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DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V sobotu 11. května se konal na rybníku
Zaďák v Krucemburku již čtvrtý ročník dětských rybářských závodů. Této soutěže se
mohly účastnit všechny děti do 15 let bez
ohledu na to, zda jsou či nejsou členy ČRS
nebo MRS.
Celkem se závodů zúčastnilo 26 dětí,
z toho 22 chlapců a 4 dívky. Začátek rybářských závodů byl doprovázen slunečným,
ale chladným počasím. Ráno se teplota
vzduchu pohybovala okolo nuly, což se
samozřejmě podepsalo na aktivitě větších
ryb. Nejčastěji ulovenými rybami se tudíž
stali perlíni a plotice. Těchto „bílých ryb“
se ulovilo celkem 280 ks – byly bodovány

třemi body za jeden kus. Kaprů bylo uloveno pouze 11 kusů. Amura, lína ani úhoře
jsme během letošního ročníku v úlovcích
nezaznamenali.
A jakých výsledků děti dosáhly? Celkem
8 dětí nedokázalo přelstít ani jednu rybu
a dalších 7 dětí ulovilo jednu rybu. Vítěz
měl na konci závodů zaregistrováno 137
ulovených ryb. Na závěr soutěže byl vyhlášen nejmladší rybář, největší ulovená
ryba a závodníci v pořadí podle počtu získaných bodů. Prvními třemi nejúspěšnějšími dětmi se stali: 1. místo – Zdeněk Vlach
(453 b.), 2. místo – Vojtěch Pelikán (223 b.),
3. místo – Alexandr Vacek (198 b.).

Největší rybu – kapra v délce 45 cm – ulovil
Zdeněk Vlach. Nejmladším účastníkem letošního ročníku byl sedmiletý Jan Pešava.
Na závěr bychom chtěli poděkovat
všem sponzorům. Finanční dary poskytly Městys Krucemburk, Město Ždírec nad
Doubravou a Slévárna a modelárna Nové
Ransko. Věcné ceny darovali Rybářské
potřeby SOBFISHING – Petr Sobotka, Pelikan4carp.cz – Monika Pelikánová, Rybářské potřeby Karel Nikl, Milan Hrnčíř a Taneční duo DeOl.

LETNÍ KINO KRUCEMBURK
Dovolujeme si vás pozvat
na mimořádný filmový festival
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vítání občánků

14. dubna se uskutečnilo slavnostní vítání občánků. Nově narozené děti – Víta Hampla, Kamilu Librovou, Annu Málkovou, Adrianu
Růžičkovou a Zbyňka Vrběckého – přivítal mezi nové občánky starosta Městyse Krucemburk Mgr. Otto Kohout společně s dětmi z mateřské školy, které potěšily všechny přítomné hosty milými básničkami. O příjemný hudební doprovod se postarala Jana Vašíčková s Monikou
Vaškovou.
Rodičům i dětem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

vzpomínka

Fotoohlédnutí

Děkujeme všem, kteří společně
s námi věnují vzpomínku paní
Emílii Veselé z Krucemburku.
Dne 2. června by oslavila sedmdesáté narozeniny.
Rodina a přátelé

Akce ,,Snížení energetické náročnosti
BD čp. 193 a 345 Krucemburk“
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z dění v mš
Je jaro, sluníčko hřeje, zelená se tráva
a voní první květiny, nemáme ve školce
stání a láká nás to ven. Ihned jdeme na
první pěší výlet.
Na pozvání pana ředitele ZŠ se předškoláci byli podívat v 1. třídě a paní učitelka si
s nimi povídala o tom, co je ve škole všechno čeká. Děti si vyzkoušely práci na interaktivní tabuli. Moc se jim to líbilo.
V neděli 14. dubna skupinka dětí přispěla svým vystoupením k příjemné atmosféře
při příležitosti vítání občánků.
A jsou tu Velikonoce: barvili jsme vajíčka, pletli pomlázky a na velikonoční dílně
s rodiči jsme vytvářeli dekorace k Velikonocům. Paní kuchařky nám upekly beránky a mazance, to byla dobrota.
Pak nás navštívil pan fotograf a tajně
jsme se vyfotili na dárek našim maminkám.
Výroba rámečku nám dala pořádně zabrat.
Stalo se tradicí, že koncem dubna pracujeme usilovně na výrobě čarodějnice
a s velkou slávou ji doprovázíme k sokolovně. Děti se zájmem pozorují, jak se do-

