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NOVÁ  STŘEŠNÍ  KRYTINA 

NA  EVANGELICKÉM  KOSTELE 

 

Vážení spoluobčané, 

 Farní sbor Českobratrské církve evangelické provedl výměnu 

střešní krytiny na evangelickém kostele v Krucemburku. 

Důvodem této investice byl špatný stav 18 let (!) staré beternitové 

krytiny, která už před časem začala jevit známky opotřebení (před 

několika lety byla provedena oprava hřebenáčů) a na třech místech 

už zatékalo do prostoru střechy a půdy.  

Výměnu krytiny provedla firma Klempířství Pavel Kertis ze 

Ždírce nad Doubravou. Celkové náklady dosáhly 1.181.261,29 

Kč. Chci na tomto místě poděkovat starostovi městyse panu Otto 

Kohoutovi, radě městyse i zastupitelům městyse, kteří tuto 

investici podpořili částkou 150.000 Kč. Zbývající část – více než 

milion korun – pokryjí dary členů evangelického sboru, příspěvek 

z prostředků, které na tento účel sbírá Českobratrská církev 

evangelická, dary od sponzorů a přátel. V současné době máme 

pokryto přibližně 70 procent nákladů. 

Máme radost, že kostel má novou střechu a může dál sloužit 

nejen k bohoslužbám, ale i k dalším akcím pro širší veřejnost, 

které se v něm konají. 

Děkujeme všem, kteří na tuto stavební akci přispěli anebo ještě 

přispějí.  

       Marek Vanča, evangelický farář 

PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 
 

2. září se uskutečnil jubilejní 10. ročník Podoubravského 

víceboje. Letos akci pořádala obec Sobíňov. Pořadatelé měli 

připravenou mokrou a suchou variantu, ale počasí se nakonec 

umoudřilo a celá akce mohla proběhnout venku.                                            

Slavnostní nástup osmnácti týmů proběhl na letním parketu, 

kde bylo připraveno i bohaté občerstvení a živá hudba. Po nástupu 

se týmy postupně vydávaly na trať, kde pro ně byly připraveny 

zajímavé disciplíny: šroubování šroubů do matek, jízda s trakařem 

a trhání jitrnic, překreslení trasy podle obrazu v zrcadle, provlékání 

se obručí, slalom s fotbalovým míčem, montování laviček, požární 

útok, plavba na raftu – lovení rybiček a štípání dříví.          

U každého stanoviště získala družstva vždy jedno slovo, které 

je mělo v závěru přivézt k názvu Liběcká stezka. Když se to týmu 

podařilo, obdržel 

další body. Náš 

městys měli jako 

každý rok 

reprezentovat tři 

zastupitelé, bohužel 

jeden se nakonec 

nemohl dostavit, 

takže jsme soutěžili 

v počtu 2,5. Tým 

našeho městyse ve 

složení Mgr. Otto 

Kohout, Ing. Dagmar 

Břeňová a Kristýnka 

Kohoutová pro náš 

městys vybojoval 15. 

místo. Vítězství 

patřilo týmu z obce 

Slavětín, na druhém 

místě skončil 

Bezděkov a třetí byl 

tým Čečkovic.      

Střelba z luku byla disciplína určená pouze starostům, a i když 

v minulém roce Mgr. Otto Kohout obsadil 3. místo, nepodařilo se 

mu v této disciplíně medailové pozice obhájit. 

Pořadatelům patří velké poděkování za organizaci celé akce a 

týmům za statečnost při plnění všech disciplín.                                                                                                                       

Příští ročník se bude konat v obci Slavětín. 

Ing. Dagmar Břeňová 

 

Omlouváme se všem našim čtenářům a těm, kdo nám posílají 

své příspěvky, za opožděné vydání podzimního čísla 3/2017 

z technických důvodů.  

Děkujeme za pochopení.  

za redakci Tomáš Trávníček 
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Z  DĚNÍ  V  MŠ 
 

Po létu, kdy jsme si užili hodně sluníčka a teplíčka, naše školka 

ožila dětskými hlásky. V letošním školním roce navštěvuje 

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

školy docházejí děti z Krucemburku a blízkého okolí. Během 

prázdnin v naší školce probíhal čilý stavební ruch: byla 

zmodernizována třída Krtečků.  

„Strom poznání“ je název Školního vzdělávacího programu, a 

tak nás opět čeká poznávání, objevování, zkoumání, pozorování, 

prožívání, sportování, dovádění a skotačení, ale hlavně hraní. 

Všední dny nám zpestří divadélko „Úsměv“ svými veselými 

pohádkami, návštěvy kina, dny s barvičkou, výlety do přírody, 

exkurze, tvořivé dílny, polodenní výlet do DÝŇOVÉHO SVĚTA. 

A na co se těšíme? Že se svými kamarády zažijeme spoustu 

legrace a pohody. 

V úterý 27. června odpoledne se uskutečnilo rozloučení s 22 

předškoláčky a jejich rodiči v mateřské škole. Děti si připravily 

pásmo básní a písní při jízdě „autobusem“ do 1. třídy ZŠ. Na 

památku si odnesly drobné dárečky, tričko a pamětní list.  

Dětem přejeme mnoho úspěchů při vykročení do nového života a 

mnoho pěkných zážitků. 

 kolektiv zaměstnanců MŠ 

 

ZPRÁVY  Z  NAŠÍ  ZŠ 
 

A je tu opět nový školní rok 2017–18. Někteří žáci zasednou 

do školních lavic poprvé, další už vědí, co je čeká. Mnozí se určitě 

do školy těšili na kamarády, které neviděli o prázdninách, na nové 

předměty, které je čekají, a určitě i na své učitele. Do první třídy 

přišlo v doprovodu rodičů a prarodičů 19 prvňáčků. Školní rok 

zahájili svým projevem pan ředitel Mgr. Jiří Šikl a pan starosta 

Mgr. Otto Kohout. Oba přivítali všechny žáky, zaměstnance a 

popřáli úspěchy ve školní práci.  

V letošním školním roce se na naší škole vyučuje celkem 165 

žáků v devíti třídách. ZŠ Krucemburk vyučuje své žáky podle 

školního vzdělávacího programu „Řeka života“.  
 

Třídní učitelé v jednotlivých třídách: 

I. tř. Mgr. Hana Štědronská, 19 žáků 

II. tř. Mgr. Věra Štouračová, 15 žáků 

III. tř. Mgr. Helena Kafková, 22 žáků 

IV. tř. Mgr. Eva Janáčková, 20 žáků  

V. tř. Mgr. Jana Mäki, 18 žáků 

VI. tř. Mgr. Monika Henychová, 18 žáků 

VII. tř. Mgr. Alena Bencová, 12 žáků  

VIII. tř. Mgr. Jitka Kadlecová, 17 žáků 

IX. tř. Mgr. Monika Chmelařová, 25 žáků 
 

Ostatní pedagogičtí pracovníci: Mgr. Miloslava 

Baumgärtnerová – zástupkyně ředitele a správce ICT, Ing. Ivana 

Tomková pracuje jako výchovná poradkyně, Mgr. Alena Bencová 

zastává funkci metodika prevence a paní učitelka Mgr. Michaela 

Šinkorová. Ve školní družině se stará o děti paní vychovatelka 

Daniela Balková. Lenka Jonášová, Hana Kohoutová a Lenka 

Svobodová jsou asistentkami pedagoga v 5. a 6. třídě. Provozní 

zaměstnanci: Miroslava Slanařová – hospodářka, Milan Novotný 

– školník, Jana Lacková, Marie Junová a Hana Němcová se starají 

o čistotu ve škole. Ve školní kuchyni připravují stravu Bohuslava 

Pečenková – vedoucí školní jídelny, paní kuchařky Stanislava 

Adámková a Hana Mühlfaitová.  

Žáci mají opět možnost vybrat si z velké nabídky zájmových 

kroužků: výtvarný pro 1. a 2. stupeň, DYS angličtina od 5. třídy, 

seminář z chemie pro 8. a 9. třídu, praktika z biologie pro 2. 

stupeň, cvičení z matematiky a českého jazyka pro 9. třídu, psaní 

na klávesnici PC všemi deseti pro 2. stupeň, sportovní hry pro 3. – 

5. třídu, volejbal, vybíjená pro 2. stupeň, florbal – dívky pro 1. a 

2. stupeň, florbal pro chlapce 1. stupně a florbal chlapci 2. stupeň. 

Škola se 1. září 2017 zapojila do dvouletého projektu Šablony pro 

ZŠ a MŠ, kterou vyhlásilo MŠMT. V rámci projektu budou 

nabízeny tyto aktivity: Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a 

deskových her, doučování žáků.  

Výuku budou doplňovat kulturní a sportovní akce, řada soutěží 

a olympiád. Všichni se můžeme těšit na vánoční výstavu, která 

proběhne 13. a 14. prosince 2017 v budově ZŠ. Nadále bude 

probíhat sběr papíru, víček, pomerančové a citronové kůry a 

v rámci Recyklohraní sběr baterií a drobného elektromateriálu.  

Aktuální informace o dění ve škole jsou zveřejňovány na 

webových stránkách www.zskrucemburk.cz.  

Všem dětem přejeme úspěšný start do nového školního roku a 

hodně školních úspěchů. Rodičům přejeme, aby jim děti dělaly 

málo starostí a hodně radosti. 

kolektiv zaměstnanců ZŠ 
 

Největší úspěchy žáků naší školy  

za školní rok 2016–17 

Žáci naší školy se zapojili do celé řady soutěží a olympiád, 

obsadili přední místa v okresních, krajských i celostátních kolech 

a tím velmi úspěšně reprezentovali školu. V Logické olympiádě se 

do krajského kola probojovali Jan Kasal z 5. ročníku a Petr Kasal 

z 8. ročníku. Oba svou logiku poměřili s ostatními nejlepšími 

v našem kraji. Jan Kasal v okresním kole Matematické 

olympiády žáků 5. tříd byl nejlepší a obsadil 1. místo. V okresním 

kole Matematické olympiády si Ondřej Pecina z 9. třídy 

vybojoval 2. místo a Martin Matouš z 9. třídy 4. místo. Oba žáci 

postoupili do krajského kola, kde se s nadpoloviční většinou bodů 

stali úspěšnými řešiteli. Ondřej Pecina zde obsadil 5. místo. V 

okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda se umístil 

nejlépe Jakub Kopecký ze 7. třídy, který obsadil 3. místo. Žáci 9. 

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. Celkově se do testování zapojilo 16.312 



respondentů. Ondřej Pecina získal ocenění za nejlepší výsledek 

v Kraji Vysočina v testování matematiky. 

Soutěž Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR odstartovala 

v 5 krajích, zapojilo se 5.000 žáků ze 159 škol. 30 nejúspěšnějších 

žáků se probojovalo do regionálního kola, kam se podařilo 

postoupit i dvěma našim žákům Martinu Matoušovi a Ondřeji 

Pecinovi z 9. třídy.  Ondřej skončil v regionálním kole na 4. místě 

a postoupil do celostátního kola, kde obsadil 15. místo. Lásku 

k chemii prokázal Ondřej Pecina v okresním kole Chemické 

olympiády kategorie D, zde obsadil 2. místo a postoupil do 

krajského kola, kde skončil jako úspěšný řešitel.  

V okresním kole Olympiády v anglickém jazyce obsadil 

Martin Matouš z 9. třídy 2. místo. V okresním kole počítačových 

soutěží Sapere – zdravý životní styl, Tuta Via Vitae s dopravní a 

ekologickou tematikou a Finanční gramotnost v jednotlivých 

disciplínách soutěžil tříčlenný tým – vítězové školního kola. 

Zásady zdravé výživy a zdravého životního stylu nejvíce 

respektují Ondřej Pecina, Martin Matouš a Tomáš Hrůza a 

vybojovali si v okresním kole 2. místo. Dopravě a ekologii nejlépe 

rozumí Matěj Vinopal a obsadil 2. místo. Budoucími finančními 

poradci mohou být Ondřej Pecina, Petr Kasal a Martin Doucha, 

protože získali 3. místo.  

Proběhla výtvarná a literární soutěž, kterou vyhlašuje Sdružení 

hasičů Čech, Moravy a Slezska. Naši školu reprezentovali 4 žáci 

5.–9. ročníku. V okresním kole Nela Mrštíková z 5. třídy obsadila 

2. místo a Sára Štěpánová ze 7. třídy 3. místo s výtvarnými 

pracemi. Vítězná literární práce z okresního kola, která postoupila 

do krajského kola, byla práce Matěje Vinopala z 9. třídy. Zuzana 

Málková ze 6. třídy zvítězila s literární prací ve své kategorii. 

Žákyně 9. třídy Dominika Balková se zapojila do celorepublikové 

soutěže Příběhy 20. století, kde za svůj příběh získala od veřejnosti 

velký počet hlasů. 

Děkujeme všem žákům, kteří vzorně se svými znalostmi a 

vědomostmi reprezentovali naši školu. Přejeme jim, aby i nadále 

měli dostatek sebevědomí vystupovat na veřejnosti, poměřovat 

vědomosti i se silnějšími soupeři a hlavně aby měli chuť učit se 

novým věcem a umět je správně v praxi použít. Našim nejstarším 

přejeme úspěšný start na středních školách, které si vybrali.   

Mgr. Monika Henychová 
 

Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy 

 

29. června proběhlo slavnostní vyřazení žáků 9. třídy v obřadní 

síni ÚM Krucemburk. Všichni žáci ve slavnostním oblečení, 

v doprovodu svých rodičů a prarodičů, se rozloučili se základní 

školou. Uvědomovali si, že je to naposled, kdy se sešli všichni 

pohromadě, proto ukápla i slza lítosti. K slavnostní atmosféře 

přispělo i vystoupení žáků ze ZUŠ pod vedením Mgr. Marty 

Rejškové. Po projevu pana starosty a pana ředitele obdrželi žáci 

poslední vysvědčení. Rozloučili se svým projevem se ZŠ, která je 

připravila na vstup do života. 

Všem žákům přejeme, aby se jim v životě vše dařilo, dosáhli 

vytčených cílů a byli vždy optimisticky naladěni.  

Mgr. Monika Henychová 
 

ZPRÁVY  Z  OÚ 
 

Rybník Svobodný 

Prvního září byla slavnostně zastavena voda v požeráku 

rybníka s názvem Svobodný. Stavbu provedla pro Lesní družstvo 

obcí Přibyslav firma AQUASYS, spol.s.r.o., Žďár nad Sázavou za 

4.100.000 Kč bez DPH. Rybník, který leží svou většinovou 

plochou na katastru Starého Ranska a částečně na katastru Ždírce 

nad Doubravou, je určen zejména k obnovení retenční a 

vodohospodářské funkce v rámci revitalizace krajiny a 

k rybochovnému hospodaření. Vodní dílo o délce hráze 405 m, 

plochou zátopy 1,56 ha, objemem vody 22.373 m3 při maximální 

výšce hladiny je vybudován na místě bývalého rybníka. 

 

Rekonstrukce kabin Spartaku Staré Ransko 
Tento rok uvolnilo 

zastupitelstvo finanční 

prostředky na rekonstrukci 

kabin Spartaku Staré 

Ransko. V červenci byla 

provedena instalace 

nových oken a dveří za 

celkovou cenu 143.218 Kč. 

S rekonstrukcí 

sociálního zázemí bylo 

počítáno po ukončení 

fotbalové sezóny. Až 

začátkem října byly tedy 

zahájeny stavební práce na 

nových sprchách, toaletách 

a zázemí pro rozhodčího. 

Rekonstrukce bude zakončena položením nové podlahové krytiny. 
 

