhanného, 10 zlatých za pohřby a 

40 zlatých vedlejších příjmů (pole, naturálie). Z přehledu je 

patrné, že značnou část příjmů tvořily kostelní služby: 

provozování kostelní hudby bylo finančně výhodnější než 

„lopotná a málo vděčná práce ve škole“. 

Od května 1886 byly ve 

škole zavedeny ruční práce. Ty 

vyučovala zprvu Filipina 

Janáčková ze Starého Ranska, 

od roku 1889 její sestra 

Kateřina (*1866), Kynčlova 

manželka. Byla industriální 

učitelkou, vysvědčení učitelské 

způsobilosti získala v červnu 

1888 v Hradci Králové. 

Zemřela 11. listopadu 1931 a 

byla pohřbena na evangelickém 

hřbitově. Manželům 

Kynčlovým se narodilo pět 

dětí. První dvě – Jan (12. 11. 

1888 – 2. 11. 1891) a Milouš 

(25. 10. 1890 – 6. 2. 1898) – 

zemřely v mladém věku. Dcera 

Bohumila (*16. 6. 1892) 

navštěvovala – spolu s Marií 

Janáčkovou, provd. Maškovou – školu pro guvernantky ve 

švýcarském Luzernu. Provdala se roku 1919 za továrníka 

Eduarda Lukeše z Duchcova a žila v Praze. Bohuš (*5. 5. 1895) 

vystudoval průmyslovku v Plzni a později pracoval jako 

technický úředník v Praze. Nejmladší syn Josef (*16. 10. 1905) 

studoval ve 20. letech v Praze a pomáhal tehdy otci s 

obstaráváním a opisováním materiálů k jeho historické práci. 

Budova evangelické školy od konce 18. století stála na 

náměstí, od roku 1820 byla zděná. Po inspekci okresního 

inspektora 21. března 1887 rozhodla okresní školní rada, že 

budova nevyhovuje ustanovení zákona a nestačí kapacitě stovky 

žáků z Krucemburku, Ranska, Kohoutova a Benátek. Sbor proto 

přikročil k přípravě výstavby nové budovy. I když od 80. let byly 

evangelické školy rušeny (neměly status veřejné školy), v 

Krucemburku bylo přikročeno ke stavbě nové budovy (čp. 185). 

Ta byla postavena v letech 1888–89 nákladem 8.521 zlatých: 17. 

listopadu 1889 byla budova slavnostně otevřena. Slavnostní 

průvod žáků a jejich rodičů za doprovodu hudby prošel od staré 

školy k evangelickému kostelu a odtud po mši k nové budově 

školy. Špalír k 

slavobráně 

vytvořili členové 

místního Sboru 

dobrovolných 

hasičů. 

1. května 

1890 se v nové 

budově začalo 

vyučovat. V 

přízemí byl byt 

pro řídícího učitele a jeho pomocníky, v patře byly učebny. 

budova původní evangelické školy 



Řídícím učitelem byl jmenován J. Kynčl. V roce 1906 nabídl svůj 

byt k prázdninovému pobytu T. G. Masarykovi a jeho rodině.  

Od září 1891 byla škola dvojtřídní, v srpnu 1892 získala 

status veřejné školy. Učiteli na evangelické škole byli Václav 

Matoulek (1891–1900), Jaroslav Hrejsa (1900–1902), Arnošt 

Chleborád (1902–1903, 1905–1906), Josef Dospěl (1903–1905), 

František Kozohorský (1906–10), Antonín Čuhel (1910–14), 

Růžena Vobrová (1914–17) a Libuše Fidrmucová (1917–19). V 

roce 1910 bylo na školu zapsáno 89 dětí. 

V roce 1919 byla evangelická škola zrušena a děti přešly na 

měšťanskou školu. J. Kynčl žádal o penzionování. Vzhledem k 

peněžní reformě a problémům s penzijním fondem evangelických 

učitelů by obdržel nízkou penzi, proto začal 1. února 1920 učit 

jako výpomocný a od 1. září jako řádný učitel na zdejší 

měšťance. 1. září 1922 odešel do důchodu; učil celkem 45 let. 

J. Kynčl se mimo svoji pedagogickou činnost věnoval 

vlastivědné práci, především historii Krucemburku. Sepsal dějiny 

zdejšího evangelického sboru a evangelické školy. Kapitola o 

dějinách evangelického školství byla publikována v knize 

Chotěbořsko I. – Školství (s. 62–67) a přepracovaná verze Dějiny 

evangelické školy v Krucemburku v práci Emanuela Havelky 

Protestantské školství v Čechách a na Moravě (Dědictví 

Komenského 1910). Dějiny krucemburského evangelického 

sboru publikoval v kalendáři Hus, 1912, s. 118–153. 

Hlavním dílem J. Kynčla je Průvodce Krucemburkem s 

rodinnými kronikami. I když bibliografie uvádějí rok vydání 

1918, podle kroniky byla kniha vydána až v červnu 1932 v počtu 

500 výtisků nákladem Spořitelního a záložního spolku pro 

Krucemburk a okolí; od založení roku 1897 až do roku 1924 byl 

J. Kynčl jeho pokladníkem. V úvodu knihy autor píše: „...začal 

jsem psáti rodinné kroniky v tom pořadí, jak domy za sebou 

následovaly v roce 1918“ (s. 8). Dále uvádí, že korektury textu 

provedl  ředitel školy Rudolf Šraib; ten v Krucemburku učil až od 

roku 1931. J. Kynčl měl v té době vážné problémy se zrakem 

(šedý zákal).  

Na základě studia archivních materiálů, kronik a záznamů v 

Zemských deskách napsal J. Kynčl knihu, která je kronikou 

jednotlivých domů a lidí, kteří v nich žili, prezentovány jsou i 

dějiny obce. Cenné jsou citace z archiválií, jež v současnosti již 

nemáme k dispozici. Kniha popisuje období od třicetileté války 

až do roku 1918. Ještě před vydáním přednášel autor o vybraných 

kapitolách na veřejných čteních. V pozůstalosti se dochovala řada 

archivních materiálů a jejich opisů.  