stane na vrchol hranice.
Za velkou snahu děti dostaly sladkou odměnu.
Začátkem května se
pečlivě připravujeme na
besídku ke svátku maminek. Je to velká dřina, než
se všichni naučíme písničky, básničky a tanečky.
Vše se doladí na dvoudenní generální zkoušce
v sokolovně, kde se děti
učí mluvit do mikrofonu. V neděli 12. května jsme svým veselým vystoupením naše maminky, babičky
a ostatní hosty pozvali do ZOO a popřáli
maminkám k jejich svátku. Odměnou nám
byl veliký potlesk a balíček s mlsáním.
Velkou radost máme z děkovných zpráviček na mobilu a na e-mailu od rodičů
a návštěvníků besídky. Touto cestou všem
děkujeme, velice nás to potěšilo.
Ve středu 15. května jsme odjeli na divadlo MAXIPES FÍK do HD v Jihlavě a cestou

děti a zaměstnanci MŠ

ZPRÁVY Z NAŠÍ ZŠ
Naši žáci svědomitě plnili nejen školní
úkoly, ale mnozí se ještě účastnili různých
soutěží. Probíhala okresní i krajská kola
olympiád. Matematici v okresním kole
Matematické olympiády v Havlíčkově
Brodě nezklamali. Nejlépe se vedlo Janu
Kasalovi ze 7. třídy, který obsadil 11. místo,
Michal Zrzavý z 6. třídy 13. místo a René Vašek z 8. třídy 11. místo. Zapojili jsme se do
mezinárodní soutěže Matematický klokan. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích.
V kategorii Cvrček (žáci 2.–3. třídy) se nejlépe dařilo Karolíně Hockeové z 3. třídy,
Marii Málkové a Kristýně Pejchlové z 2. třídy. V kategorii Klokánek (žáci 4.–5. třídy) si
nejlepší umístění vybojovala děvčata Lud-

zpátky jsme se stavili v Polničce a povozili
se vláčkem. Že nám v přírodě nejvíc chutná, dobře vědí naše paní kuchařky. Ráno si
přivstaly a připravily nám s sebou jídlo na
celý den. Zaslouží si velkou pochvalu. Ale
počasí nám nepřálo, a tak jsme obědvali až
ve školce.
Zásluhou Městyse Krucemburk, který
nám poskytl peníze, jsme si pořídili Multiboard – dětskou interaktivní tabuli. Paní
učitelky se seznámily, jak pracovat s tabulí.
V květnu jsme absolvovali druhou preventivní prohlídku chrupu v ordinaci
MUDr. Hany Kohlové.
Náš taneční kroužek odjel 20. května na
soutěž do Vojnova Městce a umístil se na
prvním místě v kategorii mateřských škol.
Dětem blahopřejeme, pohár bude umístěn
na chodbě školky.
22. května nás navštívil pan fotograf
a udělal nám spoustu pěkných snímků na
památku.
Ke Dni dětí si paní učitelky pro nás jako
každý rok přichystaly překvapení.
A na co se těšíme? Na návštěvu „Ranče vlající hřívy“ na Kohoutově s ukázkou
práce kovbojů, jízdou na koních, dále
na odpolední „Veselé sportování“ s rodiči, na výšlapy do okolí a cyklistické výlety.
Ve čtvrtek 20. června se slavnostně rozloučíme s devatenácti předškoláčky.
Krásné léto plné sluníčka, dobré nálady
a pohody přejí

mila Málková, Rosemarie Balková z 4. třídy a Mirka Vašková z 5. třídy. V kategorii
Benjamín (žáci 6.–7. třídy) byl nejlepší Jan
Šulc z 6. třídy a Jakub Pilař s Janem Kasalem ze 7. třídy. V nejstarší kategorii Kadet
(žáci 8.–9. třídy) získali nejvíce bodů Jana
Somsiová a Jakub Kopecký z 9. třídy a René
Vašek z 8. třídy. V dubnu proběhlo školní
kolo matematické soutěže Pythagoriáda.
Soutěžili žáci 5. až 8. třídy ve svých kategoriích. Nejlepší řešitelé Roman Brychnáč
z 5. třídy, Michal Zrzavý z 6. třídy, Vojtěch
Dohnal ze 7. třídy a René Vašek z 8. třídy
postoupili do okresního kola v Havlíčkově Brodě. Zde se Roman Brychnáč umístil
na 13. místě, Michal Zrzavý na 7. místě,
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Vojtěch Dohnal na 14. místě a René Vašek
na 10. místě.
V Biologické olympiádě v okresním
kole v Ledči nad Sázavou si Berenika Coufalová ze 7. třídy vyzkoušela kromě testových úkolů i praktickou část a obsadila
pěkné 8. místo. Pro žáky 5. třídy proběhla
v DDM Junior v Chotěboři soutěž Všeználek. I když jsme se nedostali na vítězné
příčky, soutěž jsme si užili a dozvěděli se
spoustu nových věcí. Další přírodovědná soutěž „Máme rádi přírodu“ pro žáky
4. a 5. tříd proběhla v areálu Chaloupky
v Horní Krupé.
Str. 4 (Foto) + 5 (Text)
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ZE ŠKOLních akcí
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(1) Evropa čte dětem
(2) První pomoc do škol
(3) Den Země – žáci školy
uklízí okolí Krucemburku
(4) Lehkoatletické závody
školních družin v Chotěboři