Naučná stezka Raneckým polesím 
Obcí 

Krucemburk vede 

zcela nová naučná 

stezka Ranským 

polesím. Prochází 

Krucemburkem, 

raneckými lesy, 

Starým a Novým 

Ranskem a Ždírcem 

nad Doubravou. Na 

osmi stanovištích 

seznamuje s historií obcí, významnými osobnostmi a kulturními 

památkami (stavby, památníky, kříže. náhrobky aj.), přírodními 

zajímavostmi (přírodní rezervace Staré Ransko, chráněné památné 



stromy), s vodními díly na Doubravě, historií železářství na 

Ransku aj.  

Stezka vznikla ve spolupráci městyse Krucemburk s městem 

Ždírec nad Doubravou a LDO Přibyslav za podpory Kraje 

Vysočina. Jedinou chybičkou je, že na některých informačních 

panelech se neobjevil, zřejmě nedopatřením, znak městyse 

Krucemburk i přesto, že větší část panelů se nachází na území 

městyse. 
 

Parcely „Pod Včelínem“ 
Zastupitelstvo městyse na zářijovém zasedání projednalo za 

účasti Ing. arch. Tomáše Pavlase řešení územní studie 

plánovaných parcel „Pod Včelínem“. Zpracování územní studie 

předcházel inženýrsko-geologický průzkum území, který potvrdil 

možnost výstavby rodinných domů. Ze studie je patrné, že na 

místě bude k dispozici 14 parcel o výměře kolem 1.000 m2. Než 

budou parcely k dispozici, obec musí zadat zpracování projektové 

dokumentace a zrealizovat inženýrské sítě a přípravu komunikace. 

Výhledově lze tedy předpokládat připravené parcely v roce 2019. 

 

Drahotín 
V roce 2017 jsme řešili projektové práce úpravy místní 

komunikace v ulici Drahotín, na které dnes máme vydáno stavební 

povolení. Po soutěži zhotovitele budou na jaře roku 2018 zahájeny 

stavební práce nové komunikace, chodníku, ale také opravy 

dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. 

Mgr. Otto Kohout 
 

 

Nové možnosti odevzdání  

baterií a drobného elektroodpadu 
Článkové baterie je od letošního roku 

možno odevzdávat jak na Sběrném dvoře 

Krucemburk, tak i v budově Úřadu 

městyse, hned za hlavním 

vchodem, kde je umístěn na 

tyto baterie tubus, a také 

v budově zdravotního 

střediska, spodní vchod, kde 

je umístěna malá plastová 

popelnice, která je zároveň 

na drobný elektroodpad. 

Upozorňujeme občany, že 

tato zelená popelnice není určena pro ukládání 

nevyužitých léků. Léky můžete odevzdávat v místní 

lékárně. Děkujeme za pochopení. 

Tomáš Trávníček 

 

ZÁKLADNÍ  UMĚLECKÁ  ŠKOLA 
 

Základní umělecká škola Chotěboř, pobočka Krucemburk, po 

prázdninách ožila hudbou a dětmi. Ve školním roce 2017–18 zde 

studuje 57 žáků a pracují dva pěvecké sbory, Sboreček – pro žáky 

od 1. do 5. třídy, Giocoso – pro žáky od 5. třídy. V hudebním oboru 

vyučuje Mgr. Marta Rejšková, Mgr. Jana Mandátová, Alena 

Fuxová, dis. Vyučuje se hra na klavír, varhany, elektrické 

klávesové nástroje, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, dále 

sborový zpěv a hudební nauka. 

Výtvarný obor vyučuje paní učitelka Pavla Svobodová. Žáci se 

zabývají kresbou a malbou různými technikami, velmi oblíbené 

jsou hodiny s rodiči, které mají vždy specifické zaměření. 

Bohužel jsme nemohli přijmout většinu dětí, které v červnu 

přišly k talentovým zkouškám a u kterých jsme objevili hudební 

nadání. Učitelé mají plné úvazky a nemají volné hodiny pro další 

žáky. Kapacita školy je zcela naplněna, přijmout bychom mohli 

snad jen případné zájemce o sborový zpěv. 

Přejeme všem žákům plno krásné hudby, radosti z činnosti 

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

velmi mnoho trpělivosti u cvičení. 

Mgr. Marta Rejšková, vedoucí pobočky ZUŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODEJ  

ZDRAVOTNÍCH ORTOPEDICKÝCH MATRACÍ 

BENÁTKY – telefon: 604 745 567 
 

 

PORADÍM SE ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM 

www.hubnete.cz/rubkova.cz, telefon: 604 745 567 
 

 

MODELACE ŘAS, TECHNIKA ŘASA NA ŘASU 

telefon: 604 745 567 
 

 

Dne 11. září uplynulo pět roků, co nás opustil milovaný a 

starostlivý manžel, tatínek a dědeček pan Zdeněk Daněk. 

S láskou na něj vzpomínají všichni, kteří ho měli rádi. 

manželka 

dcery Jana a Martina 

milovaná vnučka Eliška 

bratr Václav s rodinou 

 



INFORMACE  Z  53.–59.  ZASEDÁNÍ  RADY  MĚSTYSE 
 

53. zasedání – 12. 6. 2017 

*RM schválila Směrnice městyse 

Krucemburk č. 1/2017 až 20/2017. 

*RM schválila uzavření Smlouvy o dílo s 

firmou Josef Vaníček-ELOV (Vojnův 

Městec) na realizaci osvětlení a 

minerálních podhledů v pěti třídách ZŠ 

Krucemburk za celkovou cenu 246.825 Kč 

bez DPH. 

*RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o dílo s firmou PKS okna (Žďár 

nad Sázavou) na akci výměna oken a dveří 

kabin TJ Spartak Staré Ransko; dodatkem 

se upravuje termín plnění na 3. 7. 2017 a 

zvýšení původní ceny plnění o 1.320 Kč 

bez DPH. 

*RM schválila uzavření Smlouvy o 

poskytnutí peněžitého daru ve výši 6.820 

Kč s městem Ždírec nad Doubravou. Dar 

bude využit na kompenzaci nákladů 

spojených s údržbou lyžařských běžeckých 

tras v období 12/2016–4/2017. 

*RM schválila uzavření Dohody o 

ukončení platnosti Smlouvy o 

poskytování finančních služeb s firmou 

AGROTEC (Hustopeče). 

*RM schválila uzavření Pojistné smlouvy 

o pojištění majetku podnikatelů (strojní 

pojištění strojů), dále Pojistnou smlouvu – 

sdružené pojištění vozidla na traktor New 

Holland T5050 a Pojistnou smlouvu – 

sdružené pojištění vozidla na přívěs ZDT, 

vše s Českou pojišťovnou (Praha). 

*RM schválila uzavření nové Smlouvy o 

závodním stravování se Zemědělským 

družstvem Křížová. Cena oběda se 

navyšuje na 51 Kč bez DPH. 

*RM vzala na vědomí navýšení ceny 

dopravní obslužnosti o 1 Kč na celkovou 

částku 31,20 Kč/km s platností od 1. 7. 

2017. 

*RM vzala na vědomí informace o 

zpracovaném projektu s rozpočtem a 

energetickým auditem na akci Zateplení 

hasičské klubovny. 

*RM vzala na vědomí Rozsudek 

Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, 

který ukládá žalované firmě IS 

engineering, aby zaplatila žalobci městysi 

Krucemburk částku 216.602,10 Kč spolu s 

úrokem z prodlení 8,05 % ročně a náklady 

řízení ve výši 80.018,80 Kč k rukám 

právního zástupce žalobce. 

*RM vzala na vědomí informaci o 

přípravě Plánu rozvoje sportu městyse 

Krucemburk (bude v roce 2018 pro obce 

povinný). 

*RM uložila starostovi dojednání termínu 

realizace se zástupci TJ Spartak Staré 

Ransko. Nejzazší profinancování 

rekonstrukce do 31. 12. 2017. 

*RM uložila starostovi zajistit ocenění 

prací na vánoční výzdobu náměstí. 

54. zasedání – 28. 6. 2017 

*RM schválila změnu č. 1 v Závazných 

ukazatelích rozpočtu na rok 2017 pro MŠ 

dle zákona č. 250/2000 Sb. Celkový objem 

schválených rozpočtových prostředků se 

navyšuje o 36.076 Kč na celkovou výši 

686.076 Kč. 

*RM schválila změnu č. 1 v Závazných 

ukazatelích rozpočtu na rok 2017 pro ZŠ 

dle zákona č. 250/2000 Sb. Celkový objem 

schválených rozpočtových prostředků se 

navyšuje o 33.000 Kč na celkovou výši 

1.333.000 Kč. 

*RM schválila rozpočtové opatření č. 

5/2017. 

*RM schválila návrh kontroly vnitřního 

auditu v Pečovatelské službě.  

*RM schválila uzavření Smlouvy o 

poskytnutí dotace s Krajem Vysočina na 

realizaci akce „Pořízení automobilu pro 

pečovatelskou službu“. Výše dotace je 

158.902 Kč. 

*RM schválila uzavření Kupní smlouvy 

na vozidlo DACIA DOKKER s firmou 

AUTOKŘEHLÍK (Statenice) za celkovou 

cenu 299.816 Kč. 

*RM schválila uzavření Dodatku č. 1 k 

nájemní smlouvě na byt č. 3B v bytovém 

domě Školní 454.  

*RM schválila ukončení nájemní 

smlouvy na byt č. 1A v bytovém domě 

Školní 454 uzavřené dne 7. 1. 2013 s G. V. 

a D. D. dohodou k 31. 7. 2017. 

*RM schválila opětovné podání žádosti o 

dotaci na projekt „Pořízení kompostérů a 

kontejneru na textil pro městys 

Krucemburk“ z OPŽP a přidání do projektu 

3 ks kontejnerů na textil. 

*RM schválila uzavření Smlouvy na 

zpracování žádosti o dotaci na akci 

„Pořízení automobilu pro svoz door to door 

a buňky v systému RE-USE pro městys 

Krucemburk“ s firmou Dotace Snadno 

(Mělník) za cenu 3 % z celkových 

uznatelných nákladů, minimálně 49.000 Kč 

bez DPH. Tato cena je splatná pouze v 

případě přiznání dotace. 

*RM schválila uzavření Smlouvy o 

zajištění technického dozoru investora 

na akci „Rekonstrukce hlavního schodiště 

– římskokatolický kostel“ s firmou Ondřej 

Fiala (Chotěboř) za cenu 180 Kč/hod. + 

cestovné. 

*RM nemá výhrady k vydání společného 

územního rozhodnutí a stavebního 

povolení na stavbu: „Krucemburk OMD 2“ 

(rozšíření stájí ZEMAS) při dodržení 

„Závazného stanoviska k posouzení vlivů 

provedení záměru na životní prostředí“, 

vydaného Krajským úřadem Kraje 

Vysočina ze dne 8. 11. 2016. 

*RM nemá výhrady k záměru o 

posuzování vlivu na životní prostředí na 

akci „Stáj pro chov mléčného skotu, 

Rodinná farma Jonášovi, Hluboká“. 

*RM pověřila Radku Rudolfovou a 

Tomáše Trávníčka k provedení kontroly 

rozpočtových pravidel MŠ za období 1/17–

6/17. Kontrola bude provedena do 30. 9. 

2017. 

*RM pověřila Radku Rudolfovou a Otto 

Kohouta k provedení kontroly 

rozpočtových pravidel ZŠ za období 1/17–

6/17. Kontrola bude provedena do 30. 9. 

2017. 

*RM pověřila Radku Rudolfovou a 

Tomáše Trávníčka provedením vnitřního 

auditu v PS. Kontrola bude provedena do 

30. 9. 2017. 

*RM pověřila místostarostu podpisem 

Smlouvy na zpracování žádosti o dotaci 

a příslušných dokumentů  k podání žádosti 

na akci „Pořízení automobilu pro svoz door 

to door a buňky v systému RE-USE pro 

městys Krucemburk“ s firmou Dotace 

Snadno (Mělník) a řízením tohoto projektu. 

*RM pověřila starostu přípravou změny 

jednacího řádu Finančního výboru. 

*RM vzala na vědomí ukončení Smlouvy 

o dílo č. 1/2004, uzavřené s Technickými 

službami Hlinsko na práce spojené s 

pohřbíváním, k datu 31. 12. 2017. 

*RM vzala na vědomí projekt a rozpočet 

na akci „Stavební úpravy MK ul. Drahotín, 

Krucemburk“.  

*RM vzala na vědomí termín oprav 

střechy nad restaurací Řeka. 

55. zasedání – 19. 7. 2017 

*RM schválila proplacení faktury od 

firmy Němec František (Krucemburk) za 

opravu ohradní zdi u kostela sv. Mikuláše 

v celkové výši 91.292 Kč. 

*RM schválila bezplatné zapůjčení 

automobilové cisternové stříkačky 

MAN-TGM 13.240, SPZ: 2J75745 od HZS 

Kraje Vysočina pro SDH Krucemburk. 

*RM schválila uzavření Pojistné smlouvy 

o komplexním pojištění vozidla 

NAMÍRU s firmou Kooperativa pojišťovna 

(Praha) na zákonné pojištění vozidel: 1. 

Traktor NEW HOLLAND T5050 za cenu 

761 Kč/rok, 2. přívěs ZDT za cenu 265 

Kč/rok. 

*RM neschválila uzavření Smlouvy o dílo 

na akci „Oprava sociálního zázemí kabin v 

areálu TJ Spartak Staré Ransko“ s firmou 

Antálek Stavební firma z důvodu vysoké 

nabídkové ceny. 

*RM stanovila termín realizace akce 

„Oprava sociálního zázemí kabin v areálu 

TJ Spartak Staré Ransko“ od 1. 10. 2017. 

56. zasedání – 16. 8. 2017 

*RM schválila nákup cen v hodnotě 2.500 

Kč na akci „Rozloučení s prázdninami 

2017“ a nákup cen v hodnotě 1.000 Kč na 

turnaj „Zlatá klika“. 



*RM schválila uzavření Smlouvy na 

organizaci zadávacího řízení na akci 

„Pořízení traktorového nosiče a kontejnerů 

pro městys Krucemburk“ s firmou 

TENDRA (Mělník) za cenu 10.000 Kč bez 

DPH. Dále schválila uzavření Smlouvy na 

administraci po dobu udržitelnosti 

projektu: „Pořízení traktorového nosiče a 

kontejnerů pro městys Krucemburk“ s 

firmou TENDRA (Mělník) za celkovou 

cenu 35.000 Kč bez DPH. RM pověřuje 

podpisem smlouvy místostarostu Tomáše 

Trávníčka. 

*RM schválila objednávku opravy 

sloupu VO č. KR 0278 u firmy Osvětlení a 

energetické systémy (Praha) za cenu 

28.653 Kč bez DPH. Oprava bude 

proplacena Českou pojišťovnou, u které je 

škodní událost vedena. 

*RM schválila uzavření Smlouvy 

zakládající právo provést stavbu s 

Krajem Vysočina. Smlouva zakládá právo 

provést stavbu „Chodník ul. Hlubocká“ na 

pozemcích parc. č. PK 1691/1 a 1434/3, vše 

v k.ú. Krucemburk. 

*RM schválila střednědobý výhled 

rozpočtu MŠ na roky 2018–21. 

*RM schválila ZŠ přijetí daru od podniku 

Lesy České republiky ve výši 35.000 Kč na 

projekt „Utajený svět“ spočívající v 

nákupu binolupů – rozvoj zájmu o přírodu 

a přírodní jevy. 

*RM schválila záměr prodeje pozemku 

parc. č. 169/13 v k.ú. Krucemburk o 

výměře 156 m2 a pozemku parc. č. 450/4 v 

k.ú. Hluboká o výměře 229 m2. 

*RM schválila rozpočtové opatření č. 

6/2017. 

*RM schválila uzavření Smlouvy o dílo 

na vypracování projektové dokumentace na 

akci „Chodník a parkovací plochy podél 

III/03713 a MK, ulice Košinovská a Na 

Viničkách, Krucemburk“ s firmou DMC 

Havlíčkův Brod za celkovou cenu 73.810 

Kč vč. DPH. 

*RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o dílo uzavřené 16. 6. 2017 s 

firmou Josef Vaníček-ELOV (Vojnův 

Městec). Předmětem dodatku je navýšení 

původní ceny plnění za dílo na celkovou 

cenu 257.325 Kč bez DPH. 

*RM schválila uzavření nové nájemní 

smlouvy v bytovém domě Dr. Drbálka 345, 

byt č.1, s nájemníky R. a S. T. . 

*RM schválila podání žádosti o dotaci na 

výstavbu víceúčelového hřiště za ZŠ od 

firmy ČEZ. Výše požadované dotace 

3.150.000 Kč. 

*RM pověřila místostarostu podpisem 

Smlouvy na organizaci zadávacího řízení 

a Smlouvy na administraci po dobu 

udržitelnosti projektu na akci „Pořízení 

traktorového nosiče a kontejnerů pro 

městys Krucemburk“ s firmou TENDRA. 

57. zasedání – 28. 8. 2017 

*RM schválila výjimku z počtu dětí MŠ 

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

třídě „U Rákosníčků“ z 24 na 28 dětí od 1. 

9. 2017 pro školní rok 2017–18. 

*RM schválila příspěvek 500 Kč pro ZŠ 

Chotěboř Buttulova na adaptační pobyt 

žáků 6. třídy, který se uskuteční ve dnech 

11.–13. 9.2017. 

*RM schválila objednání obkladů na akci 

„Rekonstrukce sprch Spartak Staré 

Ransko“ od firmy Antálek-Stavební firma 

(Sněžné) za celkovou cenu 19.128 Kč. 

*RM schválila nákup průmyslového 

žehlícího mandlu pro PS od firmy 

Vladimír Radovský (Netolice) za celkovou 

cenu 84.990 Kč. 

*RM schválila objednávku 300 ks 

stolních kalendářů a 50 ks nástěnných 

kalendářů městyse Krucemburk pro rok 

2018 od firmy Tiskárna Unipress (Žďár 

nad Sázavou). 

*RM schválila objednávku opravy 

sloupu VO č. KR 020 v ulici Mikuláše 

Střely od firmy Josef Vaníček-ELOV 

(Vojnův Městec) za celkovou cenu 24.053 

Kč bez DPH. 

58. zasedání – 8. 9. 2017 

*RM zhodnotila nabídky na akci 

„Rekonstrukce sprch a WC v budově TJ 

Spartak Staré Ransko“ a odložila 

rozhodnutí o stanovení celkového pořadí 

po doplnění informací.    

59. zasedání – 18. 9. 2017 

*RM schválila uzavření Smlouvy o dílo 

na opravu místních komunikací (ulice na 

Starém Ransku, část 3. pořadí a 

komunikace od aleje k lesu, v 

Krucemburku ulice Drahotín a za základní 

školou) s firmou COLAS CZ, Praha 9, za 

cenu 331.152 Kč vč. DPH. 

*RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke 

smlouvě o poskytnutí dotace s Krajem 

Vysočina, jímž se navyšuje dotace z MPSV 

na podporu poskytování sociálních služeb 

v roce 2017 o částku 73.000 Kč; celková 

výše příspěvku Kraje na vyrovnávací 

platbu je 312.000 Kč. 

*RM schválila Rozpočtové opatření č. 

8/2017. 

*RM schválila uzavření Smlouvy na 

projektové práce a rozpočet na akci 

„Rekonstrukce sociálních zařízení u 

tělocvičny a v dolní budově ZŠ 

Krucemburk“ s firmou Jaroslav Dohnal za 

cenu 62.000 Kč bez DPH. 

*RM schválila uzavření Smlouvy na 

architektonické a dispoziční řešení na 

akci „Rekonstrukce sociálních zařízení u 

tělocvičny a v dolní budově ZŠ 

Krucemburk“ s firmou David Ptáček za 

cenu 72.500 Kč bez DPH. 

*RM schválila revokaci usnesení RM č. 

12/2017/57 v bodě č. 5. takto: RM 

neschvaluje příspěvek ve výši 500 Kč pro 

ZŠ Chotěboř Buttulova na adaptační pobyt 

žáků 6. třídy, který se uskuteční ve dnech 

11.–13. 9. 2017. 

*RM schválila uzavření Smlouvy o dílo s 

firmou Ondráček vodo-topo-plyn, Ždírec 

nad Doubravou, na akci „Rekonstrukce 

sprch a WC v budově TJ Spartak Staré 

Ransko“ za celkovou cenu 383.022,56 Kč 

bez DPH.  

*RM schválila proplacení faktury od firmy 

Energomex Praha 6 za energetický audit 

bytového domu Dr. Drbálka čp. 193 a 345 

za celkovou cenu 20.000 Kč bez DPH. 

*RM schválila objednávku projektových 

prací na VO v ulici Košinovská od firmy 

DMC Havlíčkův Brod za celkovou cenu 

6.000 Kč bez DPH. 

*RM pověřuje místostarostu podpisem 

Smlouvy o dílo na opravu místních 

komunikací s firmou COLAS CZ, Praha 9. 

*RM bere na vědomí Zprávu o vnitřním 

auditu PS ze dne 13. 9. 2017, protokol o 

kontrole vykonané v MŠ ze dne 11. 9. 2017 

a protokol o kontrole vykonané v ZŠ 11. 9. 

2017.

 

INFORMACE  Z  20.  A  21.  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE 
 

 

20. zasedání – 21. 6.  2017 

*ZM schválilo uzavření Kupní smlouvy k 

pozemku parc. č. PK 347 v k.ú. 

Krucemburk o výměře 24.410 m2 za cenu 

80 Kč/m2 s vlastníky J. a M. V. 

(Krucemburk). Náklady spojené s koupí 

pozemku včetně daně z převodu 

nemovitosti uhradí kupující. Před 

podepsáním smlouvy zajistí prodávající 

výmaz věcného břemene, které je zapsáno 

na listu vlastnictví k tomuto pozemku. 

*ZM schválilo uzavření kupní smlouvy k 

pozemku KN 1408/8 v k.ú. Krucemburk o 

výměře 126 m2 za cenu 10.080 Kč s 

vlastníkem Česká republika – Státní 

pozemkový úřad se sídlem Praha 3–

Žižkov. Daň z převodu nemovitosti hradí 

kupující.  

*ZM schválilo Rozpočtové opatření č. 

4/2017. 

*ZM schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke 

smlouvě o poskytnutí dotace č. 3/2017, 

kterou Městys Krucemburk poskytuje 

Perunu Hluboká ve výši 24.350 Kč na 

činnost klubu. 

*ZM schválilo výši poplatku za 

pravidelný odvoz a uložení komunálního 

odpadu pro podnikatelské subjekty 



smluvním ujednáním od 1. 7. 2017 za cenu 

1.900 Kč + příslušné DPH za 1 ks popelové 

nádoby/rok a 17.100 Kč + příslušné DPH 

za 1 ks kontejnerové nádoby/rok. Dále 

schválilo výši paušálního poplatku za 

možnost ukládání skleněného odpadu, 

plastů a papíru do kontejnerů na tříděný 

odpad pro podnikatelské subjekty 

smluvním ujednáním od 1. 7. 2017 za cenu 

1.900 Kč + příslušné DPH/rok. 

*ZM schválilo podání žádosti o dotaci na 

MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova 

2017 dotační titul č. 6 – podpora obnovy 

sportovní infrastruktury a podání žádosti na 

Oranžové hřiště od Nadace ČEZ. 

*ZM vzalo na vědomí zprávu o činnosti 

Rady městyse Krucemburk a zprávu z 

jednání finančního výboru. 

*ZM vzalo na vědomí informaci o 

probíhajících akcích: hasičská zbrojnice, 

hasičská cisterna, veřejné prostory, 

chodník Hlubocká ulice, vánoční osvětlení, 

márnice na katolickém hřbitově, litinové 

kříže, uvítací tabule městyse Krucemburk, 

IS engineering, rybník Řeka, 

Podoubravský víceboj, oprava bytu č. 1 

v DPS, dotace na pořízení domácích 

kompostérů, dotace na pořízení 

traktorového nosiče a kontejnerů, 

vyspravení místních komunikací metodou 

patchmatik. 

*ZM pověřilo starostu další přípravou 

akce „Zateplení bytového domu čp. 193 a 

345“ včetně aktualizace nájemních smluv. 

*ZM pověřilo starostu podat žádost o 

dotaci z programu „Zelená úsporám 3“.  

*ZM pověřilo starostu zadat poptávku na 

projektové práce chodníku z náměstí na 

Vinička. 

21. zasedání – 6. 9. 2017 

*ZM schválilo Rozpočtová opatření č. 

5/2017, 6/2017 a 7/2017. 

*ZM schválilo prodej pozemku 169/13 o 

výměře 156 m2 odděleného od pozemku 

parc. č. 169/4 v k.ú. Krucemburk za cenu 

80 Kč/m2 + DPH žadatelům: L. S. 

(Krucemburk) a M. Č. (Uhlířské Janovice). 

Veškeré náklady spojené s převodem 

nemovitosti včetně daně z převodu 

nemovitosti hradí žadatelé. 

*ZM schválilo prodej pozemku parc. č. 

450/4 o výměře 229 m2 odděleného od 

pozemku parc. č. 450/2 v k.ú. Hluboká za 

cenu 80 Kč/m2 + DPH žadateli A. P. 

(Krucemburk). Veškeré náklady spojené s 

převodem nemovitosti včetně daně z 

převodu nemovitosti hradí žadatel. 

*ZM schválilo uzavření kupní smlouvy 

na tyto pozemky za cenu 80 Kč/m2 (veškeré 

náklady spojené s koupí pozemku včetně 

daně z převodu nemovitosti hradí 

kupující): 

-pozemek parc.nč. 1366/88 v k.ú. 

Krucemburk o výměře 2.018 m2 s 

vlastníkem pozemku M. M. (Krucemburk);  

-pozemek parc. č. 1366/77 v k.ú. 

Krucemburk o výměře 1.980 m2 s 

vlastníkem pozemku M. L. (Litoměřice);  

-pozemek parc. č. 1366/83 v k.ú. 

Krucemburk o výměře 1.267 m2 s 

vlastníkem pozemku R. Z. (Krucemburk);  

-pozemek parc. č. 1366/79 v k.ú. 

Krucemburk o výměře 1.915 m2 s 

vlastníkem pozemku R. R. (Krucemburk);  

-pozemek parc. č. 1366/80 v k.ú. 

Krucemburk o výměře 3.561 m2 s 

vlastníkem pozemku M. K. (Krucemburk); 

-pozemek parc. č. 1366/85 v k.ú. 

Krucemburk o výměře 195 m2 s vlastníky 

pozemku K. L. (Krucemburk), J. L. 

(Škrdlovice) a M. K. (Horní Měcholupy); 

-pozemek parc. č. 1366/86 v k.ú. 

Krucemburk o výměře 3.678 m2 s vlastníky 

pozemku K. Z. (Chotěboř), E. S. (Velké 

Meziříčí) a D. V. (Velké Meziříčí); 

-pozemek parc. č. 1366/87 v k.ú. 

Krucemburk o výměře 1.278 m2 s vlastníky 

pozemku P. J. (Krucemburk) a M. A. 

(Krucemburk); 

-pozemek parc. č. 1366/92 v k.ú. 

Krucemburk o výměře 40 m2 s vlastníkem 

pozemku A. H. (Krucemburk).  

*ZM schválilo prodloužení termínu 

kolaudace rodinného domu na parcele 

1509/21 v k.ú. Krucemburk do 30. 9. 2018. 

*ZM schválilo nevyhovět žádosti paní S. 

N. (Ždírec nad Doubravou), vedené pod č.j. 

109/2017 MK. Z doručených stanovisek 

vyplývá, že k žádnému pochybení při akci 

Rekonstrukce chodníku podél silnice I/37, 

Krucemburk – I. etapa nedošlo. 

*ZM schválilo návrh projektového řešení 

chodníku z náměstí do ulice Na Viničkách 

pod podmínkou, že bude vyjmuto 

parkoviště po levé straně silnice na 

křižovatce mezi ulicemi Vinička I a ulicí 

Na Viničkách. 

*ZM vzalo na vědomí odkup pozemků v 

průmyslové zóně. Starosta upozornil na 

potřebu zachovat trubní vedení od vrtu na 

pozemku PK 1360 v k.ú. Krucemburk 

ústící do Městeckého potoka. Při prodeji 

pozemků firmám musí být toto 

zapracováno do smluv, aby nedošlo k 

zaplavení pozemků u vrtu. 

*ZM vzalo na vědomí Územní studie 

lokality „Pod Včelínem“, které představil 

architekt Ing. Tomáš Pavlas. ZM 

projednalo řešení studie a bude nutno 

dořešit nastavení regulativů. 

*ZM vzalo na vědomí plánovanou 

zápůjčku a budoucí převod cisternové 

automobilové stříkačky MAN CAS 15 od 

HZS Kraje Vysočina. SDH Krucemburk 

obdrží tento vůz do zápůjčky v průběhu 

září či října. Začátkem roku 2018 bude vůz 

převeden do majetku městyse Krucemburk. 

Pro zajištění parkování tohoto vozu je třeba 

udělat stavební úpravy vjezdu do hasičské 

zbrojnice. 

*ZM vzalo na vědomí Výsledek 

kontrolního zjištění Finančního úřadu pro 

Kraj Vysočina u projektu „Zateplení a 

výměna zdroje tepla v OÚ Staré Ransko“, 

realizovaného v roce 2013. Závěr daňové 

kontroly uvádí pochybení ve výběrovém 

řízení, v němž příjemce dotace 

nepostupoval v souladu se Závaznými 

pokyny, které uvádí, že je žadatel povinen 

dodržovat zásady transparentnosti, 

rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

Za porušení rozpočtové kázně byl stanoven 

odvod ve výši 40 % z částky dotace, tj. 

450.000 Kč. Starosta prověřuje možnosti 

odvolání. 

*ZM vzalo na vědomí projektové řešení 

chodníku v ulici Hlubocká a řešení 

kontejnerového stání v této ulici.

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyplnění  hlášení  

k  místnímu  poplatku  ze  psů 
 

Opětovně žádáme majitele psů, kteří 

tak již neučinili, 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. 

 

Ukončení 

provozování  autobusových  linek 
 

Od 2. září přestala být z ekonomických důvodů 

provozována autobusová linka 720308 Brno – Žďár 

nad Sázavou – Chrudim – Pardubice – Hradec Králové 

– Vrchlabí – Špindlerův Mlýn. 

 Od 8. září byl ukončen provoz na lince 840319 

Bystřice nad Perštejnem – Žďár nad Sázavou – Praha. 

 

 

SBĚRNÝ  DVŮR  

KRUCEMBURK 
 

 

Pracovní doba  

po dobu zimního času  

od 4. 11. 2017 

  

sobota    9 – 11 hodin 
 



POLICIE  ČR  HLÁSÍ… 
 

Vážení spoluobčané, 

dovolte, abych Vás 

seznámila s některými 

případy trestné činnosti, 

ke kterým došlo v 

průběhu měsíců června 

až září v teritoriu obvodního oddělení PČR 

Chotěboř.  

Krádeže vloupáním 

*Šestadvacetiletý muž z Chotěbořska byl 7. 

6. obviněn ze zločinu loupeže dle § 173/1 

tr. zákoníku: 22. 2. ve Ždírci nad 

Doubravou v baru Magic vstoupil 

maskován do baru a pod pohrůžkou na 

barmanovi požadoval vydání finanční 

hotovosti.    

*Neznámý pachatel 19. 6. v době od 9.30 

do 14 hodin v Krucemburku (v ulici Dr. 