J. Kynčl patřil k 

zakládajícím členům 

zdejšího Sokola. Záslužná 

byla jeho přednášková 

činnost v Besedě; některá z 

vystoupení poté publikoval v 

Evangelickém církevníku 

(1893–97) a kalendáři Hus 

(1897–98). Byl výborným 

hudebníkem (zkoušku 

učitelské způsobilosti roku 

1881 si rozšířil o vyučování 

hře na varhany). O Kynčlově 

prestiži svědčí i to, že 30. dubna 1925 do jeho rukou jako 

zmocněnce okresního školního výboru skládala slib školní rada 

krucemburské školy. 30. prosince 1928 uspořádal evangelický 

sbor v Družstevním domě shromáždění u příležitosti padesáti let 

práce J. Kynčla v Krucemburku. Slavnosti se zúčastnili členové 

pěveckého kroužku Dělnické tělovýchovné jednoty, Sokola, 

zástupci Spořitelního a záložního spolku, za obec poblahopřál 

starosta Ladislav Svoboda. 

Zákon z 30. ledna 1920 a nařízení vlády z 9. června 1921 

ukládaly obcím vést obecní kroniku. V lednu 1923 byl J. Kynčl 

požádán, aby se ujal vedení obecní kroniky. V úvodu zaznamenal 

politickou, hospodářskou, společenskou a kulturní situaci v 

Krucemburku v roce 1918, dopsal události za války a po 

vyhlášení Československé republiky. Poté obsahuje kronika 

chronologicky řazené událostí od roku 1919. J. Kynčl byl 

obecním kronikářem do roku 1930. 

J. Kynčl zemřel 1. dubna 1934. Pohřeb se konal 4. dubna a 

zúčastnilo se ho velké množství žáků měšťanské školy a 

pedagogický sbor, členové TJ Sokol, Sboru dobrovolných hasičů, 

Pěveckého sdružení Dělnické tělovýchovné jednoty, zástupci 

společenských organizací a spolků i široká veřejnost. Po obřadu, 

který vedl farář Jan Václavík, byl J. Kynčl pohřben na 

evangelickém hřbitově do rodinného hrobu, zde se s ním 

rozloučili ředitel měšťanské školy Rudolf Šraib a rolník Josef 

Dymáček ze Starého Ranska. O vážnosti, jíž se zesnulý těšil, 

svědčilo množství věnců a květin na hrobě. O hrob se stará 

Spolek přátel Krucemburku. 

Jiří Zeman 
 

PRAPORČÍK  V.  PIBERKA 

–  VELITEL  ELNATZKOMMANDA 
 

Vraťme se do zimy a jara roku 1945, kdy zde na 

krucemburské četnické stanici působilo takzvané 

Elnatzkommando. Jeho úkolem bylo pátrání po partyzánech. 

Komando tvořili čeští četníci, kteří byli z Mladé Boleslavi a 

z Mnichova Hradiště. Jejich velitelem byl Němec praporčík 

Václav Piberka. Právě ten se zúčastnil výslechů zatčených 

krucemburských spolupracovníků partyzánů po 23. lednu 1945. 

Ostatní krucemburští četníci a také řadoví členové 

Elnatzkommanda byli internováni v budově obecního úřadu. 

Chtěl bych vás seznámit s osobou praporčíka Václava Piberky 

z dokumentů mimořádného lidového soudu v Českých 

Budějovicích, který ho po válce soudil.  

V. Piberka byl roku 1915 rakouským četníkem, po vzniku 

republiky nastoupil četnickou službu na Slovensku; zde si vzal za 

manželku slovenskou Němku. Po vzniku slovenského štátu byl 

tak jako ostatní čeští četníci a státní úředníci odsunut zpět do 

protektorátu. Četnickou službu nastoupil v Líšově u Budějovic.  

V roce 1940 přijal německé občanství a zřejmě od té doby 

začal spolupracovat s gestapem. Udával lidi za hospodářské 

přečiny, udával ty, kteří se vyhýbali totálnímu nasazení 

v Německu, a dokonce udal jednoho občana, který byl uvězněn 

za poslech zahraničního rozhlasu. Jeho činnost v Líšově a okolí 

byla rozsáhlá a obyvatelé se ho báli.  

Také v Krucemburku prováděl trestnou činnost. Gestapákům 

pomáhal při výsleších zatčených. Došlo to až tak daleko, že stáhl 

umučenému panu Šešulkovi z nohou kožené holínky. Když 

zjistil, že si pan Šešulka zřejmě ve spěchu vzal každou holínku 

jinou, odešel k Šešulkům, aby si boty spároval. Později si je 

nechal u krucemburského obuvníka upravit. Dvakrát byl v bytě u 

zatčených Holíkových, kde ukradl prostěradla, látky a jiné věci. 

Za tuto činnost ho kritizovali sami gestapáci s tím, že tyto věci 

patří německému národu. Odcizené věci si posílal do Líšova. 

Veřejně litoval, že si vrchní četnický strážmistr Holík vzal na 

sebe při převozu do Prahy na Pankrác parádní uniformu a plášť, 

říkal, že to již nebude potřebovat. 

Na četnické stanici velel Elnatzkommandu až do dubna 1945. 

Poté onemocněl a z Krucemburku odešel zpět do Líšova. 

Koncem dubna byla četnická stanice přepadena partyzány oddílu 

Zarevo. Četníci byli odzbrojeni a zároveň byli vyzváni, aby se 

připojili k partyzánům. To také později udělali z důvodů 

možného postihu od Němců. Byli to právě členové ELSNATZ 

kommanda. 



Četnická stanice v Krucemburku dala podnět k zatčení 

Piberky, byl zatčen ihned po osvobození 15. května. Udala ho za 

jeho chování při zatýkání v lednu 1945 v Krucemburku. 

Soud s V. Piberkou proběhl v březnu 1947 u mimořádného 

lidového soudu v Českých Budějovicích a ten vynesl rozsudek 

dvaceti roků těžkého žaláře. Dávalo se mu za vinu, že v době 

zvýšeného ohrožení republiky přistoupil k říšské německé státní 

příslušnosti, spolupracoval s gestapem a podporoval nacistické 

hnutí, pobízel české četníky k horlivému zakročování proti 

partyzánům. V době zvýšené perzekuce u vrchního strážmistra 

Josefa Holíka a ubitého rolníka Františka Šešulky odcizoval 

jejich různé věci. 