ZPRÁVY Z ÚŘADU MĚSTYSE
Výzva občanům ve věci parkování
motorových vozidel na chodnících
Vážení občané,
s ohledem na skutečnost, že v poslední
době bylo zaznamenáno ve velké míře parkování motorových vozidel na chodnících,
dovolujeme si upozornit, že parkováním
motorových vozidel na chodnících dochází
nejen k poškozování nově zrekonstruovaných chodníků, přičemž městys každoročně vynakládá nemalé prostředky na jejich
údržbu, opravy a rekonstrukci, ale rovněž
je bráněno chodcům v jejich řádném užívání. Tím je pak ohrožena bezpečnost
chodců a bezpečnost provozu. Nejvíce se
tento problém týká chodníků podél frekventované komunikace č. I/37.

Kontejnery na bioodpad
Podle zákona jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí užívat chodníku nebo stezky pro chodce,
pokud není v tomto zákoně stanoveno
jinak. Takové jednání je možné posoudit
jako přestupek podle zákona o provozu
na pozemních komunikacích nebo může
být rovněž posouzeno jako přestupek neoprávněného zabrání veřejného prostranství; za oba přestupky může být uložena
pokuta v odpovídající výši.
Apelujeme tedy na občany využívající
k parkování místních chodníků, aby zde
nadále neparkovali a umožnili bezpečné
využívání chodníků. Pokud nedojde k nápravě, městys bude nucen takové jednání
jako přestupek pokutovat. Věříme však, že
pochopíte nutnost řešení této situace.

V měsíci květnu jsme po obci rozmístili několik kontejnerů na bioodpad.
Některé jsou na stávajících sběrných
místech, jiné na vytipovaných místech. Na těchto místech jsou dány na
zkoušku, a pokud nebude docházet
k naplnění, budou přemístěny.
Opět se však stává, že i když jsou
popelnice popsané, co do bioodpadu patří a nepatří, je v kontejnerech
vyhozeno to, co tam určitě nemá být
(viz foto). Vyfoceno na kontejnerovém stání v ulici Dr. Drbálka, kde
jsou vedle všechny ostatní kontejnery. Co k tomu více dodat?

Str. 6

Proč neházet vlhčené ubrousky do záchodu?
Kdo to ještě neví, tak vlhčené ubrousky,
narozdíl od klasického toaletního papíru,
nejsou biologicky rozložitelné a představují ohromnou zátěž pro celý odpadový
systém. Vlhčený ubrousek je vyroben z netkané celulózy s příměsí plastů a v přírodě se chová úplně stejně jako kus igelitu,
vyhozená plastová lahev od jaru nebo
motorového oleje. A to byste v záchodu
nespláchli. Pokud tak učiníte, vystavujete
se riziku ucpání svých přípojek do kanalizace. V poslední době řešíme ucpávání
čerpadel (viz foto). Prosím neházejte do záchodů to, co tam nepatří – ušetříte tím starosti nám a v neposlední řadě hlavně sobě.