Drbálka) vnikl nezajištěnou vstupní 

brankou na pozemek rodinného domku. 

Vypáčil plastové okno do obývacího 

pokoje a odcizil z dřevěné kazety finanční 

hotovost v drobných mincích, zlaté řetízky 

a náušnice. Poškozenému způsobil škodu 

14.800 Kč.   

*Neznámý pachatel v době od 12 hodin 8. 

9. do 12 hodin 12. 9. v obci Slavíkov, část 

Rovný, nezjištěným způsobem překonal 

oplocení a vnikl na pozemek u domku. 

Rozbil skleněnou výplň přízemního okna a 

vnikl do interiéru domku, odkud odcizil 84 

obrazů. Za pomoci nalezených klíčů odcizil 

na přilehlém prostranství domu tři 

odstavená osobní motorová vozidla. 

Odvrtal zámek vjezdové brány a zámek do 

objektu letní kuchyně. Potom poškodil 

pravou přední boční skleněnou výplň 

odstaveného vozidla zn. Renault Trafic 

včetně jeho předního nárazníku. U dalšího 

odstaveného vozidla zn. Renault 19 

poškodil pravý přední blatník. Poškozeným 

způsobil škodu nejméně 500.000 Kč.   

Krádež 

*Třiadvacetiletý muž z Chotěbořska vnikl 

v Krucemburku (v ulici Mikuláše Střely) 

bez použití násilí do rodinného domku. Z 

ložnice domu odcizil finanční hotovost. 

Poškozeným způsobil škodu 69.176 Kč. 

Poškození cizí věci 

*Neznámý pachatel v době od 16.45 hodin 

4. 7. do 4.15 hodin 7. 7. ve Ždírci nad 

Doubravou (v ulici Nádražní) rozbil 

nezjištěným předmětem skleněnou výplň 

pravého bočního středového okna u 

autobusu, který zde byl zaparkován. 

Poškozené společnosti způsobil škodu 

8.000 Kč.  

Internetový podvod  

*Neznámý pachatel umístil na internetový 

portál Bazoš.CZ inzerát k prodeji 

magnetické vrtačky. 19. 6. si tuto vrtačku 

objednal poškozený za domluvenou částku 

5.000 Kč. 23. 6. mu byla dle dohody 

doručena cestou přepravní společnosti 

DPD zásilka s domnělou vrtačkou. Uhradil 

za objednané zboží částku 5.000 Kč a za 

dopravu 294 Kč. Po rozdělání balíku však 

vrtačku nenalezl, v balíku byly uloženy jen 

nepotřebné věci. Prodávající, který 

vystupoval na internetovém portálu, je nyní 

nedostupný.  

pprap. Marie Perková, vrchní asistent

 

 

VÝSLEDKY  VOLEB  DO  POSLANECKÉ  SNĚMOVNY 
 

Obec: Krucemburk – celkem za 3 okrsky 
 

Okrsky 
Voliči 

v sezn. 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v 

% 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

% 

platných 

hlasů celkem zpr. v % 

3 3 100 1 270 820 64,57 820 813 99,15 

Strana Platné hlasy 

číslo název celkem v % 

1 Občanská demokratická strana 63 7,74 

2 Řád národa - Vlastenecká unie 2 0,24 

3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 1 0,12 

4 Česká str.sociálně demokrat. 59 7,25 

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 53 6,51 

8 Komunistická str.Čech a Moravy 62 7,62 

9 Strana zelených 14 1,72 

10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 4 0,49 

12 Strana svobodných občanů 13 1,59 

15 Česká pirátská strana 56 6,88 

20 TOP 09 33 4,05 

21 ANO 2011 253 31,11 

23 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 1 0,12 

24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 108 13,28 

26 REALISTÉ 8 0,98 

27 SPORTOVCI 1 0,12 

28 Dělnic.str.sociální spravedl. 1 0,12 

29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 78 9,59 

30 Strana Práv Občanů 3 0,36 

 

 

Okrsek: 1 – Krucemburk 
 

Voliči 

v seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v % 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

% platných 

hlasů 

1 077 691 64,16 691 687 99,42 

Strana Platné hlasy 

číslo název celkem v % 

1 Občanská demokratická strana 50 7,27 

2 Řád národa - Vlastenecká unie 1 0,14 

3 
CESTA ODPOVĚDNÉ 

SPOLEČNOSTI 
1 0,14 

4 Česká str.sociálně demokrat. 50 7,27 

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 45 6,55 

8 Komunistická str.Čech a Moravy 49 7,13 

9 Strana zelených 11 1,60 

10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 3 0,43 

12 Strana svobodných občanů 13 1,89 

15 Česká pirátská strana 47 6,84 

20 TOP 09 30 4,36 

21 ANO 2011 200 29,11 

23 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 1 0,14 

24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 106 15,42 

26 REALISTÉ 8 1,16 

27 SPORTOVCI 1 0,14 

28 Dělnic.str.sociální spravedl. 1 0,14 

29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 67 9,75 

30 Strana Práv Občanů 3 0,43 

 

 



Okrsek: 2 – Staré Ransko 
 

Voliči 

v seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v 

% 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

% 

platných 

hlasů 

144 93 64,58 93 91 97,85 

Strana Platné hlasy 

číslo název celkem v % 

1 Občanská demokratická strana 9 9,89 

2 Řád národa - Vlastenecká unie 1 1,09 

4 Česká str.sociálně demokrat. 4 4,39 

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 6 6,59 

8 Komunistická str.Čech a Moravy 11 12,08 

9 Strana zelených 2 2,19 

10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 1 1,09 

15 Česká pirátská strana 6 6,59 

20 TOP 09 2 2,19 

21 ANO 2011 41 45,05 

29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 8 8,79 

Okrsek: 3 – Hluboká 
 

Voliči 

v 

seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v 

% 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

% 

platných 

hlasů 

49 36 73,47 36 35 97,22 

Strana Platné hlasy 

číslo název celkem v % 

1 Občanská demokratická strana 4 11,42 

4 Česká str.sociálně demokrat. 5 14,28 

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 2 5,71 

8 Komunistická str.Čech a Moravy 2 5,71 

9 Strana zelených 1 2,85 

15 Česká pirátská strana 3 8,57 

20 TOP 09 1 2,85 

21 ANO 2011 12 34,28 

24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 5,71 

29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 3 8,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politické strany, které nezískaly žádné hlasy, nejsou v tabulce uvedeny. 

 

MISSA SUPER: 
„Již Slunce z Hvězdy vyšlo“ 

aneb 

VÁNOČNÍ MŠE 
Adama Michny z Otradovic 

 

Léta 1654 Páně 
 

Rekonstrukce Muziky ke Slavné Bohoslužbě 
„Na Jitřní Božího Narození“ 

& KOLEDY! 

zpívá a na dobové nástroje hraje soubor 
 

:II:RITORNELLO:II: 
připravil a vede 

Michael Pospíšil 
 

E v a n g e l i c k ý  k o s t e l  

K r u c e m b u r k  

n e d ě l e  1 7 .  p r o s i n c e  2 0 1 7  v  1 5  h  
vstupné Kč 150,- 

prodej vstupenek od 11. prosince 2017 na evangelické faře  

denně od 18 h do 19 h a před koncertem v kostele od 14.15 h 

Stolní a nástěnné kalendáře 2018 
 

Na rok 2018 pro Vás Úřad městyse Krucemburk 

připravil stolní a nástěnné kalendáře, které zachycují 

čtvero ročních období v Krucemburku, Starém Ransku a 

Hluboké. K prodeji jsou na Úřadu městyse u paní Ludmily 

Soukupové. 
 

Cena stolního kalendáře – 100 Kč 

Cena nástěnného kalendáře – 200 Kč 
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PŘED  OSMDESÁTI  LETY   

ZEMŘEL  T.  G.  MASARYK 
 

Před 80 lety – v noci 14. září 1937 ve 3 hodiny 29 minut – 

zemřel Tomáš Garrigue Masaryk, bývalý prezident 

Československé republiky. Tato zpráva zasáhla i Krucemburk. 

V Krucemburku patřil 

T. G. Masaryk mezi 

uznávané osobnosti. V 

paměti značné části 

obyvatel zůstal spojen se 

zdejším pobytem v létě 

1906: někteří se s ním 

setkávali při procházkách 

po obci i okolí, při návštěvě 

kulturních akcí nebo se 

zúčastnili přednášky v 

evangelické škole. Když 17. 

června 1928 T. G. Masaryk 

navštívil Žďár u příležitosti 

položení základního 

kamene sokolovny, 

slavnosti se zúčastnilo mnoho občanů Krucemburku a okolí, mezi 

nimi i tehdejší ranecký starosta Josef Dymáček, který s 

prezidentem krátce hovořil a připomněl mu pobyt v Krucemburku. 

Nepřekvapuje, že se v Krucemburku společenskými a 

kulturními akcemi pravidelně slavily prezidentovy narozeniny. Ve 

20. letech šlo především o přednášky a besídky žáků místní školy. 

Prezidentovy osmdesátiny byly 9. března 1930 připomenuty 

filmem o jeho životě, odbornou přednáškou Jaroslava Janáčka a 

žákovskou besídkou. 

Za zmínku stojí, že 20. února 1921 v hostinci u Pecinů 

přednášel o Masarykově přínosu k národnímu osvobození Gustav 

Habrman (1864–1932). Tento sociálnědemokratický politik byl v 

té době ministrem sociální péče a poslancem. V době první světové 

války navázal kontakt s odbojem a T. G. Masarykem, a proto 

přednáška obsahovala četné osobní vzpomínky.  

Oslavy Masarykových narozenin pokračovaly také ve 30. 

letech. Vedle pravidelných besídek byla hrána představení 

loutkového divadla (1933 – Jánošík a Kašpárek), pořádány 

tělocvičné akademie (1934 Dělnická tělovýchovná jednota), hasiči 

pálili vatru na náměstí (1934–36) a v roce 1936 sehráli drama 

Mučedník brixenský, obraz ze života K. Havlíčka Borovského. Na 

sokolské besídce roku 1933 byly čteny úryvky z Čapkovy knihy 

Hovory s TGM. V roce 1937 sehrál loutkový soubor hru Františka 

Zemana Za tatíčkem Masarykem. Některé akce byly doprovázeny 

úvodními přednáškami, oblíbené byly přednášky se světelnými 

obrazy.  

Na školní slavnosti v roce 1931 proslovil přednášku školní 

inspektor z Českého Brodu František Pátek; v letech 1903–1905 

učil na zdejší škole a byl autorem slov k písni Kde Doubravka... 

Školní mládež nacvičila a sehrála v roce 1932 divadelní 

představení Jak chasník Petr ke štěstí přišel (úpravu pohádky 

Čertův švagr).  

Ve škole se prezidentovy narozeniny pravidelně připomínaly 

na školních shromážděních. Připravovali je žáci vybraných tříd se 

svými učiteli jako slovesně-hudební pásmo. Např. 6. března 1935 

oslavu připravili žáci I. a II. ročníku měšťanky. Dochoval se 

program: úvodní proslov (žák Bohumil Holeček), scénka Před 

hodinou zeměpisu, výstup Tetka Pilíčků u pana prezidenta 

(Ludmila Coufalová), tříhlasé sbory Kdo za pravdu hoří a Písnička 

svobody, prezidentův proslov k mládeži, jeho proslov k 

Národnímu shromáždění a část Smetanovy Vltavy (vše reprodukce 

z gramodesek), recitace básně J. Rokyty Masaryk Osvoboditel, G. 

Habrman: Vzpomínka na TGM (přečetla Alena Binková) a báseň 

J. Kubičky K 7. březnu (recitovala Růžena Stehnová). Program byl 

zakončen státními hymnami. 

Úctu k osobnosti prezidenta-Osvoboditele, jak byl v kronikách 

titulován, vyjádřilo obecní zastupitelstvo. 16. prosince 1936 – u 

příležitosti 30. výročí pobytu v obci – jmenovalo T. G. Masaryka 

prvním čestným občanem Krucemburku. Okresní úřad v 

Chotěboři pak požádal prezidentskou kancelář, aby prezident 

občanství přijal. T. G. Masaryk občanství přijal a prostřednictvím 

svého osobního tajemníka Antonína Schenka zastupitelstvu 

poděkoval. 

V den úmrtí (15. září 1937) byly na budovách hned ráno 

vyvěšeny černé prapory a státní vlajky na půl žerdi. Starosta zaslal 

chotěbořskému hejtmanství kondolenci. Školáci po posmrtných 

vzpomínkách byli odesláni domů. 

V pondělí 20. září večer zapálili hasiči na náměstí před 

památníkem padlých vatru. Bylo přečteno poselství Čsl. obce 

hasičské k národu a velitel recitoval příležitostnou báseň. 

Smuteční oslavu zakončil starosta obce. Na památníku byla 

umístěna po celou dobu akce Masarykova busta. 

V den pohřbu 21. září se konala dopoledne smuteční schůze 

obecního zastupitelstva za účasti představitelů společenských a 

kulturních spolků. Poté se všichni zúčastnili slavnostních 

smutečních bohoslužeb v katolickém kostele. Po nich občané u 

památníku padlých na náměstí vyslechli smuteční řeč Edvarda 

Beneše vysílanou rozhlasem a krátký proslov pronesl učitel Josef 

Janáček. Tryzna byla ukončena státními hymnami. U památníku 

padlých stáli čestnou stráž členové Sokola, DTJ, Čsl. Orla, 

legionáři a hasiči v krojích. Večer pořádala TJ Sokol pod patronací 

obce tryznu.  

Masarykova smrt urychlila další významnou akci spojenou s 

jeho pobytem v obci – instalaci pamětní desky na budově bývalé 

evangelické školy 28. října 1937. Této akci byl věnován článek v 

Domově 3/2012. 

Zbývá dodat, že posmrtnou masku zesnulému sejmul a odlitek 

levé ruky zhotovil sochař Vincenc Makovský. Ten později 

vzpomínal, jak v létě 1906 – tehdy jako šestiletý chlapec, který byl 

v Krucemburku na prázdninách u dědečka a babičky 

Zvolánkových (rodičů jeho matky) – potkal T. G. Masaryka 

několikrát při procházce k Řece. 

Jiří Zeman 



JOSEF  MIROSLAV  TOCHÁČEK 
 

Josef Miroslav Tocháček se narodil 11. ledna 1846 ve Skutči. 

Základní vzdělání získal na obecné škole v rodišti, od roku 1858 

studoval reálku v Chrudimi a poté v Hradci Králové. V květnu 

1862 postihl Skuteč velký požár, při němž vyhořela celá východní 

část náměstí (celkem přes sto domů). O dům a část jmění přišel 

také Tocháčkův otec. J. M. Tocháček se rozhodl osamostatnit a 

věnovat učitelství: vystudoval pedagogické gymnázium v Hradci 

Králové (1862–64) a získal vysvědčení učitelské způsobilosti. 

Pedagogickou dráhu začal jako mladší učitel v Hlinsku, kde od 1. 

října 1864 učil v první třídě. 

Od 1. února 1866 J. M. Tocháček působil na krucemburské 

škole jako podučitel. Záznamy ukazují, že s místem byl spokojen: 

měl roční služné 157 zlatých (v Hlinsku jen 126 zlatých), dva sáhy 

dříví z obecního lesa a také pěkný byt: nová jednopatrová školní 

budova otevřená roku 1855 měla mj. byt pro mladého učitele. 

Dvojtřídku tehdy navštěvovalo kolem 300 dětí. 

Roku 1868 J. M. Tocháček absolvoval v Hradci Králové 

zkoušky pro hlavní školu. Po smrti učitele Jakuba Pátka (18. 

prosince 1868) se stal zatímním učitelem, od 18. března 1869 

učitelem na farní škole. Od roku 1870 byl prozatímním řídícím 

učitelem a 17. dubna 1874 se stal definitivním řídícím učitelem. 