V. Piberka na svoji obhajobu uváděl to, že v noci na 5. února 

1945 narazil ve službě s četníky poblíž obce Staré Ransko na 

skupinu 21 partyzánů, kteří po nich začali střílet ze samopalů. 

„Vůbec jsme na ně v sebeobraně nestříleli, takže se od nás včas a 

nerušeně mohli vzdálit.“ Byli to partyzáni z oddílu Zarevo, kteří 

provedli přepad Janáčkovy zbrojovky ve Starém Ransku. 

„V měsíci březnu přešli partyzáni obcí Hlubokou u 

Krucemburku asi v osm hodin večer a vyhodili u Ždírce trať 

nějakou trhavinou. Gestapák od jagdkommanda v Krucemburku 

mi nařídil, abychom v Hluboké vykonali sledování partyzánů, až 

se přes Hlubokou budou vracet zpět. Dostavili jsme se na místo 

určení až o půl šesté ráno, když jsem věděl, že partyzáni jsou již 

v bezpečí. 

V tomto měsíci březnu, když jsme byli ve službě v Benátkách u 

Krucemburku, měli jsme s sebou policejního psa. V té době přijel 

za mnou četník ze stanice Krucemburk a hlásil mně, že v Proseči 

nutně potřebují služebního psa, a to k vypátrání partyzánů, kteří 

tam zastřelili jednoho sedláka. Hlásil jsem úmyslně, že je pes 

nemocný, i když to pravda nebyla.“ 

Jak o Piberkovi u soudu vypovídali jeho podřízení četníci: 

„Obžalovaný rád sloužil německým okupantům. Podle poslechu 

německých rozhlasových zpráv věřil ještě počátkem roku 1945 ve 

vítězství Německa. Byl znám svojí mnohomluvností, 

bezcharakterností a prospěchářstvím. Chvástal se tím, že si 

vezme na starost sám čtyřicet partyzánů. Přitom při prvním 

střetnutí s partyzány utekl. 

Obžalovaný přihlížel mučení Holíka a jako tehdejší kolega se 

mu vysmíval, že Holík byl tvrdý a dostal mnoho ran, nežli by se 

přiznal. S velkou radostí přisluhoval německým okupantům a 

jejich zločinným představitelům. Při získávání majetku po 

zatčených si počínal se stejnou krutostí a bezohledností jako 

gestapáci.“ 

K Piberkovi byl soud milostivý, neodpykal si celý svůj trest. 

V prosinci 1955 byl na amnestii v polovině trestu propuštěn na 

svobodu a o Vánocích 1955 byl vyhoštěn z republiky do 

tehdejšího západního Německa. 

   Pavel Vomela

 

DRAČÍ  LODĚ  ŘEKA  2017 
 

pokračování ze strany 1 

V pátek před samotnými závody se od časných ranních hodin 

členové Perunu věnovali vybudování zázemí pro závodníky a 

diváky. Byla postavena nástupní a startovní mola, na která nám 

materiál poskytl další náš dlouholetý partner Stora Enso. Příprava 

tratě byla letos o to složitější, že nám přes zimu led zlikvidoval 

ukotvení bójek a Lukáš musel trať znovu vyměřit. Dále bylo 

upraveno seřadiště posádek před nástupními moly a ta startovní 

byla opět ozvučena.  

Lodě a kormidelníky nám dodala Česká asociace dračích lodí, 

jednu loď jsme měli vypůjčenou z Pardubic a jedna loď byla 

naše. Ta byla letos od jara opravdu vytížená, protože stejně jako 

loni měly posádky několik týdnů před závody možnost tréninku, 

a jako bonus mohla každá posádka kdykoli využít hodinového 

tréninku zdarma.  

V pátek odpoledne se rozjely tréninky posádek a ve večerních 

hodinách se o zábavu v podobě plážové diskotéky postaral náš 

kamarád Tomáš Křesťan. 

Samotný závod začal poradou kapitánů, na které se řešily 

technické a organizační záležitosti. Pak už následovalo slavnostní 

zahájení, při němž náš kamarád páter Gabriel Burdej požehnal 

sochu rytíře Mikuláše Střely. Tu nám vyrobil pan Břečka 

z Račína. Po představení posádek, sponzorů a partnerů závodu 

jsme uzavřeli slavnostní zahájení starověkým rituálem 

probouzení draka a poté se již nad rybníkem Řeka rozezněla – 

také na počest slovenské posádky – československá hymna.  

V 9.03 odstartoval závod prvními rozjížďkami. Již tradičně si 

před finálovými jízdami zazávodily dětské posádky hasičského 

mládí z Krucemburku, Ždírce a Sobíňova. Poté se opět mohly 

svézt na dračí lodi i ostatní děti a pohled na rozzářené dětské oči 

při přebírání malých medailí se nikdy neokouká.  

A jak to vlastně všechno dopadlo? V kategorii mix v závodě 

na 200 m se na třetím místě stejně jako loni umístila posádka 

Podpeperská elita 1 z Velké Losenice, druhá skončila posádka 

DL Ponorka Pardubice a hlavní cenu již potřetí získala posádka 

U96 z Červeného Kostelce. V kategorii ženy na 200 m jako třetí 

opět skončily Horalki z Červeného Kostelce, druhým místem nás 

potěšila naše ženská posádka s názvem Partička z vokolí a trofej 

Doubravku získala již počtvrté za sebou posádka Jedovaté 

Rumělky z Chotěboře. V handicapovém mezinárodním závodě O 

pohár Peruna zvítězila slovenská posádka Pivopiči a čučoriedky, 

na druhém místě skončil KVAKundy TEAM a třetí místo 

vybojoval domácí Perun Hluboká. V dlouhém závodě na 888 m 

v kategorii žen vyhrály Horalki z Červeného Kostelce a druhé 

místo obsadila společná posádka Jedovaté perly. V kategorii mix 

na 888 m obsadila první místo posádka U 96 z Červeného 

Kostelce, druzí skončili Draci v akci z Blanska a jako třetí se 

umístila nová posádka Fitko Team ze Ždírce. 