Do nádoby na bioodpad patří
Veškeré rostlinné zbytky
Pytlíky s čajem, lógr z kávy
Pečivo, skořápky od vajíček
Lepenka, papírové kapesníky
Popel ze dřeva

Do nádoby na bioodpad nepatří
Maso, kosti, ani jiné živočišné zbytky
Rostliny, které jsou napadené chorobami
Exkrementy živočišných zvířat
Popel z uhlí
Nedopalky cigaret
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Pokračování – Zprávy ZŠ

Žáci 8. ročníku se rovněž vypravili do chotěbořského Junioru, kde změřili své síly se
svými vrstevníky v oblasti práva. V konečném součtu jsme se nakonec umístili na
9. a 12. místě. Jelikož tato akce probíhala
pod patronací Kraje Vysočina, města Chotěboř i Junioru, dostali žáci i na těchto místech velmi pěkné ceny.
21 žáků 5. třídy se zapojilo do celorepublikového testování v rámci projektu
„Národní testování“, které uskutečnila
vzdělávací společnost SCIO. Ověřili si své
znalosti a dovednosti z českého jazyka,
matematiky, anglického jazyka a obecně
studijních předpokladů. Celkem se do projektu zapojilo 426 základních škol a v porovnání s nimi dopadli naši páťáci velmi
dobře. Jejich výsledky z českého jazyka
jsou lepší než u 70 % zúčastněných škol
a z matematiky jsou mezi 20 % nejlepších
škol. Každý žák má též k dispozici individuální hodnocení.
Kromě vědomostních soutěží probíhaly
i další soutěže. Ekosoutěž vyhlásilo Centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem. Žáci
měli vytvořit výrobek z recyklovatelných
materiálů. Šesťáci vytvořili krásnou pirátskou loď, která je nyní v Centru Eden vystavena a podle hlasů návštěvníků se budou
moct po prázdninách těšit, zda jejich loď
bude vítězná. Další soutěží byla výtvarná
soutěž Evropa ve škole. Hlavní téma bylo
„YOUrope – to je o tobě“. Žáci 3. třídy se
zapojili obrázky zvířecího parlamentu. Výtvarná díla byla zdařilá a v krajském kole
v Třebíči získali David Hamerský, Karolína
Hockeová, Andrea Kunzová, Daniela Martinková a Magdaléna Mikulecká krásné
3. místo. Žáci naší školy se celoročně zapojují do výtvarných a literárních soutěží
a získávají přední umístění s postupem do
dalších krajských a celorepublikových kol.
V okresním kole literární soutěže „Požární
ochrana očima dětí“ obsadila Andrea Kunzová z 3. třídy 2. místo, Šimonu Šešulkovi
z 3. třídy patřilo 3. místo, za starší žáky napsaly nejhezčí slohy Sofie Bencová, Mirka
Vašková a Romana Málková z 5. třídy. Sofie
obsadila krásné 1. místo, Mirka 2. místo
a Romana 3. místo. Ve výtvarné soutěži
„Požární ochrana očima dětí“ si vykreslila
3. místo Klára Janovská z 2. třídy. Romana
Málková z 5. třídy zvítězila v okresním kole
ve své kategorii, postoupila do krajského
kola, kde se umístila na krásném 3. místě. Také obrázek Terezie Matulové z 6. třídy byl vítězný. Další soutěže, kde naši
žáci malovali pro radost sobě i druhým,
byly: ADIVADLO – DOSPĚLÍ (pro radost)
DĚTEM, Příroda kolem nás, Krásná jako
kvítka … je ta země, Všichni jezdí připoutaní, nebo soutěž pro 3. třídy – Prevence
dětských úrazů.

Ve škole podporujeme čtenářskou
gramotnost dětí, proto jsme se zapojili do EUROPE READS – Dnů českého
čtení. Projekt Dny českého čtení je součástí celoevropské kampaně EUROPE READS.
Pro nás to znamenalo vzít svoji oblíbenou
knihu a číst – číst kamarádům ve škole,
mladším sourozencům doma, rodičům,
v knihovně, číst kdekoli a komukoli. Ve
školní družině se v rámci „Celé Česko čte
dětem” také četlo, a dokonce s hostem Mgr.
Romanou Mikuleckou. Paní Mikulecká
pracuje v mateřské školce jako asistentka
neslyšícího chlapce a dokáže tlumočit do
znakové řeči. Děti seznámila s knihou Daniely Krolupperové Mizící hmyzíci a naučila je ve znakové řeči říkadlo „Pepíku, Pepíku, copak dělá babka?”
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Pro žáky 8. třídy proběhl tříhodinový
blok První pomoc do škol. Zavítali
k nám hasiči a záchranáři s plně vybavenou sanitkou rychlé záchranné služby.
Kromě přednášek proběhl praktický nácvik – stříkání pěnovým minimaxem,
přikládání dlah, měření tlaku. Žáci se
seznámili s přístroji, které pomáhají záchranářům při záchraně lidských životů.
Beseda „Prevence dětských úrazů” byla
připravena pro 3. ročník. Paní lektorka si
pro žáky připravila povídání s diskusí nad
dětskými úrazy ve svém nejbližším okolí a jak jim předcházet. Žáci pracovali ve
skupinách a plnili plno zajímavých úkolů.
Soutěžili ve svých znalostech a poté prezentovali svoje zážitky.
Žáci 8. třídy navštívili Informační a poradenské středisko pro volbu povolání na
Úřadu práce v Havlíčkově Brodě. Besedovali o průběhu přijímacího řízení, požadavcích na jednotlivé studijní obory a na
závěr si vypracovali dotazník pracovního
zaměření osobnosti.
2