Jeho služné se zvýšilo na 700 zlatých ročně. 

Za Tocháčkova působení byla škola rozšířena na trojtřídní 

(1873): nová třída byla zřízena z bytu mladšího učitele a komory 

řídícího učitele. Po zřízení čtyřtřídní školy (1878) vznikla místnost 

z dvou pokojů řídícího učitele a zbytek bytu byl přestavěn na byt 

pro školníka. Roku 1883 se stala škola pětitřídní: pátá třída se 

vyučovala v pronajaté místnost čp. 101. 

J. M. Tocháček musel řešit také problém vzrůstajícího počtu 

žáků: roku 1870 jich bylo zapsáno 307, roku 1875 už 379, roku 

1880 429 a v polovině 80. let přes 450 dětí. I když např. roku 1870 

desetina dětí školu navštěvovala „nedbale” a 7 % jich do školy 

vůbec nechodilo (zejména z Kohoutova), bylo potřebné školu 

rozšířit. V roce 1885 byla zřízena dívčí pobočka pro pátou třídu, 

místnost byla získána v domě čp. 4.  

Za Tocháčkova působení byla školní budova dále opravována. 

Vedle přestavby bytů byly vydlážděny chodby, zřízena školní 

zahrada aj. Škola byla vybavena novými učebními pomůckami, 

knihami a za finanční pomoci hudební společnosti bylo roku 1888 

zakoupeno nové harmonium. Od září 1876 se začalo vyučovat 

ženským ručním 

pracím (první učitelkou 

ručních prací byla 

Antonie Svobodová-

Bažantová). 

J. M. Tocháček se 

oženil s dcerou starosty 

Augustina Skřivana 

Boženou. Ta – obdobně 

jako jejich dcera 

Růženka (27. února 

1870 – 15. května 

1880) – předčasně 

zemřela; obě byly 

pohřbeny na 

katolickém hřbitově a 

dochovaly se náhrobky 

z jejich hrobů.  

J. M. Tocháček 

založil Pamětní knihu školy krucemburské. Kronika, která byla při 

leteckém bombardování obce 9. května 1945 značně poškozena, 

obsahuje v úvodní části kapitolu o historii obce, dějinách školy a 

řadu národopisných údajů týkajících se obce a jejího nejbližšího 

okolí.   

J. M. Tocháček byl výborným hudebníkem. Už jako žák 

obecné školy se učil u Františka Štirského, tehdejšího skutečského 

učitele, a hudební vzdělání si rozšířil v Hradci Králové. V letech 

1873–74 a 1877 přispíval dětskými písněmi do Štěpnice, písně mu 

byly otiskovány také v Budečské zahrádce (1875–77). Řada z nich 

vznikla v Krucemburku a byla zde poprvé provozována při 

různých školních slavnostech. Je také autorem chrámových 

skladeb. 

J. M. Tocháček se záhy zapojil do společenského života obce. 

Byl zakladatelem Sboru dobrovolných hasičů (1878) a jeho 

prvním jednatelem a později pokladníkem. 

Kronika zaznamenává, že 2. srpna 1887 – tedy před 130 lety – 

vyšel ze školní budovy průvod, v jehož čele šli žáci se svými 

učiteli, dále členové školní rady, obecní zastupitelstvo, hasiči a 

ostatní občané. Na hranici obce se Ždírcem se rozloučili s J. M. 

Tocháčkem: na krucemburské škole působil 21,5 roku. Pro 

zajímavost: za jeho 

ředitelování se na 

škole vystřídalo 25 

učitelů a učitelek, z 

nichž někteří zde 

působili jen 

několik měsíců. 

J. M. Tocháček odešel do Ronova nad Doubravou, kde se stal 

ředitelem měšťanské školy. Zemřel 22. prosince 1900. 

Jiří Zeman 
 

VÝROČÍ  A.  B.  KOHOUTA 
 

V letošním roce si připomínáme dvě 

výročí krucemburského rodáka, 

spisovatele Aloise Bohumila Kohouta 

– 120. výročí od jeho narození a čtyřicet 

roků od jeho úmrtí. O A. B. Kohoutovi 

napsal obsáhlý článek Jiří Zeman 

v Domově 3/2016. 

  A. B. Kohout se narodil 

v Krucemburku 26. října 1897. Vyrůstal 

tak jako většina dětí na Vysočině ve 

skromných poměrech (jeho otec 

pracoval jako tkadlec, později jako 

mistr ve Schnekově továrně). Chodil do 

krucemburské obecné školy a krátce do měšťanské školy 

v Chotěboři. Potom vystudoval dvouletou obchodní školu ve 

Znojmě. Tak jako mnoho ostatních mužů v té době musel jít 

bojovat v první světové válce a byl těžce zraněn. Po válce se stal 

advokátním úředníkem. Od roku 1923 začal pracovat v pražských 

nakladatelstvích Sfinx a od roku 1935 v Mazáčově nakladatelství. 

V roce 1946 založil vlastní nakladatelství. Po roce 1948 pracoval 

v nakladatelství Družstevní práce, které se od roku 1952 

přejmenovalo na Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a 

umění. 

Ze vzpomínek na své dětství prožité v Krucemburku, který 

velice miloval a ve svých knížkách nazýval rodným hnízdem na 

Vysočině, napsal dvě knihy: Až na konec světa (1944) a Dědečkův 

rok (1946). V těchto knihách dokumentuje život v tehdejším 

Krucemburku v letech 1907 a 1908. Jsou to jeho vzpomínky na 

rodiče, sestry, dědu – kováře Ficbauera a ostatní příbuzné, dále 

jsou to vzpomínky na kamarády, učitele a tehdejší obecnou školu 

v Krucemburku. Přibližuje rovněž život v tehdejším 

Krucemburku.  

Kohout napsal ještě další knihu o Krucemburku, měla se 

jmenovat Dědeček z Vysočiny, zůstala jen v rukopisu. Tiskem 

náhrobek Růženky 

Tocháčkové 

náhrobek Boženy 

Tocháčkové 



vyšlo A. B. Kohoutovi celkem pět knížek, nejznámější byla kniha 

Červnový mrak (1935). 

V roce 1939 se podílel jako redaktor na vydání pamětního 

vydání Palackého Dějin národu českého. Pětisvazková edice byla 

vydána těsně po okupaci naší republiky a měla povzbudit vědomí 

našeho národa. 

A. B. Kohout zemřel v Praze 27. dubna 1977 a je pohřben na 

Olšanských hřbitovech.  

Pavel Vomela 

 

NÁHROBEK  A.  SKŘIVANOVÉ   

A  POMNÍK  A.  SKŘIVANA 
 

Mezi šestnáct kulturních 

památek v Krucemburku patří 

pískovcový náhrobek Anny 

Skřivanové. Kdysi byl 

položen na hrobě jejího vnuka 

Augustina Skřivana po levé 

straně průchodu do fary 

naproti kostelu. V těchto 

místech zřejmě byly hroby 

rodiny Skřivanových. Dnes je 

náhrobek opřen o ohradní zeď 

hřbitova pod Binkovou 

hrobkou. 

Anna Skřivanová (1731–

94) byla manželkou majitele 

krucemburské koželužské 

manufaktury Melichara 

Skřivana (1728–1817). 

Narodila se v Chrasti u 

Chrudimi v rodině Pardubských. Měla bratra, který byl katolickým 

knězem v Jičíně. V roce 1754 se provdala za Melichara Skřivana. 

Měli spolu dvanáct dětí: čtyři děti zemřely v dětském věku a osm 

se jich dožilo dospělosti. 

Syn Augustin Skřivan se stal později majitelem koželužské 

manufaktury. Na toto koželužské povolání ho připravoval otec 

Melichar již od dětství. Uměl na tehdejší dobu – stejně jako všichni 

Augustinovi sourozenci i jejich matka Anna – dobře číst, psát a 

počítat. Znal dokonale koželužské řemeslo.  

Melichar Skřivan se mimo výrobu kůží věnoval také obchodu 

s nimi. Vozil své výrobky, usně, jak se jim říkalo, do Lvova a na 

pobřeží Baltského moře do Štětína, odkud byly dopravovány do 

ruského Petrohradu. Zpátky vozil rybí tuk a ruskou juchtu, tehdy 

velmi žádanou. 

Byl to v té době dobrý obchod, který si vyžadoval ovšem 

delšího času. Jezdilo se formanskými vozy a to bylo velmi 

náročné. Právě v době jeho delší nepřítomnosti musela Anna plně 

doma zastoupit svého muže v řízení koželužny a v obchodě 

s kůžemi. 

Další syn Anny a Melichara František se stal později majitelem 

koželužny v Přibyslavi a byl zde významnou osobností, později se 

stal purkmistrem. 

Anna Skřivanová zemřela v roce 1794. 
 

Další kulturní památkou je pískovcový pomník ozdobený 

sochou anděla. Stál na původním hrobě majitele koželužny 

Augustina Skřivana mladšího (1805–69). Byl po několik let 

krucemburským primátorem. Ve své funkci se zasadil o stavbu 

nové školy. Společně s evangelickým farářem Danielem 

Molnárem počeštili původní název Kreuzberk na Krucemburk.  

A. Skřivan byl na tehdejší dobu pokrokový člověk, udržoval 

přátelské styky s čelnými představiteli českého národa té doby 

(Havlíčkem, Palackým, Riegrem a dalšími). Za manželku měl 

Karolínu, dceru ředitele raneckých ditrichštejnských železáren 

Václava Jettela. Společně měli sedm dětí, dvě dcery zemřely 

v dětském věku. Jediný Augustinův syn Gustav se stal profesorem 

na pražské polytechnice, za manželku si vzal svoji sestřenici 

Hedviku Jettelovou. Po přestěhování manželů z Vídně do Prahy 

zakrátko manželka v mladém věku zemřela. Nedlouho potom 

zemřel i Gustav: byl pohřben za veliké účasti lidu na Olšanských 

hřbitovech v Praze, smuteční projev nad jeho hrobem pronesl 

František Palacký. Na jeho hrobě byl postaven pomník s postavou 

anděla, dílo karlínské 

umělecké Menclovy slévárny. 

Dcera Augustina Skřivana 

Julie se provdala za Eduarda 

Binka ze Žďáru. Ten převzal 

vedení koželužny. Její sestra 

Marie se provdala do 

Boskovic za lékaře a 

lékárníka Antonína 

Melichara. Nejmladší 

Skřivanova dcera si vzala 

ředitele zdejší školy 

Miroslava Tocháčka. 

Také oba Augustinovi 

bratři patřili mezi významné 

muže českého národa. MUDr. 

František Skřivan byl 

lékařem, nejprve krátce v 

Krucemburku, pak ve Velkém 

Meziříčí, tehdy poněmčeném. 

Zde mimo svoji lékařskou 

praxi působil aktivně ve 

vlasteneckých kruzích. Druhý 

bratr Antonín Skřivan byl 

zakladatelem proslulé 

Skřivanovy obchodní školy 

v Praze, Napsal několik 

odborných knih a patřil také 

mezi významné osobnosti českého národa. 

Když Augustin Skřivan v roce 1869 zemřel, byl na jeho hrobě 

postaven stejný pomník i se stejným andělem, jaký je na hrobě 

jeho syna na Olšanech. 

  Pavel Vomela 
 

VÝZNAMNÍ  PŘÍSLUŠNÍCI  RODINY  

JANÁČKOVÝCH  Z  LIHOVARU 
 

V první řadě to byl bývalý krucemburský starosta a rolník 

František Janáček (1848–1928). Pocházel ze starého 

evangelického rodu Janáčkových z krucemburského náměstí. 

V mládí hrával divadlo. Byl také zakladatelem hasičského sboru. 

Zakoupil v dražbě budovy bývalého lihovaru. Se svou manželkou 

Marií měli sedm dětí. Dvě děti zemřely v dětském věku. Dva 

synové vystudovali na inženýry a syn Filip se stal technickým 

úředníkem. Nejmladší syn František padl jako osmnáctiletý 

student chotěbořského gymnázia v roce 1918 na italské frontě, 

kam byl povolán. František Janáček zemřel v roce 1928. 

Mezi významné děti Františka Janáčka patřili syn Ing. Jaroslav 

Janáček a dcera Marie, provdaná Mašková. 

Ing. Jaroslav Janáček (1878–1964) se během svých studií na 

vysoké škole v Praze seznámil s tehdejšími významnými lidmi. 

Byli to přátelé z okruhu ruského spisovatele Lva Nikolajeviče 

Tolstého – MUDr. Dušan Makovický, Albert Škarvan a další. 

Janáček byl s Tolstým v písemném styku. V době, kdy byl Tolstoj 

v nemilosti carských úřadů (byl v té době v Německu), dostal od 

J. Janáčka nabídku k pobytu v Krucemburku. Později se do okruhu 

jeho přátel zařadili přátelé tehdejšího profesora T. G. Masaryka. 



To vedlo k tomu, že Janáček vyjednal Masarykovi a jeho rodině 

prázdninový pobyt v Krucemburku v roce 1906. 

Další významnou osobností rodiny 

Janáčkových byla dcera Marie (1885–

1986). Nejprve chodila do evangelické 

školy v Krucemburku, později do 

měšťanské školy v Chotěboři, kam 

dojížděla od příbuzných 

v Markvarticích. Po ukončení školní 

docházky ji odvezl bratr Jaroslav do 

penzionu pro guvernantky a hospodyně 

v švýcarském Mannesdorfu 

u Ženevského jezera, kde studovala 

také dcera řídícího učitele Josefa 

Kynčla a další české dívky. 

Po čtyřletém studiu byla ještě další 

rok v tehdejším francouzském 

Švýcarsku, aby se zdokonalila ve 

francouzštině. V penzionátu ji 

ředitelka učila angličtinu a dala jí 

doporučení pro ústav pro vychovatelky 

v Anglii, kam paní Mašková odjela. 

Dostala se do Liverpoolu, ale 

zaměstnání se jí moc nelíbilo, a proto si našla místo na skotském 

venkově v patricijské rodině McPartyových (byla spřízněna 

s anglickou královskou rodinou). Později se s rodinou 

přestěhovala do Londýna a nakonec na panství Kattimore. V této 

rodině, v níž vychovávala dvě děti, žila patnáct let. Na začátku 

první světové války se vrátila zpátky domů do Čech. 

V této době ji požádal brodský advokát dr. Zmek, aby se stala 

vychovatelkou jeho dcery Aničky. Paní Mašková nabídku přijala 

a zároveň učila angličtinu doktora Zmeka. Ten se po válce 

odstěhoval do Prahy a začal pracovat v diplomatických službách. 

Paní Mašková odešla do Prahy s rodinou Zmekovou a dostala se 

k paní Haně Benešové, manželce tehdejšího ministra zahraničních 

věcí Edvarda Beneše; vedla jím domácnost a stala se společnicí 

paní Benešové. V rodině pozdějšího prezidenta Beneše zůstala 

s výjimkou let okupace až do roku 1948, kdy prezident Beneš 

zemřel.  

Manželka dalšího prezidenta Marta Gottwaldová jí nabídla, 

aby ve své funkci na Hradě zůstala i nadále. Paní Mašková odmítla 

a vrátila se se svým manželem do Krucemburku do lihovaru na 

zasloužený odpočinek. Ani zde však nezůstala v nečinnosti. 

Vyučovala studenty a děti angličtině. S paní Hanou Benešovou 

zůstávaly v přátelství i nadále. Vždy o jejích narozeninách ji 

jezdila navštívit buďto do Prahy, nebo do Sezimova Ústí. 

V 60. letech minulého století působil v Krucemburku divadelní 

soubor Jednotného klubu pracujících pod vedením učitele 

Jaromíra Švarce. Paní Mašková v něm hrála: své divadelní umění 

předvedla ve hře Stromy umírají vstoje s panem Václavem 

Beránkem. Hrála dokonce i ve filmu: když režisér Karel Kachyňa 

natáčel v Havlíčkově Borové film Noc nevěsty, hrála v něm roli 

sudičky. Režisér i ostatní herci včetně Jany Brejchové, která 

ztvárnila hlavní roli, navštěvovali paní Maškovou v Krucemburku. 