Všechny zúčastněné posádky obdržely stejně jako každý rok 

krásné ceny z keramické dílny paní Elišky Polanské.  Kompletní 

výsledkovou listinu a další informace najdete na webu Dračí lodě 

Řeka a na facebooku.  

Po skončení závodů následovala vystoupení kapel Při zdi 

Boys a Svit band a večer opět zakončil slavnostní ohňostroj 

odpálený z hladiny rybníka Řeka. 

A co říci závěrem? Že do knihy dračích lodí, která se začala 

psát před více než 2000 lety, byla napsána další krásná kapitola, 

za což patří obrovský dík všem zúčastněným. Stejné poděkování 

patří i členkám a členům Perunu a všem kamarádkám a 

kamarádům, kteří se po tři dny obětavě starali o závodníky i 

diváky pod taktovkou prezidenta klubu Luďka. Celou akci opět 

skvěle odmoderoval dlouholetý komentátor Českého rozhlasu 

Tibor Kubát, kterému tímto blahopřejeme k plánovanému 

životnímu kroku. 

Závěrem bychom rádi poděkovali všem sponzorům a 

partnerům: městys Krucemburk, pivovar Rychtář Hlinsko, Lesní 

družstvo obcí Přibyslav, Stora Enso a.s., Slévárna a modelárna 

Nové Ransko, keramika Eliška Polanská, Zemědělská a.s 

Krucemburk, Česká asociace dračích lodí, Hartmann Rico a.s., 

Czech LANA s.r.o Ždírec nad Doubravou, pan Josef Strašil, ing. 

František Kujan, Rybářství Vysočiny v.o.s., Šiklův mlýn, GaH 

s.r.o Ždírec nad Doubravou, Elasta Vestil, DIPP trans s r.o., pan 

Tomáš Křesťan, Hiesbok s.r.o Ždírec nad Doubravou, SDH 

Krucemburk, SDH Sobíňov, pan Mikulecký, pan Brychnáč, 

Restaurace Moře u rybníka Řeka.  

za Perun Hluboká Jiří Přiklopil, ředitel závodu 

 



JAN  ZRZAVÝ  A  JEHO  VYSOČINA 
 

Letos na podzim uplyne 40 let od úmrtí Jana Zrzavého († 12. 

10. 1977). Kulturní veřejnost při této příležitosti jistě vnímá také 

tu skutečnost, že malíř, narozený v Okrouhlici a pochovaný v 

Krucemburku, ač dosáhl svým dílem velkého věhlasu u nás i v 

cizině, zůstal bytostně přimknut ke své milované Vysočině. 

Dávné kořeny této hluboké sounáležitosti lze jednoznačně 

vystopovat v jeho tvorbě. Ať už máme na mysli Zrzavého obrazy 

vypodobňující krucemburské náměstí, jez Dious nebo krajinné 

scenérie z Okrouhlice, Žďáru, Krásné Hory, Lipnice či Babic, 

vždy je možno poznat, že malíř přistupoval k této krajině s 

velkou pokorou, úctou a se svou příznačnou schopností uchopit 

zobrazovanou realitu osobitým způsobem a obohatit ji o vlastní 

procítění a poznání. Krajina Vysočiny pro něj nebyla jen pouhým 

zrakovým vjemem, nýbrž byla pro něj příležitostí vydobýt z této 

reality něco vyššího, něco, co přesahuje člověka, čas i prostor. 

Velmi výstižně se v této souvislosti vyjádřil o obrazech Jana 

Zrzavého F. X. Šalda: „Všechny jeho výtvory nesou si kolem sebe 

své ovzduší mravní."  
 

Typickým příkladem osobitého přístupu Jana Zrzavého k 

zobrazované krajině může být jeho dílo z roku 1923 s názvem 

„Krucemburk – U tří křížů".   

 

Při pohledu na tento obraz krajiny, obnažené a pohroužené do 

vlastní podstaty, oproštěné od jakýchkoliv rušivých náhodných 

momentů, ponechané sobě samotné a všeobjímajícímu tichu, má 

divák dojem, že vidí dávnou krajinu, která vrostla do umělcova 

vnitřního vidění a stala se součástí jeho nitra. Zdá se, že z této 

krajiny promlouvá její pradávná podstata a pradávná historie, zdá 

se, že v krajině jsou obsaženy i lidské osudy, třebaže tu není 

jediné lidské bytosti. Lidé jsou tu však tušeni, jsou organickou 

součástí kraje. Krajina ticha a vnitřního usebrání, krajina bez lidí, 

krajina bez času – a přesto tolik lidská a cituplná! Jan Zrzavý 

vtiskl svému 

Krucemburku doslova 

nadčasovou platnost.  

Dalším místem, 

které Janu Zrzavému 

ve zdejším regionu 

přirostlo k srdci, je 

jeho rodná 

Okrouhlice. Jako 

třicetiletý vytvořil 

obraz Okrouhlice – 

vesnické snové 

krajiny prodchnuté 

měsíčním přísvitem.  

Opět krajina bez lidí, krajina ticha, krajina plná vnitřního 

chvění, tajuplnosti a vzácných vzpomínek. V tomto případě je 

zobrazení snad více vázáno na konkrétní předlohu, ovšem i zde je 

realita doslova procítěna subjektivním prožitkem. Nezaměnitelný 

výtvarný rukopis, nesmazatelná stopa malířovy duše.  
 

Potud úvahy nad dvěma významnými díly Jana Zrzavého, 

která jsou součástí sbírek Národní galerie v Praze. Z obou těchto 

obrazů, i z mnoha a mnoha dalších, možno vycítit, že osobnost 

Jana Zrzavého neoddělitelně souzněla se zdejším regionem. A 

tento kraj na svého malíře s úctou vzpomíná.  

U příležitosti 40. výročí úmrtí Jana Zrzavého pořádá 

Společnost Jana Zrzavého kulturní akce, které jsou průběžně 

oznamovány jednak na webových stránkách www.sjz.cz, jednak 

prostřednictvím plakátů a rovněž v informační vitríně SJZ v 

Krucemburku.        