Pro všechny žáky školy proběhl
projektový den „Den Země“. Nejprve si žáci vyzdobili třídy a chodby plakáty s přírodovědnou tématikou, které sami
ve třídách vyrobili, a následně se všichni
vypravili na určené úseky uklízet. V rámci akce „Čistá Vysočina” uklidili i přilehlé
okolí Krucemburku. Kromě projektového
Dne Země se uskutečnil i projektový den
Dopravní výchova a Ochrana člověka za
mimořádných událostí. Byla to taková
příprava na nadcházející prázdniny, aby
žáci nezapomněli na správné chování na
komunikacích, věděli o výbavě a chování
cyklisty, dokázali poskytnout 1. pomoc, zopakovali si všechna důležitá telefonní čísla
Integrovaného záchranného systému. Žáci
4. ročníku v rámci 2. bloku Dopravní výchovy si zopakovali formou interaktivních
her získané znalosti pod vedením lektorky Besipu. Po napsání závěrečného testu
získali průkaz cyklisty. Před prázdninami
3
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se uskutečnily Preventivní programy Policie ČR. Pro žáky 6.–7. třídy to bylo téma
Internet, jeho nástrahy, komunikace a nakupování po internetu. Pro 8.–9. třídu Drogy, užívání omamných a psychotropních
látek, drogy v silničním provozu a trestní
odpovědnost.
Tradičně proběhla také pěvecká soutěž
DO RE MI, ve které žáci 1. stupně zazpívali a někteří i zahráli svoje oblíbené písně.
Chvíle strávené hudbou ještě dlouho poté
v každém doznívaly.
V dubnu se konal zápis do 1. třídy pro
školní rok 2019–20. Děti byly šikovné, recitovaly, kreslily a plnily další jednoduché
úkoly.
Při školních výletech děti navštívily zajímavá místa naší republiky. Viděly hrady
a zámky, někteří žáci prošli Českomoravskou vrchovinu po turistických značkách. Pro některé to byl první školní výlet
a pro deváťáky spíš rozloučení se školou
a kamarády. Letní sportovní kurz v Daňkovicích probíhal ve sportovním duchu.
Turistiku, míčové hry a soutěže, taneční
kreace při večerním programu si žáci užili. Sportovalo se i v Havlíčkově Brodě, kam
žáci 4. a 5. třídy odjeli reprezentovat naši
školu ve vybíjené. Turnaj byl silně obsazen
a přes velkou bojovnost malých sportovců
se přední příčky nepodařilo obsadit.
Děti ze školní družiny se zúčastnily lehkoatletických závodů školních družin na letním stadionu v Chotěboři. Počasí jim nepřálo, jemný déšť
provázel celé dopoledne, ale děti ukázaly
svou odhodlanost a chuť bojovat. Viktorie Zámorská obsadila 1. místo ve skoku
z místa a 3. místo v běhu na 50 m, Adam
Málek 3. místo v běhu, Petr Šulc 2. místo ve
skoku z místa a 2. místo v hodu kriketovým
míčkem. Naše sportovkyně z 1. i 2. stupně
se chtěly rozloučit s florbalem v letošním
školním roce. Ve škole byly uspořádány
dva florbalové turnaje, kde naše florbalistky poměřily síly samy mezi sebou. Bylo to
příjemně strávené sportovní odpoledne.
Vybraní žáci 2. stupně se zapojili do 3. ročníku „Dětských dračích lodí“ na rybníku
Řeka, kde soupeřili s ostatními účastníky.
Školní rok se pomalu nachýlil ke konci,
žáci začali plánovat, co o prázdninách, ale
bylo potřeba se ještě rozloučit se školou.
Jak jinak než pohádkou Čertí brko, kterou
zhlédli těsně před rozdáním vysvědčení
v místním kině. A pak už nadešel ten vytoužený den, poslední den školního roku
2018–19. Všichni si odnesli svoje vysvědčení, rozloučili se s kamarády a hurá na
prázdniny. Všem přejeme hezké dny, hodně sluníčka, odpočinek, příjemně strávené
dovolené, tábory s kamarády v krásné přírodě České republiky.
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Pokračování – Zprávy z ÚM