 Záslužnou činnost prokázala paní Mašková za války. V září 

1938 přesunul prezident Beneš své velitelské stanoviště na 

Moravu. Chtěl část státního archivu přesunout alespoň na 

poloviční cestu od Prahy. Paní Mašková mu nabídla úkryt archivu 

v krucemburském lihovaru. Tam byl převezen ve dvaceti bednách 

vojenským automobilem. Po přijetí mnichovské dohody byly 

bedny s archivem odvezeny zpět.  

Po okupaci měl tento případ ještě dohru. V dubnu 1939 přijela 

do Krucemburku dvě auta s gestapáky z tehdejšího Německého 

Brodu, kde v té době sídlilo gestapo. Čtyři hodiny důkladně 

prohledávali lihovar v domnění, že jsou v něm ukryty závažné a 

nebezpečné věci. Když nic nenašli, pohrozili neznámému udavači 

a s omluvou odjeli.  

Dcera dr. Zmeka Anička se provdala před válkou za ing. 

Václava Palečka, redaktora zemědělského nakladatelství Brázda; 

byl také předsedou československo-jugoslávského přátelství. 

V roce 1939 odešel do Francie, kde bojoval v řadách jejich 

obránců po napadení Německem. Po kapitulaci Francie odjel do 

Anglie a zde pracoval u prezidenta Beneše a ministra Jana 

Masaryka. V roce 1942 pronesl hlavní projev za československou 

delegaci na setkání studentů z okupovaných zemí Evropy. Zde se 

rozhodlo, že 17. listopad se bude slavit jako Mezinárodní den 

studenstva. Později vedl v Americe jednání s prezidentem 

Rooseveltem: pro toto jednání mu prezident Beneš propůjčil 

hodnost generála. Měl také v USA přednáškové turné o poválečné 

Evropě. 

Jeho manželka Anna byla po heydrichiádě zatčena a vězněna 

v koncentračním táboře ve Svatobořicích. Tehdy jejich teprve 

dvouletý syn Petr byl v ohrožení, že bude dán do nějaké německé 

rodiny tak jako děti z Lidic a Ležáků. Proto si ho vzala paní 

Mašková do Krucemburku a žil zde až do roku 1945. 

 Po válce se rodina Palečkova šťastně setkala. Měl jsem to 

štěstí, že jsem se s Ing. Petrem Palečkem, který se svou rodinou 

žije v Kalifornii v USA, setkal osobně v červnu v Praze při jeho 

návštěvě republiky. Vzpomínal na roky strávené v Krucemburku 

a na paní Maškovou, která mu nahradila maminku. O tomto 

setkání a životě Ing. Petra Palečka napíšu článek.  

Mohli bychom jmenovat ještě další příslušníky rodiny 

Janáčkových: ředitele zdejší školy Josefa Víta Janáčka, 

výborného hudebníka a zpěváka, který měl za manželku sestru 

manželky Ing. Jaroslava Janáčka, a jeho syna Víta Janáčka, 

diplomata, později ředitele ČTK a redaktora časopisu 100+1 

zahraničních zajímavostí, a jeho sestru Evu, provdanou Jandovou, 

která se věnovala novinařině v deníku Právo. 

Pavel Vomela 
 

VODNÍ  PLOCHY  V  HLUBOKÉ 

 

Nejznámější je rybník Doubravník, který se nachází jižně od 

obce za návrším zvaným Vysoké pole. Jeho výměra je zhruba 14 

ha, zavodněná plocha je 12 ha. Rybník byl vybudován asi v letech 

1670–80 majiteli panství Ditrichštejny. V letech 1930–59 byl 

majetkem Lesního družstva Přibyslav, po jeho zestátnění jej 

převzalo Státní rybářství. V roce 1995 bylo Lesní družstvo 

obnoveno a rybník byl vrácen. V roce 2015 byla provedena 

rozsáhlá oprava hráze a výpustě, také byly opraveny cesty v okolí 

a po koruně hráze. 

Rybník je napájen vodou budoucí řeky Doubravky, jejíž 

pramen se nachází v prameništi vzdáleném asi dva kilometry, dále 

vodou z Radostínských rašelinišť, dalším přítokem je potok 

z lesních porostů v okolí Černé silnice. Potok vytékající 

z Doubravníka je vlastně už řekou Doubravou: s několika přítoky 



z lesů je to mohutný tok valící se lesem přes balvany směrem 

k rybníku Řeka. 

Doubravník je svou polohou velmi atraktivní a pobyt v jeho 

okolí je velmi příjemný. 

Ve spodní části obce v blízkosti domu čp. 68 proti kravínu byl 

v roce 1970 postaven malý rybníček v rámci melioračních 

činnosti. Na naléhání občanů byl svépomocí postaven štanýř, a tak 

vodní nádrž je možno obhospodařovat, regulovat výšku vodní 

hladiny, je možný i chov ryb. Po dobu existence této vodní plochy 

nedošlo k žádným negativním událostem, a tak je možno říci, že 

se v roce 1970 pracovalo dobře. 

V současné době má vodní plochu pronajatu pan Culek a chce 

na ní hospodařit, tj. rybařit. Stav vody je celá léta stabilní: přítok 

vody je sice malý, ale trvalý (voda přitéká ze zamokřených luk pod 

školou). 

Nejnovější vodní plochou je rybníček Doleček, nachází se asi 

500 m na západ od nové školy směrem k lesu v mírné prohlubni 

terénu. Byl vybudován zjara v roce 1989 Mysliveckým sdružením 

Doubravka na místě dávno neklizených luk. Tehdy byla 

vybudována výpusť, zvednuta hráz a na náhorní straně hráze byly 

položeny betonové panely. Vodou jej zásobuje v lese ukrytý 

pramen vyvěrající v nedaleké prohlubni terénu, je to však zdroj 

trvalý, a tak vodní hladina je velmi stálá. Voda slouží k chovu ryb 

a k rekreaci. Výsledky v rybaření jsou nevalné, neboť tuto vodní 

plochu miluje vydra, která se dělí s lidmi o výsledky hospodaření. 

Výměra této plochy je asi 14 arů, v současné době je rybníček 

pronajat MUDr. Jitce Němečkové, která je velmi aktivní a pořádá 

v místě třeba pálení čarodějnic nebo letní hry na lávce nad vodou. 

Další z hlubockých vodních ploch je požární nádrž, a to mezi 

domy čp. 15, 17 a 47. Její hráz slouží jako vozovka silnice vedoucí 

k Radostínu. Její vznik není znám, každopádně při stavbě silnice 

roku 1892 byla vozovka položena na povrch hráze a první cvičení 

hasičů v obci roku 1891 čerpalo vodu právě odtud. 

Voda do rybníčku přitéká mírně z Kasalových žlabů a hlavně 

z mokřadu mezi domy čp. 22 a 69. Výměra vodní plochy je asi 7,5 

arů. V roce 1980 po ukončení stavby vodovodu bylo přikročeno 

k opravě rybníčku. Bylo vyvezeno bahno ze dna a rozmočených 

okrajů, byly postaveny opěrné zdi a vybudován štanýř k snadné 

regulaci stavu výšky vodní hladiny. Rybníček jako vodní nádrž 

slouží ke spokojenosti občanů dodnes. 

František Janáček 

 

 

LITHIOVÉ BATERIE – 

ROSTOUCÍ HROZBA PRO DĚTI 
 

Máte-li doma malé děti, zpozorněte. 

Zdravotnická zařízení v posledních letech 

evidují strmý nárůst případů, kdy si dítě 

splete drobnou lithiovou baterii s bonbónem 

a spolkne ji. To může mít fatální následky. 

Lithiové knoflíkové baterie totiž dokáží 

rozleptat sliznici jícnu už do jedné hodiny 

od požití, navíc hrozí riziko nízkovoltového 

poranění stejnosměrným proudem.  

Knoflíkové baterie jsou přitom přítomny v každé domácnosti, 

například v hodinkách, ovladačích, ale také v mnoha hračkách. 

Pokud dítě leptající baterii pozře, je nutná okamžitá návštěva 

lékaře, rozhodovat při tom může každá minuta.  

To, že děti baterii spolknou, však zjistí mnohdy rodiče až 

s časovým odstupem.  

V případě, že rodiče pojmou podezření na spolknutí baterie, 

měli by ihned navštívit nejbližší zdravotnické zařízení.  
 

Nepodceňujte skladování baterií v domácnosti 
Riziku spolknutí knoflíkové baterie lze předejít bezpečným 

skladováním baterií v domácnosti. Z  průzkumu společnosti 

Recyklohraní o.p.s. vyšlo najevo, že průměrná česká rodina má 

doma 49 baterií, z toho 8 použitých. V západní Evropě není 

výjimkou dokonce 115 přenosných baterií v jedné domácnosti. 

Největší nebezpečí představují volně položené a 

nesystematicky skladované baterie v domácnosti. Jednoduché a 

přitom efektivní řešení nabízí krabička ECOCHEESE. Díky ní 

jsou baterie skladovány na jednom místě, mimo dosah dětí. Po 

naplnění nádoby stačí její obsah odnést na jedno ze sběrných míst. 

S krabičkou ECOCHEESE tak nejen chráníte své děti, ale navíc 

uděláte službu přírodě. 

V rámci České republiky jsou krabičky zasílány všem 

zájemcům o třídění zdarma. Objednat si ji můžete na stránkách 

www.ecocheese.cz. Vybírat lze ze tří standardních barev – modré, 

růžové a zelené.  

Použité baterie lze bezplatně odevzdat ve všech prodejnách, 

které v rámci svého sortimentu prodávají přenosné baterie, ve 

sběrných dvorech, na školách, úřadech a v některých firmách.  

Městys Krucemburk má sběrnou nádobu umístěnou na Úřadu 

městyse, ve zdravotním středisku a sběrném dvoře.  

ČINNOST  SDH  BĚHEM  LÉTA 
 

Jednotka od 1. června do 31. srpna vyjížděla ke dvěma požárům 

a k devíti technickým pomocím (jednalo se o čištění kanalizace a 

komunikace), sedmkrát k likvidacím nebezpečného a obtížného 

hmyzu. Opět se nám vyhnuly letní požáry polních a lesních porostů 

a zemědělské techniky; zde je vidět, jak se místní ZAS stará vzorně 

o techniku a její přípravu na žně i práce kolem nich. Při žňových 

pracích mají přistaven traktor s cisternou vody přímo na poli.  

V červnu jsme pomáhali zajistit bezpečnost na vodní ploše při 

závodech dračích lodí na Řece. I když bylo chladnější počasí, 

závody se vydařily. Týden na to proběhla ukázka záchrany na vodě 

pro žáky zdejší ZŠ od profesionálního záchranáře Štěpána Janáčka. 

Účastnili jsme se též soutěže Ps-8 v Údavech. Proběhlo také jedno 

školní cvičení na areálu naší ZŠ, při němž byli žáci seznámeni 

s postupem hasičů při požáru školní budovy, dojezdy dalších 

jednotek a složek IZS a jejich činností.  

Naše stařičká cisterna prošla opravami v dílně ZAS 

Krucemburk. Došlo na opravu řízení, elektroinstalace dobíjení a 

odstranění dalších závad. S blížícím se podzimem bychom chtěli 

upozornit naše spoluobčany na kontroly komínů, plynových kotlů 

a karem, aby nedošlo k otravě spalinami nebo k požáru.  

Chtěli bychom popřát pěkné podzimní měsíce, poděkovat všem 

za podporu a jakoukoli pomoc při vykonávání našich činností. 

Martin Kasal, Martin Rejšek 
 

LETNÍ  KINO 
 

Také letos bylo v provozu letní kino, pravděpodobně jediné 

stálé v Kraji Vysočina mimo amfiteátr v Jihlavě. Promítání začalo 

24. června českým filmem Miluji Tě modře a končilo 30. srpna 

filmem Rychle a zběsile 8. Na 24 představení přišlo 758 diváků. 

332 diváků zhlédlo český film Špunti na vodě. 

       Ladislav Polanský 
 

MEMORIÁL  JAROSLAVA  VEČEŘI 
 

V sobotu 1. července za pěkného počasí uspořádala TJ Spartak 

Staré Ransko již desátý ročník memoriálu Jaroslava Večeři 

fotbalových internacionálů. Turnaj byl věkově omezen a mohli se 

ho zúčastnit pouze hráči ve věku nad 40 let. Turnaje se zúčastnilo 

6 mužstev: Tatran Ždírec, Sokol Herálec, SK Nová Ves, Stavbaři 

Pardubice, Česká Bělá a hráči domácího Spartaku. Na poslední 

chvíli se odhlásila mužstva Brandýs a Žďár nad Sázavou.  



V 9 hodin byl turnaj slavnostně zahájen. Všechna mužstva poté 

hrála v jedné skupině každý s každým, a to 2 x 12 minut. Nejlépe 

si vedlo mužstvo Nové Vsi, které vyhrálo všechna utkání a s 15 

body skončilo na prvním místě. Druhé místo obsadil dosud v tomto 

turnaji neporažený Tatran Ždírec, třetí byl Herálec, čtvrté 

Pardubice, páté Staré Ransko a poslední skončila Česká Bělá. 

Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Dušan Dvořák a 

brankářem Zdeněk Wasserbauer, oba z Tatranu Ždírec.  

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným hráčům za 

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

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

Novosad. Poděkování patří také všem sponzorům, hlavně pak 

členům a hráčům Spartaku, kteří celý turnaj připravili a pomohli 

tak zdárně zakončit celou jarní fotbalovou sezónu. 

za TJ Spartak Jan Hülle 

 

SPARTAK  STARÉ  RANSKO 
 

„Ranečtí“ chlapi postoupili do Kraje! 
A-tým fotbalového oddílu TJ Spartak Staré Ransko se umístil 

v sezóně 2016–17 na krásném druhém místě 

v havlíčkobrodském Okresním přeboru. Díky tomuto umístění a z 

důvodu odmítnutí ostatních družstev z okolních okresů, které měly 

možnost postoupit do krajské soutěže, postoupilo mužstvo chlapů 

do vysněné krajské soutěže, o kterou spoustu let usilovalo. 

V aktuální sezóně tedy mužstvo chlapů nastupuje v krajské I. B 

třídě. 

Letní příprava na krajskou soutěž začala 17. června na 

raneckém hřišti. První týden se trénovalo každý den, následující 

týden jsme se sešli třikrát, konkrétně v pondělí, ve středu a v pátek. 

Poté následovaly tréninky pouze v úterý a v pátek. Ty byly 

společné pro chlapy a dorostence a probíhaly pod vedením Mgr. 

Jiřího Šikla a Ing. Pavla Novosada. Účast na letní přípravě byla 

velmi dobrá, průměrně bylo na trénincích 17 hráčů. Před začátkem 

sezóny se odehrál pouze jediný přátelský zápas s mužstvem 

z Kameniček u Hlinska, který skončil remízou 2:2. 

Na začátku sezóny jsme věděli, že se v krajské soutěži bude 

hrát jiný fotbal, než na který jsme byli zvyklí v okresním přeboru. 

To se potvrdilo hned v prvním zápase, v němž jsme zavítali do 

Štoků. Zde jsme utrpěli děsivou porážku 5:0 a bylo nám ukázáno, 

jak se hraje v Kraji. Další dva zápasy byly podobné a bohužel jsme 

odcházeli bez bodů. Dále následoval zápas v sousedním Ždírci nad 

Doubravou: zde se hrál velmi vyrovnaný fotbal, ale kvůli našim 

chybám a neproměněným šancím jsme odjížděli domu poraženi. 