  Dr. Jitka Měřinská, Společnost Jana Zrzavého 
 

25.  VÝROČÍ   

SPOLKU  PŘÁTEL  KRUCEMBURKU 
 

V září 1992 byl založen Spolek přátel Krucemburku: po 

zhodnocení zdařilých oslav 750. výročí Krucemburku padl návrh 

na jeho založení. Když bilancujeme uplynulých pětadvacet let, 

podařilo se udělat mnoho pro členy spolku, ostatní spoluobčany a 

především pro Krucemburk.  

Naše činnost se zaměřila především na pátrání po bohaté 

historii Krucemburku, na pořádání výstav, besedy s významnými 

osobnostmi a na zájezdy do divadel. Některé akce jsme 

zajišťovali společně s Městysem Krucemburk. 

První zájezd jsme uspořádali do Národního divadla v Praze na 

operu Prodaná nevěsta. Následovala divadla v Brně, Pardubicích 

a v Jihlavě. V poslední době jezdíme na divadelní představení do 

Přibyslavi. Pořádáme také zájezdy po historických místech a 

památkách naší vlasti. Navštívili jsme Kutnou Horu, Českou 

Skalici, Jindřichův Hradec, Telč, Dobříš, Svatou Horu, Červenou 

Lhotku, Loučeň, Poděbrady, Třeboň a mnoho dalších míst. 

Uspořádali jsme také mnoho výstav. Tradiční byla pouťová 

prodejní výstava obrazů malířů Vysočiny doplněná vždy o 

výstavu dalších věcí: ručních prací, malovaného skla, vánočních 

ozdob a keramiky paní Elišky Polanské. Pořádali jsme také 

výstavu vánočních a velikonočních perníčků a jiných výrobků. 

Velké pozornosti se těšily výstavy stabilních motorů, starých 

motocyklů, radiopřijímačů a starých kočárků v podniku 

Intermont; pořádal je náš člen pan Jaroslav Jirásek. 

Zorganizovali jsme také mnoho besed s významnými 

osobnostmi: s publicistou a bývalým ministrem české vlády 

Pavlem Tigridem, docentem Jaroslavem Opatem, profesorem 

Rudolfem Šrámkem z brněnské Masarykovy univerzity, malířem 

Turkem a dr. Jitkou Měřinskou, besedu s panem Beránkem a 

panem Kristlem o jejich sportovních zážitcích. Vzpomínali jsme 

také významné událostí v Krucemburku, především válečné 

událostí pro obec tolik tragické. Připomněli jsme také výročí 

pobytu T. G. Masaryka v Krucemburku v roce 1906. K tomuto 

výročí měl přednášku docent Jaroslav Opat a byla zde výstava 

autografů, kterou uspořádal Mgr. Merunka. Při této příležitosti 

jsme vydali společně s Ústavem T. G. Masaryka v Praze 

a Společností Jana Zrzavého publikaci T. G. Masaryk na 

Vysočině. Masarykovi v Krucemburku. Vydali jsme k tomuto 

výročí příležitostný pohled Krucemburku s Masarykovou 

pamětní deskou, která je na budově bývalé evangelické školy. 

Vydali jsme také publikace Válečné roky v Krucemburku, 

Významné osobnosti v Krucemburku, Továrny, řemesla a 

obchody v Krucemburku a turistické leporelo.  

http://www.sjz.cz/


Dalo by se napsat víc o tom, na čem jsme se podíleli, např. na 

opravě hrobu řídícího učitele Josefa Kynčla, pojmenování ulic 

v Krucemburku aj. 

V současnosti má spolek šedesát členů. Ohlédneme-li se 

zpátky, bylo nás mnohem víc. Někteří naši členové nás navždy 

opustili, jiní ze zdravotních důvodů a pro vysoké stáří vystoupili. 

Vzpomenu zde několik zemřelých členů – ing. Pavel Štill, 

Jaroslav Dobrovolný, Jaroslav Fait, Jan Losenický, Jaroslav 

Příhoda, Miloš Pecina, Jiří Chmelka a především Miloš Polanský, 

který nás opustil tragicky v mladém věku. Dále to byli paní 

Martincová, paní Jašková, paní Vomelová, manželé Janáčkovi a 

další. 

Jedna věc nás však mrzí: že si mezi nás nenašli cestu mladí 

lidé. Většina členů spolku je již bohužel v seniorském věku. Bylo 

by potřeba, abychom našli následovníky, kteří by v naší činnosti 

pokračovali, protože naše městečko Krucemburk, které má 

dlouhou a bohatou historii, si to zasluhuje. 

za Spolek přátel Krucemburku Pavel Vomela 
 

SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ 
 

Vážení spoluobčané, letošní jaro proběhlo pro hasičský sbor 

poměrně klidně. Dobrovolní hasiči vyjížděli pouze ke třem 

událostem. Dále proběhlo cvičení, při kterém si sbor ověřil svou 

připravenost reagovat na mimořádné události. Hasiči nechyběli 

na jarní okrskové soutěži, kde reprezentovali městys Krucemburk 

a za své výkony obdrželi čtvrté místo. 

Bohužel došlo k vážnějším technickým problémům na 

cisternové automobilové stříkačce, která je skutečným veteránem 

(rok výroby 1967). Přes veškerou snahu věnovanou její údržbě 

již technicky neodpovídá nárokům, které mnohdy složité situace, 

při nichž je sbor nasazen, vyžadují. CAS byla odstavena mimo 

provoz a dána do opravy. SDH doufá, že městys uspěje při 

dotačním řízení a podaří se sehnat stříkačku novou. 

Byla zaregistrována zvýšená poptávka o pomoc v případě 

výskytu agresivního hmyzu (vosy, sršně). Od poloviny června 

letošního roku je sbor na tyto situace vybaven, proto se na něj 

lze s žádostí o pomoc obracet. 

Přejeme vám příjemné letní měsíce. 

Martin Kasal, Martin Rejšek 

 

MYSLIVECKÉ  SDRUŽENÍ:   

ČERVEN  –  MĚSÍC  MYSLIVOSTI 
 

Označení června jako Měsíce myslivosti patří mezi nejmladší 

tradici naší české myslivosti. Zatímco většina mysliveckých 

tradic přechází z 

generace na generaci 

již po staletí, červen 

byl měsícem 

myslivosti a ochrany 

přírody označen 

teprve v roce 1959. 

Hlavním smyslem 

této myšlenky byla 

propagace myslivosti 

a práce myslivců. 