Ve stejném duchu byl i domácí zápas s týmem z Habrů. Až zápas 

s mužstvem Rozsochatce, které dobře známe z okresního přeboru, 

přinesl první bod v podobě cenné remízy 2:2. Toto utkání nám 

mohlo přinést i cenné tři body, ale bohužel jsme doplatili na 

neproměňování vyložených šancí. 

Doufáme, že brzo k tomuto bodu přibydou další a začne se více 

dařit v dalších zápasech, a to nejen v podzimní části I. B třídy 

krajského přeboru.  

za A-tým vedoucí mužstva Ing. Jan Dymáček 

 

Dorost 
Pro novou sezónu I.A třídy krajské soutěže 2017–18 jsme 

mužstvo dorostu pro malý počet vlastních hráčů sami přihlásit 

nemohli. Jedinou příležitostí jak hrát dál bylo spojit se s týmem z 

Vísky. Sice je to trochu z ruky a nebude to jednoduché, ale pro 

zachování soutěže na Starém Ransku jsme se rozhodli do toho jít. 

Patřičné záležitosti se sloučením zařídil Miloš Losenický. Trénovat 

budeme odděleně. 

Přípravu jsme po dohodě začali společně s týmem mužů pod 

vedením Jiřího Šikla. Na sehrání jsme měli domluvené dva 

přípravné zápasy. S Rozsochatcem, který hraje o soutěž výše, jsme 

prohráli 4:1. Druhá příprava byla s Chotěboří, na kterou narazíme 

i v naší skupině, a po gólové přestřelce jsme prohráli 5:4. 

Zúčastnili jsme se ještě turnaje dospělých ve Vísce, kde se nám ale 

nedařilo a skončili jsme poslední. 

Úvodní zápas soutěže jsme hráli ve Velkém Beranově, odkud 

jsme odjeli s prohrou 4:1. První domácí zápas jsme po dohodě 

odehráli ve Vísce a porazili Měřín 2:1.  

za dorost Jan Pecina  
 

DRACUP  2017 
 

Po loňském úspěchu závodů dračích lodí na Řece napadlo 

členky týmu Jedovatých Rumělek, že by bylo krásné uspořádat 

podobný závod pouze pro školní posádky, a tak oslovily členy 

Perunu Hluboká, zda by jim nepomohli s organizací. V průběhu 

zimy byly osloveny školy v širokém okolí s nabídkou účasti. 

Nakonec se přihlásily čtyři školy – spolu s krucemburskou ZŠ 

závodily i základní školy ze Ždírce nad Doubravou, Chotěboře a 

Havlíčkovy Borové.  

Závod se uskutečnil na Řece 23. června. Začal vysvětlením 

techniky pádlování, následovaly tréninkové jízdy a po slavnostním 

zahájení se všichni hromadně rozcvičili pod vedením zkušené 

cvičitelky. V přestávkách mezi jízdami mohly děti zhlédnout 

ukázku záchrany tonoucího, podívat se na funkční prototyp 

automobilu Kaipan: postavili jej studenti VOŠ OA SOUT 

Chotěboř a vítězové soutěže v luštění hlavolamů se v něm mohli 

svézt. Pro utužení týmového ducha byly v rámci závěrečného 

programu všem účastníkům, učitelům, organizátorům i náhodným 

divákům rozdány dřevěné špejle, ze kterých vytvořili obrovský 

kruh, v němž se 176 z nich spojilo pomocí držení špejlí mezi 

ukazováky.    

A jak to všechno dopadlo? Zvítězil tým Dracobor ze ZŠ 

Havlíčkova Borová, na druhém místě skočili Smetaňáci ze ZŠ 

Smetanova Chotěboř, na třetím Ždírečtí draci ze ZŠ Ždírec nad 

Doubravou a na čtvrtém tým ZŠ Krucemburk. 

Odměnou za předvedené výkony byly pro všechny medaile, 

poháry, diplomy a věcné ceny. Úžasné na celém průběhu závodů 

nebyly pouze předvedené výkony, ale také kulisa, kterou 

posádkám dokázali vytvořit diváci z řad spolužáků. O duchu fair 

play svědčí i skutečnost, že posádky, které zrovna nezávodily, 

povzbuzovaly pádlující. Pro všechny členy posádek bylo 

připraveno zdarma občerstvení.  

Všem zúčastněným patří velké poděkování a obdiv, protože 

většina z nich pádlovala poprvé, ale na dosažených časech to 

nebylo příliš znát. Velký dík patří i všem organizátorům a 

sponzorům, bez nichž by se tyto závody neuskutečnily. 

za Perun Hluboká Jiří Přiklopil 

 

PERUN  NA  NIGHT  RUN  PRAHA 
 

V sobotu 16. září se několik členů našeho klubu zúčastnilo 

dalšího ze závodů seriálu běhů s názvem NIGHT RUN, který se 

tentokrát uskutečnil v Praze v oboře Hvězda. Hlavní závod byl 

dlouhý 10 km a uzavíral celý program. Tomu předcházely dětské a 

rodinné závody a také charitativní Avon běh na 5 km na podporu 

žen bojujících s rakovinou prsu, na který jsme se přihlásili my. 

Běželo se v Praze na Vypichu v oboře Hvězda. Počasí se 

naštěstí umoudřilo a přestalo pršet. Čtvrt hodiny před závodem 

nám svaly rozcvičkou protáhla známá cvičitelka aerobiku Hanka 

Kynychová a v 19.15 jsme se vydali na trať spolu s dalšími 

několika stovkami závodníků. Opět byly povinnou výbavou 

čelovky, které nejenže vytvořily pohybujícího se svítícího hada, ale 

byly opravdu praktické, protože trať vedla také terénem přes 

kořeny stromů.  



V cíli nám byla odměnou kromě dobrého pocitu i krásná 

medaile. Tyto závody mají ovšem i své osobní příběhy. Cestou 

jsme potkali malou 

holčičku, která 

s tatínkem běžela na 

podporu své 

nemocné maminky. 

A právě o tom nejen 

tyto závody jsou – 

nesedět doma a 

snažit se pomoci 

ostatním. 
 

PERUNI  NA  BĚHU  KOLEM  ŘEKY 
 

Perun Hluboká se zúčastnil 3. září již čtvrtého kola letošního 

seriálu závodů na 5 km s názvem Běh kolem Řeky, který pořádá 

Dámský běžecký klub Chotěboř. O jeho oblibě svědčí i fakt, že se 

této akce účastní stále větší počet závodníků, a to i z našich řad. 

Start byl u restaurace, běželo se ke Štířímu dolu, dále po silnici do 

Hluboké a zpět zadem přes Písečák s cílem opět před restaurací. 

Pro vítěze byly připraveny diplomy a věcné ceny. Tímto chceme 

poděkovat všem organizátorkám za výborný nápad pořádat tyto 

závody právě u nás i za pohoštění, které měly pro nás pokaždé 

připravené. 

 

PERUN  CUP  2017 
Každoročně Perun chystá na podzim turnaj v malé kopané 

Perun Cup a letos 9. září se uskutečnil již dvacátý ročník. 

Tentokráte se utkalo sedm týmů, přičemž Perun měl dvojnásobné 

zastoupení. 

Týmy byly rozděleny do dvou skupin: hrálo se o dvě postupová 

místa a následně vyřazovacím způsobem družstva bojovala o 

finále. V prvním semifinále si to rozdaly týmy domácího Perunu a 

Uhlířských Janovic: po bezbrankové remíze postoupili na penalty 

do finále hosté. Také druhé semifinále dospělo po remíze 2:2 do 

penaltového rozstřelu, v němž byli Rafani Havlíčkův Brod 

úspěšnější než jejich soupeř Dream Team a stali se tak druhými 

finalisty.  Následující součástí programu byla utkání o jednotlivá 

umístění. Perun B podstoupil zápas o páté místo Realu Jeníkov, ten 

se však úkolu nezhostil na výbornou a prohrál s Norwichem 

Hlinsko 0:2. V utkání o bronz domácí Perun s přehledem přehrál 

Dream 3:0 a finále ovládli fotbalisté z Janovic, když porazili tím 

nejtěsnějším možným výsledkem 1:0 Rafany z Brodu. 

Před vyhlášením výsledků zhodnotili letošní sportovní výkony, 

ale i celou dvacetiletou historii prezident klubu Luděk Strašil a 

Tibor Kubát coby rozhodčí, který převážně turnaje soudcoval. 

Následně si kapitáni převzali ceny a poháry za jednotlivá umístění. 

Jako bonus si všichni hráči odnesli pamětní medaile a všem týmům 

a organizátorům byly předány plakety zhotovené k 20. výročí 

Perun Cupu.    

Ještě trochu toho bilancování. Ve dvaceti ročnících se 

vystřídalo 26 družstev, největší účast, kromě stoprocentních 

domácích, mají Uhlířské Janovice (celkem 16) a za nimi Sokol 

Krucemburk, který odehrál 13 turnajů. ale dnes už fotbalově 

nefunguje a věnuje se jiným činnostem. Po sportovní stránce byl 

nejúspěšnější Perun (7 vítězství, 5krát druzí, 3krát třetí), za nimi 

fotbalisté z Uhlířských Janovic (2krát první, 2krát druhé místo a 

2krát třetí), dvě vítězství mají také Viničky, Sokol Krucemburk 

(1krát první, 4krát druzí a 2krát bronz). Perun byl ve finále celkem 

12krát, dále pak Sokol 5krát, Janovice 4krát, Norwich Hlinsko 

3krát atd. Nejvíce gólů padlo roku 2014 v utkání Viničky – 

Radostín (7:3), zápasy s největším rozdílem 2016 Cikháj – 

Janovice 8:0, 2010 Chotěboř – Dream Team 8:0 a 2002 Perun – 

Janovice 7:0. Nejmladším hráčem byl třináctiletý David Pácal, 

naopak nejstarším Jirka Povejšil (61 let). Největší akvizicí, která 

vyběhla na hlubocký drňák, byl Michal Černík, který si kopnul 

mimo jiné i ve Spartě Praha. 

Perun neorganizuje tento turnaj, aby na tom finančně 

profitoval, jak to bývá na podobných akcích. Pro nás je největší 

vyznamenání spokojenost všech družstev a podle reakcí kapitánů i 

ostatních hráčů se nám to povedlo. Tak zase za rok. 

za Perun Lída a Luděk Strašilovi 
 

DRAČÍ  LODĚ  NA  PILÁKU  2017 
 

19. srpna se na Pilské nádrži u Žďáru nad Sázavou konal 11. 

ročník závodů dračích lodí Vysočina, kterého se letos – stejně jako 

všech předešlých – zúčastnila i posádka Perun Hluboká a již 

podruhé ženská posádka Partička z vokolí, která je složená 

z manželek, přítelkyň a kamarádek našich členů. 

Závodů se zúčastnilo 38 posádek v sedmi kategoriích. Posádka 

Perunu neobhájila předchozí tři po sobě jdoucí vítězství v kategorii 

Sport a obsadila krásné druhé místo, stejně jako naše ženská 

posádka. Kategorii Fun vyhrála posádka Dračí Lokomotiva z 

Pardubic, v kategorii Sport zvítězila po velkém boji jihočeská 

posádka Satani z Doubí a kategorii Žen vyhrála již počtvrté za 

sebou posádka Jedovaté Rumělky. Kvalita výkonů všech posádek 

neustále stoupá a pro naše týmy je to motivace ke zlepšení a 

dalšímu tréninkovému úsilí. 

za Perun Hluboká Jiří Přiklopil 
 



I.A  TŘÍDA  DOROSTU  2016–17 

Na fotografii je družstvo dorostu TJ Spartak Staré Ransko 

v sezóně 2016–2017. 

Horní řada: F. Holcman, M. Nepovím, M. Fousek, F. Dymáček, 

P. Kubík, F. Holcman, F. Nepovím, D. Neubauer, M. Losenický, 

L. Luňáček, J. Soukup, J. Pecina, M. Losenický 

Dolní řada: F. Krejčí, D. Lupták, L. Bříza, O. Pecina, T. Blažek, 

P. Soukup, M. Dymáček, L. Mrštík 

V popředí: A. Kadlec 
 

TENIS 
 

20. srpna se za přívětivého nedělního počasí na dvou 

„centrkurtech“ ve známém tenisovém středisku Krucemburk konal 

již 5. ročník parádního představení turnaje čtyřher pro amatéry. 

Celkově panovala jako vždy uvolněná přátelská atmosféra 

umocněná kvalitními výkony při zápasech a také operativním 

občerstvováním během náročných bojů. Devět nekompromisních 

párů nejprve bojovalo ve dvou skupinách a potom nejnovějším 

pavoukem jsme prošli k tomuto pořadí: Zaslouženými vítězi se 

konečně stali výteční a obětaví Franta Čermák a Mirek Blažek, 

kteří ve finále udolali pár J. Marek a F. Trávníček. Na třetím místě 

skončili L. Víšek s J. Nevolem, kteří pokořili favorizovaný pár D. 

Bonaventura a V. Škarvada. 

Veteráni Š. Bonaventura s J. Hudečkem (nejstarší účastníci 

akce) a pár R. Lédl s J. Němcem, stejně jako mix A. a P. Blažkovi, 

herně nezklamali a podělili se o 5.–8. místo. Další v pořadí skončili 

hoši až z dalekého Třince M. Pátek a D. Vitula společně s chasníky 

z Havlíčkovy Borové P. Štukhejlem a T. Štědrým. Myslíme, že 

tato tradiční akce se velmi vydařila a děkujeme též za pěkné fotky 

z přístroje Jirky Marka, redaktora Žďárského deníku. Děkujeme i 

za podporu Městyse Krucemburk a firmám Montero, Elasta Vestil, 

PKS okna a Adest. Vítězové dostali kromě věcných cen do držení 

putovní KRUCEMBURSKOU KLIKU z truhlářské dílny Pavla 

Soukupa a zbylé dva páry na bedně i pěkné pohárky. Čtvrtý pár 

měl na krku bramborové smajlíky.  

Letos se kromě Krucemburské kliky podařilo zorganizovat i 1. 

ročník ligy pro hráče, kteří pravidelně chodí hrát na kurty 

v Krucemburku. Bojů ve dvouhře a na závěrečném turnaji ve 

čtyřhře se zúčastnilo 14 statečných. Celkem bylo odehráno 112 

zápasů. Takovou porci tenisu místní kurty ještě nezažily. Po letech 

herní stagnace přicházejí hojnější léta. Jsme rádi, že je na kurtech 

možno vídat i malé nadšence, kteří si společně s tatínky osvojují 

záludnosti pravidel této pěkné hry, a doufáme, že takových dětí se 

zápalem pro tenis bude přibývat.   

za tenisty Pavel Blažek 
 

ZÁJEZD   

SPOLKU  PŘÁTEL  KRUCEMBURKU 
 

Každým rokem koncem 

srpna nebo začátkem září pořádá 

SPK pro své členy a ostatní 

zájemce z Krucemburku a okolí 

zájezdy po historických 

památkách naší republiky. Také 

v letošním roce jsme v sobotu 

26. srpna uspořádali opět zájezd 

do jižních Čech po stopách rodu 

Rožmberků a Švarcenberků. 

Zatímco loni jsme navštívili 

Třeboň, letos jsme jeli na 

návštěvu Českého Krumlova. 

Prohlédli jsme si krumlovský zámek a seznámili jsme se s jeho 

bohatou historií, poté jsme pokračovali v prohlídce zámeckého 

parku s otočným hledištěm. 

Po prohlídce zámku a parku jsme odešli do města, které bylo 

zcela přeplněno turisty. Bylo mezi nimi i mnoho návštěvníků 

z ciziny. Město bylo rozpáleno pěkným letním slunečným 

počasím. Snažili jsme se proto držet co nejvíce ve stínu. 

Vltava byla plná lodí vodáků, kterým jsme záviděli to, že byli 

co nejblíže u vody. Dívali jsme se na splav u jezu, kterým sjížděly 

rafty a kajaky. Po prohlídce města jsme po páté hodině odjížděli 

z Českého Krumlova naplněni pěknými zážitky z příjemně 

prožitého sobotního dne zpět do Krucemburku. 

Pavel Vomela 
 

SPOLEK  ZAHRÁDKÁŘŮ 
Spolek zahrádkářů uspořádal 7. srpna zájezd do Kroměříže a 

Věžek. Nejdříve jsme absolvovali prohlídku historického centra 

Kroměříže s průvodcem. Potom jsme zvolili trasu Via Unesco, kde 

jsme se seznámili se všemi kroměřížskými skvosty, jež jsou 

zapsány v seznamech světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO. 

Prohlédli jsme si Reprezentační sály Arcibiskupského zámku. 

Ze zámecké věže se nám naskytl pohled na historické budovy, 

zámeckou zahradu a okolí Kroměříže. Individuálně každý vlastním 

tempem přešel do Květné zahrady, která patří mezi nejvýznamnější 

zahradní díla v celosvětovém měřítku. V odpoledních hodinách 

jsme navštívili výstavu Zahrada Věžky, kde jsme mohli nakoupit 

něco nového do svých zahrad. 

Tradiční výstavu květin jsme uspořádali ve dnech 19. a 20. 

srpna. Na rozdíl od výstavy ve Věžkách, která je zaměřena pouze 



komerčně na prodej, je naše výstava prezentací květin 

vypěstovaných na našich zahradách. Šikovné ruce našich členů a 

členek dokázaly vytvořit pěkná aranžmá. V letošním roce 

vystavoval svoje růže pouze pan Petruželka ze školky Malochyně. 

Jinak byly všechny květiny dodány pěstiteli z našeho spolku. Svoje 

výpěstky zde představili Jirka Orlíček, Pepík Procházka a mnoho 

dalších, i těch starších, kteří se již nemohli zúčastnit na přípravě a 

aranžování výstavy. O tom, že se výstava líbila, svědčí i zápisy v 

návštěvní knize jako např. „Krásná výstava květin, jistě jste otrhali 

celé městečko, jen tak dál.“ „Je pěkné a uchvacující, kolik dokázali 

naši zahrádkáři shromáždit na jednom místě. Děkujeme za 

nevšední zážitek. Mnoho úspěchů do dalších let.“ nebo „Děkujeme 

za tvořivou krásu, ruce pěstitelů, kteří kytičky celý rok opečovávali, 

i ruce aranžérů, kteří vytvořili nádherné vazby. Ať se Vám daří.“ 
Pavel Novák 

 

JAN  ZRZAVÝ  STÁLE  ŽIVÝ 
 

Před 40 lety 12. října 1977 zemřel v Praze Jan Zrzavý. Malířův 

život skončil – jeho dílo žije dál. Osobité umění tohoto umělce 

vešlo natolik do povědomí českého národa, že je pociťováno jako 

věčně živá součást naší kultury.  

Specifikem díla tohoto malíře, grafika, ilustrátora a scénografa 

byla jeho nezaměnitelnost, která se vystupňovala do té míry, že 

Zrzavého výtvory nelze jednoznačně zařadit pod žádný vyhraněný 

umělecký směr. Objasněním této výjimečnosti mohou být přímo 

vlastní slova Jana Zrzavého z roku 1920 z jeho článku „Vyznání 

umělcovo”: 

„Neboj se býti výjimečným, osamělým v okolní tvorbě. Ti, 

kteří tvoří školu, jsou slabí, podlehli zakladateli, který byl také 

jediným a výjimečným. Věř a buď věren jen sobě.” 

Nepominutelným rysem umění Jana Zrzavého je duchovní 

účinek, který činí jeho obrazy tichými souputníky myšlenek, úvah 

a citů všech, kdo se do jeho výtvorů soustředěně pohrouží. Sám Jan 

Zrzavý při svém pobytu v Benátkách v roce 1965 odpověděl 

novinářům z časopisu UNIONE SERAFICA na otázku týkající se 

specifik jeho umění takto:  

„V mých obrazech lidé vnímají ducha. To však není můj 

úspěch, nýbrž je to zásluhou víry.” 

Při pohledu na obrazy Jana Zrzavého zpravidla obestře pozorně 

vnímajícího diváka pocit svátečnosti, ojedinělosti a křehké čistoty. 

Za všechny to snad nejlépe vyjádřil básník Jaroslav Seifert roku 

1962 u příležitosti malířovy jubilejní výstavy těmito slovy: 

„Svátečnost věcí a světa je jedním z milostných znaků 

Vašeho umění. Vždyť právě tato svátečnost je to, co hledáme, 

tápajíce po štěstí.” 

Za všechny Zrzavého 

obrazy snad jeden příklad – 

obraz z roku 1970 s názvem 

Stařec (Autoportrét).  Z tohoto 

uměleckého skvostu, který 

zdobí sbírky Národní galerie v 

Praze, jako by k nám hleděl Jan 

Zrzavý už odněkud zdáli, z 

druhého břehu. Vysílá k nám 

pohled zamžený, ale nanejvýš 

vědoucí, pohled starce, který si 

uchoval horoucnost žití a 

obohatil ji moudrým 

nadhledem. Úspornost 

výrazových prostředků jako by 

upozorňovala na to, že s 

cennostmi se neplýtvá. Na 

obraze není nic nadbytečného, 

ale také tam nic nepostrádáme. 

Vše dýchá vnitřní harmonií, která je lidskému nitru tolik potřebná. 

Malířův pohled nese výraz vyrovnanosti, prostoty, vnitřního jasu a 

lidského tepla.  

Zbývá snad už jen dodat, že dílo Jana Zrzavého, které se stalo 

živoucí součástí kulturního bohatství našeho národa, je obdařeno 

darem nadčasovosti a promlouvá k nám stejně naléhavě jako ke 

generacím předchozím.  

Společnost Jana Zrzavého pořádá u příležitosti 40. výročí 

úmrtí Jana Zrzavého v říjnu 2017 v galerii Polikliniky Brno-Lesná 

výstavu „Jan Zrzavý a Benátky”, 12. října 2017 (přesně v den 40. 

výročí malířova úmrtí) proběhne vernisáž výstavy „Z ilustrační 

tvorby Jana Zrzavého” ve Wichterlově gymnáziu v Ostravě, kde 

bude tentýž den předvedena jevištní koláž o Janu Zrzavém s 

názvem „Kouzelník, který uměl namalovat duši”. V Krucemburku 

bude 22. října 2017 v 15 hodin v místním kině věnován vzpomínce 

na Jana Zrzavého komponovaný pořad hudby a slova s projekcí. 

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.  

 PaedDr. Jitka Měřinská,  

předsedkyně Společnosti Jana Zrzavého, z. s. 

 

MYSLIVECKÉ  SDRUŽENÍ 

Opět je tu podzim a s ním jako každoročně také hlavní lovecká 

sezóna, a to jak zvěře spárkaté, tak i drobné. Naši myslivci mohou 

lovit především zvěř srnčí, černou a škodnou. V letošním roce bude 

MS pořádat dva společné lovy (hony), a to v listopadu a prosinci. 

Termíny budou upřesněny a můžete je nalézt na internetových 

stránkách sdružení. Hony jsou zaměřené hlavně na snižování stavů 

škodné, protože drobné zvěře kvůli velkoplošnému hospodářství 

ubývá, a snahou myslivců je, aby se drobná zvěř nevytratila z 

honitby. Všechny způsoby společných lovů jsou velmi náročné na 

organizaci. Je totiž nutno si uvědomit, že hon je také společenská 

událost, při níž se lidé se společným zájmem – myslivci – mnohdy 

po delší době scházejí, chtějí se při této příležitosti také pobavit a 

konečně se chtějí ve zdraví vrátit opět domů. Předpokladem 

takovéto spokojenosti každého myslivce a honce je nepochybně 

organizace honu, je třeba si také uvědomit, že sebevětší výřad 

neuspokojí účastníky honu tak jako dobrá organizace honu.  

Úspěch honů není však závislý jen na dobré střelbě myslivců, 

ale také na práci honců. Je možno říci, že na dobrém výřadu se 

podílejí honci stejnou měrou jako střelci. V lesích bývá špatný 

terén, mlaziny, sníh, na polích zase bláto, těžká zvěř atd. Vedoucí 

honců musí proto své lidi předem dobře poučit, vysvětlit jim tvar a 

způsob pohybu v leči. Povinností honců pak je řídit se pokyny 

vedoucího honců, pokud možno neobcházet terénní překážky a 

hlavně se udržovat v řadě s ostatními honci.  

Po závěrečné leči následuje výřad. Výřad má svá pravidla, která 

je třeba trvale zachovávat. Všechna střelená zvěř se soustřeďuje na 

příhodné místo a tam se klade. Následuje závěrečné troubení a 

pocta zvěři – všichni účastníci honu smeknou a dávají poslední 

poctu ulovené zvěři. Poté je povinností každého myslivce 

bezpečné uložení zbraní, aby jich nemohlo být zneužito.  

Téměř všechny hony bývají zakončeny tzv. poslední lečí. Při ní 

myslivci obvykle v družné zábavě vyprávějí lovecké historky, 

které časem a častým vyprávěním dostávají nové podoby, až se 

nakonec nepozorovaně prostupují s mysliveckou latinou, což je 

jazyk doposud živý a užívaný hojně nejen mezi myslivci. 

 
Jan Zrzavý: Stařec (Autoportrét), 

1970, Národní galerie 



Navracení zvěře do volné přírody –  

vypouštění zajíce polního 
 

Při rozhodování o 

zazvěřování vypouštěním 

zakoupených či odchovaných 

zajíců je třeba pamatovat na 

pestrost rostlin v lokalitě s 

vědomím, co zajíc potřebuje – že 

by to měla být vyvážená potrava 

po dobu celého roku, k čemuž 

přispějí remízky i zvěřní políčka. 

Úprava krajiny by měla být 

uvážená, cílevědomá, ne zbrklé 

experimenty bez znalosti potřeb 

zaječí zvěře. 

Zajíc je věrný svému stanovišti, vrací se i několik desítek 

kilometrů. Za svou „rodnou hroudu“ má místo, kde byl zajíček 

vypuštěn. Čím dříve je zajíc vypuštěný, tím lépe.  

Letošní rok je první rok, kdy MS Krucemburk ve spolupráci 

s MS Vojnův Městec nakoupilo ze svých prostředků pět párů 

zajíce polního a následně je vypouštěli do honitby za účelem 

podpory stávající divoké populace. Vzhledem ke značné finanční 

náročnosti se jedná o takto malé počty. Z tohoto pohledu je velmi 

povzbudivé, že Ministerstvo zemědělství ČR podporuje pokusy o 

obnovu volně žijící populace zajíce polního. Věříme, že do 

budoucna na nějakou finanční podporu také dosáhneme. Díky 

nastavené podpoře můžeme rozšířit naše úsilí a nakoupit pro 

zazvěřování vyšší počet 

zvěře. Optimálním 

řešením k posílení 

populace by bylo 

vypouštění mladých zajíců 

odchycených z divoké 

populace. Ovšem s 

ohledem na celkovou 

početnost zajíce na území 

ČR je velmi složité najít 

dostatek honiteb, které toto 

dříve běžné opatření mohou realizovat.  

Dobrý zdravotní stav nakoupených zajíců je základním 

předpokladem, aby se předešlo případným zdravotním problémům 

volně žijící populace. Metoda postupné aklimatizace zvěře (např. 

voliéra přímo v honitbě) na místní geografické a klimatické 

podmínky nebyla provedena, protože zajíci byli odchováni v 

podstatě v místních podmínkách. K lepšímu přizpůsobení 

vypouštěné zvěře na podmínky volné přírody se budeme snažit 

pomoci atraktivnější potravní a krytovou nabídkou na políčkách 

pro zvěř a zvýšenou kontrolou predátorů asi měsíc od vypouštění. 

Zvýšený predační tlak způsobuje v nevhodných biotopových 

podmínkách zvýšený rizikový faktor pro existenci a zvýšení 

početnosti drobné zvěře, proto se všemi dostupnými prostředky, 

které vyplývají ze zákona o myslivosti, snažíme v honitbě udržovat 

stavy predátorů na únosné míře. V honitbě patří mezi hlavní 

potenciální predátory zajíce polního (zvláště mladé zvěře), u nichž 

je možné eliminovat predační tlak lovem, liška obecná, prase 

divoké, toulavé kočky domácí, kuna lesní, kuna skalní, jezevec 

lesní, straka obecná, vrána obecná atd. MS Krucemburk nakoupilo 

a instalovalo v minulosti betonové odchytové nory pro zvýšení 

efektivity lovu. Ovšem naším cílem není vyhubení predátorů, ale 

zachovat všechny uvedené druhy v honitbě, neboť splňují 

důležitou ekosystémovou a potravně-ekologickou funkci.  

Každého vypouštěného zajíčka je třeba považovat za naši 

splátku ekosystému naší přírody.  

Petra Kohoutová 

TJ  SOKOL   

ROZLOUČENÍ  S  PRÁZDNINAMI 
 

Poslední prázdninovou sobotu 26. srpna se konalo tradiční 

rozloučení s prázdninami v areálu sokolovny. Počasí bylo stejně 

jako loni krásné, a tak si mohly děti tuto akci nádherně užít. 

Zhruba 110 dětí si u vstupu vyzvedlo kartičky, na kterých byl 

rozpis jednotlivých soutěží a také poukaz na párek v rohlíku a 

zmrzlinku zdarma. Oproti loňskému roku přibylo bezmála 40 dětí, 

tento velký zájem o tuto akci nás samozřejmě velice těší.  

 Pro děti byly připraveny 

nové soutěže, které byly 

rozprostřeny po celém areálu 

sokolovny. Oproti minulým 

ročníkům se nám povedlo 

soutěže rozmístit tak, aby byli 

účastníci kryti stromy před 

sluníčkem a tím se jim lépe 

soutěžilo. Z připravených 

soutěží bychom zmínili např. 

slalom mezi kůly s kolečkem, 

sestavování puzzle, lovení 

rybiček z kádě, zatloukání 

hřebíků do špalku, lezení po laně mezi stromy, bungee running – 

běh na gumě, hledání prstýnku v misce s hrachem, ale i další 

klasické soutěže jako hod do klaunovy pusy, prolézání pytlovým 

tunelem, skákání v pytli a další.  

Za jednotlivé soutěže dostávaly děti rovnou drobné ceny přímo 

u stanoviště.  

Letos se nám nepodařilo 

sehnat půjčení skákacího hradu 

zdarma. Přesto jsme pro děti 

hrad zapůjčili za peníze a děti si 

tak po celou dobu mohly 

zdarma zařádit v krásné 

nafukovací mochomůrce. 

Hlavní poděkování patří 

pořadatelům a samozřejmě 

našim sponzorům, bez kterých 

by se tato akce nedala 

realizovat: ELASTA-VESTIL 

spol. s r.o., Městys Krucemburk, BeHo spol. s r.o., STROJÍRNA 

BENC s.r.o., Dušan Mikulecký, ZEMAS Krucemburk, Pekařství 

Vacek a spol. 

Sportu zdar! 

za TJ Sokol Tomáš Trávníček 
 

NOVÉ  DVEŘE  

DO  INFORMAČNÍHO  CENTRA 
 

V měsíci srpnu byly nainstalovány 

nové dveře do Informačního centra. 

Snížením prahu a montáží nerezového 

madla došlo také k vybudování 

bezbariérového přístupu. Výrobu a 

instalaci dveří zajistila firma Truhlářství 

Karel Losenický, Krucemburk. Akce byla 

spolufinancována z dotace Kraje 

Vysočina. 

       (red.) 

 

 

 