Vzhledem k době, 

kdy tato myšlenka 

spatřila světlo světa, 

objevily se po 

sametové revoluci 

názory, zda tuto 

tradici dodržovat či 

nikoliv. Ať si každý čtenář udělá vlastní názor… 

Osobně se domnívám, že není nic špatného na tom, že je 

jeden z měsíců v roce označen právě Měsícem myslivosti, ať už 

tento nápad napadl kohokoliv a kdykoliv. Vždyť právě v tomto 

měsíci se v přírodě a v našich honitbách vykytuje mnoho mláďat, 

a to nejen myslivecky obhospodařovaných druhů, ale také 

ostatních volně žijících živočichů. Spatřit můžeme srnčata, 

kolouchy, selata, mladé zajíčky, bažantí či koroptví kuřata a 

mláďata většiny našich pěvců. Organizuje se samozřejmě také 

řada mysliveckých akcí, zkoušek loveckých psů, střeleckých 

akcí, odborných seminářů či soutěží.  

Myslivost představuje koncepční a odbornou činnost 

prováděnou v přírodě a ve vztahu k volně žijícím živočichům. 

Rovněž se jedná o spolkovou činnost směřující k udržení a 

rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého 

národního kulturního dědictví. Nejen v rámci června – „Měsíce 

myslivosti“ – bych chtěla poprosit všechny „všímavé“ občany, 

aby neničili pachové ohradníky, které jsou umístěné na trase 

Krucemburk – Košinov. Samotné pachové ohradníky mají sloužit 

jako upozornění zvěři – a bránit srážce zvěře s vozidly.  

Dále bych ráda pozvala všechny příznivce nejen kynologie a 

myslivosti na zkoušky v bezkontaktním norování, které se již 

tradičně uskuteční na noře Rychtářce. Tento rok se uskuteční ve 

dvou termínech, a to 1. a 22. července. Budeme se těšit na Vaši 

hojnou účast – skvělá kuchyně a jistě zajímavý zážitek z práce 

pejsků jsou jako vždy samozřejmostí.  

Ing. Petra Kohoutová 

 

SPOLEK  ZAHRÁDKÁŘŮ 

26. února při výroční členské schůzi zařadil Spolek 

zahrádkářů do plánu práce na měsíc srpen následující akce: 

V sobotu 5. srpna pořádáme zájezd do Kroměříže a na 

výstavu Zahrada Věžky. 

Ve dnech 19. a 20. srpna se uskuteční tradiční výstava květin 

na Úřadu městyse Krucemburk. Srdečně zveme k zhlédnutí 

sortimentu květin, které lze vypěstovat a naaranžovat v naší 

oblasti Českomoravské vrchoviny.                                                          

za Spolek zahrádkářů Pavel Novák 

 

SHM  KLUB 
 

Nejprve je na místě pochválit naše starší florbalisty, kterým se 

opět po roce podařilo zvítězit v celorepublikovém turnaji SHM 

v Praze v Uhříněvsi. Z kategorie pro hráče narozené v letech 

2001–2004 už pomalu odrůstají, ale protože jsou velice šikovní, 

diskutuje se o vzniku další, starší kategorie. A tak doufáme, že 

jim nadšení ještě nějaký ten rok vydrží, aby nás mohli dále takto 

skvěle reprezentovat. Děkujeme!  
Pachové ohradníky 

 



Ale florbal samozřejmě není naše jediná aktivita a radost. 

Protože čekání na prázdniny a s nimi spojené chaloupky se nám 

zdálo už příliš dlouhé, v dubnu jsme vyrazili na víkendovky na 

fryšavskou faru. Filipojakubskou noc na konci měsíce jsme 

strávili už na té „naší“ faře u táboráku, her a písniček.  

V květnu nás pak čekal SHM festival 

v Pardubicích. Ten se rok od roku rozrůstá a 

možností, jak strávit májovou sobotu, 

přibývá. My jsme si tentokrát po mši svaté a 

výborném guláši vyzkoušeli, jak se pracuje na 

hrnčířském kruhu, naučili se šlapat na 

jednokolce, zjistili, jak se běhá orientační 

závod, zahráli si nohejbal, vylezli na 

horolezeckou stěnu, poslouchali kapelu 

Kapři... Jako každý rok náš klub připravil 

také podívanou pro ostatní – děti pozorným 

divákům sehrály pohádku O spanilé ježibabě. 

Nezapomněli jsme oslavit ani Dětský den, 

první červnová neděle proto patřila soutěžení, odměnám a zábavě 

na farním dvoře. 

Chaloupky o letošních prázdninách 2017 opět pořádáme pro 

starší a mladší děvčata a kluky zvlášť. Rádi vás mezi sebou 

uvítáme, pokud máte zájem strávit s námi část prázdnin, 

podívejte se na nabídku chaloupek na našem webu 

krucemburk.shm.cz, najdete tam plakáty i přihlášky. A pokud si 

nebudete vědět rady, napište Míše Kasalové 

(kasalovami@gmail.com), která vám nejvhodnější tábor ráda 

doporučí a pošle potřebné informace. Těšíme se na vás! 
 

Děvčata 1. – 5. tř. 31. 7. – 7. 8. 2017 Vrbatův Kostelec 

Děvčata 6. – 9. tř. 30. 7. – 7. 8. 2017 Moravská Třebová 

Kluci 1. – 5. tř. 4. – 11. 8. 2017 Míčov 

Kluci 6. – 9. tř. 24. 7. – 2. 8. 2017 Míčov 

Školákům přejeme vydařené prázdniny, všem příjemně 

strávené letní dny a v novém školním roce se těšíme na některé 

z našich akcí na viděnou! 

  Hanka Kabrdová, Michaela Kasalová 
 

PERUN  HLUBOKÁ 

NA  NIGHT  RUN  BRNO  2017 
 

V sobotu 13. května se v Brně konal 4. ročník běžeckého 

závodu NIGHT RUN s podtitulem „Rozsvítíme během celé 

město“. Program začal dětskými kategoriemi a vyvrcholil 

hlavním závodem na 10 km. Součástí této akce byl i charitativní 

Avon běh na 5 km na podporu žen bojujících s rakovinou prsu; 

zúčastnily jsme se ho jako členky týmu Perun Hluboká.  

Start i cíl byl v areálu přírodního koupaliště v městské části 

Brno-jih a běželo se podél řeky Svratky. Náš běh startoval ve 

20.15 a na trať se vydalo 427 běžců. Povinnou výbavou každého 

běžce byly rozsvícené 

čelovky, které po 

setmění na hlavách 

závodníků vytvořily 

krásného světélkujícího 

pohyblivého hada. 

V cíli jsme všichni 

dostali krásnou medaili. 

Protože 

s pravidelným během 

teprve začínáme, 

výsledek pro nás nebyl až tak důležitý. Tím 

nejdůležitějším byl pocit, že jsme nejen 

udělaly něco pro své zdraví, ale především jsme účastí přispěly 

na dobrou věc. 

Dana a Pavla 
 

HODNOCENÍ   

FLORBALOVÉ  SEZÓNY  2016–17 

Je konec září, pátek, sedíme po tréninku v kabině. Nic 

zvláštního, od konce prázdnin chodíme trénovat pravidelně. 

Zvykáme si na míček. Ze sprchy se ozve: „Jak zítra jedem?“ „My 

zítra už hrajem, ty vogo??“ Je to tak, jedeme do Jihlavy. 

Opravdu, některé věci se neustále opakují. Ráno slunce vyjde, 

večer zajde. I ve florbalu se některé věci opakují. Třeba že skončí 

a začne nová sezóna. Kouknu po kabině. Letní příprava proběhla 

individuálně a je to vidět. Kostra týmu zůstala stejná: Zvolda, 

Ondra, Čoud, Tomáš Haubertů, Cágo, Peci, bratři Čermákovi, 

kluci Jandovi. Jo, máme těch bratrských dvojic v týmu nějak moc. 

Vedení přivedlo i dva nový koně. Standa Jílků, šikovnej, trochu 

hračička, ale dobrej kluk. Pak brácha, ten to nevypustí, leštič 

parket. A občas přidá i ňákej ten banán. Nabytá sestava, říkám 

si, že bych možná nemusel hrát.  

V sobotu je sraz v devět v Jihlavě u haly. Hraju. První SK 

Jihlava. Těžký soupeř, otáčíme až v poslední části. Druhý zápas 

jdeme na Světlou nad Sázavou. Minulý rok byly hrozný, něco jako 

Colorado v NHL letos. Podceňujeme to, jsme rádi za remízu. 

Čtyři body. „Možná to nebude tak špatná sezóna,“ říkám si. A 

Kouzelník pět fíků, čumím a brácha taky po dvou gólech. Jo to 

půjde.  
 

Říjen byl nabitý, hráli jsme dokonce třikrát. První dvojzápas 

doma, ve Skutči. A hned dva výbuchy. Shooters Jihlava nás 

přestříleli 6:2 a se Snipers Třebíč B jsme doplatili na 

nedisciplinovanost. Další kolo jsme ale porazili Okříšky B a 

remizovali s Novým Městem na Moravě. Poslední říjnový turnaj 

zakončujeme výhrou nad Telčí a prohrou s Bystřicí nad 

Pernštejnem.  

V listopadu nás čekalo derby se Žďárem nad Sázavou. To 

jsme po vypjatém průběhu zvládli a vyhráli 9:5. Ve stejném 

turnaji jsme pak podlehli týmu z nedaleké Přibyslavi.  

V prosinci jsme přidali další čtyři body za výhru a remízu a 

nevedli jsme si špatně. Přes vánoční pauzu jsme se v tabulce 

mailto:kasalovami@gmail.com


umístili na slibné pozici. Je však nutno dodat, že soutěž byla letos 

extrémně vyrovnaná, a to především ve středu tabulky.   

V druhé půlce soutěže nás čekaly další těžké zápasy. Za leden 

jsme ukořistili pouze čtyři body do tabulky. Porazili jsme Světlou 

nad Sázavou a remizovali s SK Jihlava. Dvě prohry však přišly 

od týmů z Jihlavy, od Sabots a Shooters. Pak se ale výkon 

Salamandry zvedl a v únoru přišla dvě vítězství, jedna remíza a 

pouze jedna prohra. Porazili jsme Bystřici nad Pernštejnem a 

silný Spartak Třebíč – tomu jsme nadělili 6:3. V březnu jsme 

potvrdili dobrou herní pohodu a pokořili jak Nové Město na 

Moravě, tak soupeře z Telče.  

Poté nás čekala dlouhá herní pauza, kdy ostatní soupeři 

dohrávali své zápasy. Měli jsme dobrou naději na udržení 4. 

místa před posledním kolem. Potřebovali jsme jednou vyhrát. 

Čekali na nás však dva velmi silní soupeři – Snipers Třebíč a 

druhý tým z Třebíče Spartak. V nejdůležitějším zápase sezóny se 

Spartakem Třebíč jsme i přes četná vyloučení dokázali zvítězit, 

porazit Spartak 5:4 a zajistit si tak čtvrtou příčku. Poslední zápas 

se Snipers jsme v oslabené sestavě prohráli 8:2. 
 

Večer po posledních zápasech nás čekala akce zhodnocení 

sezóny a tak. Moc na to nejsem. Dali jsme si po škopku, jednoho 

dva divočáky. Trochu jsme se poplácali po zádech, znáte to. Za 

nejlepšího hráče sezóny vyhlášen Honza Čermák. Jo gólman, 

hodně nás podržel, zvlášť když se zranil Cágo. Zvládnul to. Tým 

si sednul, byla to fajn sezóna. Bavilo mě to. Nakonec to vypadlo 

jako florbal. Byl v tom řád. To přinesl Pavel Jaroš. Ten přišel 

v říjnu. Když ho vedení přivedlo, tak si na tiskovce nebylo kam 

sednout. Výborný obránce, něco mezi Radko Gudasem a Chrisem 

Letangem. Tréninky stály za to. I mladý kluci se zapracovali, je tu 

budoucnost. 
 

Celkově 24 zápasů, 11 výher, 5 remíz, 8 proher, 130 

vstřelených branek, 157 trestných minut. To je vizitka FBC 

Salamandra v roce 2016–17 v krajské lize Vysočiny. Největším 

úspěchem je 4. místo v tabulce, které z letošní sezóny dělá jednu 

z nejúspěšnějších v historii klubu. Závěrem bych chtěl poděkovat 

všem, kteří náš klub podporují, a doufáme, že nám zachováte 

přízeň i v dalším našem sportovním snažení.  

za FBC Salamandra Tomáš Vanča 
 

TJ  SPARTAK:  DOROST 
 

Po podzimní 

části soutěže 

jsme se umístili 

na 6. místě. Na 

jaro jsme se 

začali 

připravovat už 

na začátku ledna s cílem udržet střed tabulky, a pokud se bude 

dařit, tak si umístění ještě vylepšit. V jarní části jsme už nemohli 

počítat s góly nejlepšího střelce podzimu Lukáše Pečenky, který 

odešel hrát vyšší soutěž do Hlinska.  

Začátek nám vyšel na výbornou. Čtyři zápasy v řadě jsme 

vyhráli. Poté jsme jeli pro další body do Měřína, ale po několika 

neproměněných šancích jsme jeden gól inkasovali a odjeli s 

prohrou. Zbytek sezóny se střídaly výhry s prohrami. V tabulce 

jsme se nakonec umístili na 4. místě a jen horší skóre nás dělilo 

od místa třetího. Za toto umístění zasluhují kluci pochvalu.  

Nejlepším střelcem se stal Filip Dymáček s 24 góly. Střelecky 

se dále prosadili  L. Pečenka 9 gólů, P. Soukup 8 gólů, P. Kubík 

6 gólů, O. Pecina 4 góly, D. Lupták, F. Holcman, M. Losenický – 

všichni po 2 gólech, F. Krejčí a T. Blažek 1 gól. 

Konec sezóny však také znamená rozloučit se s hráči, kterým 

skončil dorostenecký věk a nastal čas posunout se do mužstva 

mužů. V týmu tak končí P. Kubík, A. Kadlec, J. Soukup, F. 

Holcman a F. Nepovím. 

Pro další  účast dorostu v I.A třídě je nutné tým doplnit nebo 

spojit s jiným klubem, o což usilujeme.  

Na závěr bych chtěl poděkovat  výboru  Spartaku za podporu 

a hlavně Františku Holcmanovi, Milošovi Losenickému a 

Mirkovi Nepovímovi za práci u dorostu. 

                                                                    Jan Pecina  
 

Výsledky jarní 
části:  Staré 

Ransko – Polná 
8:1, Pacov – 

Staré Ransko 
2:4, Staré 

Ransko – 

Věžnice 12:4, 

Staré Ransko – 
Světlá nad 

Sázavou 4:2, 

Měřín – Staré 

Ransko 1:0, Staré Ransko – Velký Beranov 7:4, Tis – Staré Ransko 8:3, Staré 

Ransko – Batelov  2:1, Rantířov – Staré Ransko 3:0 
 

TJ  SPARTAK:  MUŽI 

 

Po zimní přípravě jsme sezónu zahájili třemi přípravnými 

utkáními na začátku března. Po podzimní části, kdy jsme skončili 

na 1. místě, jsme na jaře chtěli úspěšně pokračovat a umístit se co 

nejlépe. V prvním utkání jsme zvítězili ve Světlé a dobře 

vstoupili do jarní části. Na konci ročníku 2016–17 jsme získali 56 

bodů, skončili na 2. místě a postoupili do krajské soutěže. Všem 

hráčům, kteří se o postup zasloužili, bych chtěl poděkovat.  

Výsledky jarní části: Ransko – Světlá n/S 5:0, Ransko – Lučice 1:3, 

Ransko – Keřkov 0:3, Ransko – Chotěboř C 4:1, Ransko – Rozsochatec 

0:4, Ransko – Šmolovy 3:1, Ransko – Veselý Žďár 3:0, Ransko – 

Přibyslav 3:2, Ransko – Kožlí 1:0, Ransko – Lipnice 5:2, Ransko – 

Golčův Jeníkov 1:0, Ransko – Okrouhlice 0:2, Ransko – Dlouhá Ves 

5:4. 
Střelci:  Dymáček F. (13 gólů), Janáček J. (7), Vavroušek M. (2), 

Novosad, Havlíček, Jaroš, Dohnal, Říha, Pecina, Holcman, Losenický (1) 

Martin Beránek 
 

LOUTKOVÉ  DIVADLO  OBLÁZEK 
 

Loutkové divadlo v letošním roce zatím odehrálo 4 pohádky. 

V únoru to byla pohádka ZAČAROVANÝ KAŠPÁREK. Další 

pohádka HONZA A DRAK byla odehrána v březnu. V dubnu 

jsme odehráli naši novou pohádku PASÁČEK VEPŘŮ, 

pohádkový příběh o pyšné princezně a pasáčkovi vepřů, který ji 

naučí lásce i moudrosti. 

Jako poslední to byla klasická česká pohádka PERNÍKOVÁ 

CHALOUPKA. Představení bylo odehráno v úterý 30. 5. 

dopoledne a přišli se na 

něj podívat nejen děti ze 

školky v Krucemburku a 

Vojnova Městce, ale i 

žáci první a druhé třídy 

základní školy 

v Krucemburku. Po 

představení se děti ještě 

seznámily s loutkami, 

které vystupovaly 

v pohádce. 

Nyní máme loutkové prázdniny, ale od září budeme opět 

pokračovat a těšíme se na další setkání při loutkových 

představeních. Budou vždy v neděli v 15 hodin v sále kina.           

Přesné termíny budou uveřejněny na plakátech nebo na 

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

                              za LD Oblázek Dagmar Břeňová 

 Klub Z V R P S B 

1. Tis 18 16 1 1 101:25 49 

2. Rantířov 18 14 1 3 85:24 43 

3. Světlá n. S. 18 10 1 7 81:49 31 

4. Staré Ransko 18 10 1 7 60:50 31 

5. Velký Beranov 18 8 2 8 55:51 26 

6. Pacov 18 7 2 9 45:48 23 

7. Slavoj Polná B  18 6 4 8 40:67 22 

8. Měřín 18 3 6 9 33:71 15 

9. Batelov 18 2 4 12 26:60 10 

10. Věžnice 18 1 4 13 36:117 7 

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