Nové mapování katastru nemovitostí
Od 11. června bude v naší obci probíhat
mapování katastru. Pro občany je to nejdůležitější etapa celého procesu tzv. „zjišťování průběhu hranic“. Ti, kteří jsou vlastníky pozemků, by měli vědět, že zúčastnit
se zjišťování průběhu hranic OSOBNĚ,
na základě pozvánky katastrálního úřadu, je v jejich osobním zájmu. Při tomto
zjišťování mají vlastníci pozemků příležitost vyřešit si řadu nejasností a problémů
u dotčených pozemků a staveb. Ke zjišťování hranic katastrální úřad bude postupně
zvát v určitý den dotčené vlastníky, aby si
před komisí vzájemně odsouhlasili průběh
svých vlastnických hranic a jejich označení. Podle zaznamenaného a zaprotokolovaného výsledku zjištění hranic bude následně provedeno jejich zaměření. Měření
je pro občany zdarma. Zaměřeny budou

lomové body hranic pozemků a staveb.
Ze souřadnic těchto lomových bodů bude
vytvořena nová digitální mapa a budou
vypočítány nové výměry pozemků. Tyto
spočítané výměry pozemků budou zavedeny do nově vzniklé evidence katastru nemovitostí. Po zaměření bude vyhotovena
digitální katastrální mapa – výsledek činnosti mapování. Měření v naší obci bude
probíhat do konce letošního roku.
Upozornění pro občany
Žádáme občany, aby případné závady na
veřejném rozhlase nahlašovali na Úřad
městyse. Každý rozhlas má také své číslo,
pokud je nahlásíte, urychlíte jeho identifikaci. Mějte prosím na paměti, že technici
vyjíždějí k opravám až při nahlášení více
poruch, což někdy trvá i několik týdnů.
Děkujeme za pochopení.
Dagmar Sobotková

Anketa Zlatá jeřabina
V loňském roce byl zrestaurován litinový kříž na Starém Ransku. Za tento projekt
jsme byli nominováni do soutěže Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní
počin roku 2018, a to v kategorii Péče o kulturní dědictví. V hlasování, které proběhlo během března, se náš projekt umístil na pátém místě ve své kategorii. Děkujeme
všem za zaslaný hlas pro náš projekt.
Kategorie: Péče o kulturní dědictví

Hlasů

1.

Puklice (Petrovice) / Obnova báně věže kostela sv. Petra a sv. Pavla

898

2.

Náměšť nad Oslavou / Restaurování renesančního arkádového nádvoří zámku

603

3.

Ledeč nad Sázavou / Obnova kamenného hradního mostu

385

4.

Měřín / Obnova fresek v kapli Panny Marie Sněžné

298

5.

Krucemburk (Staré Ransko) / Restaurování litinového kříže

245

6.

Polná / Muzeum kutilství (záchrana exponátů jako historického dokladu doby)

240

7.

Žďár nad Sázavou / Celková obnova Rezidence Veliš a její prezentace veřejnosti

234

8.

Nové Veselí / Restaurování obrazů zastavení křížové cesty z kostela sv. Václava

232

9.

Křeč / Celková obnova bývalé fary č. p. 5

218

10. Havlíčkův Brod / Revitalizace Smetanova náměstí

169

Lavičky na Starém Ransku
V průběhu měsíce května jsme umístili lavičky do aleje na Starém
Ransku a do rekreačního střediska Řeka. Doufáme, že našim spoluobčanům i návštěvníkům kempu budou dlouho sloužit.
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Upozornění
na platnou OZV č. 1/2009 o ochraně
nočního klidu a regulaci činnosti
narušující veřejný pořádek.
Dovolujeme si upozornit naše občany a hlavně majitele nemovitostí
v Krucemburku a v místních částech na povinnost dodržování OZV
č. 1/2009 o ochraně nočního klidu
a regulaci činnosti narušující veřejný
pořádek. Viz článek č.2 této vyhlášky.
OZV č. 1/2009 o ochraně nočního
klidu a regulaci činnosti narušující
veřejný pořádek.
Článek 2 Omezení činností
1. V době nočního klidu je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy. Pro účely této vyhlášky
se dobou nočního klidu rozumí
doba od 22.00 hodin do 6.00 hodin.
2. O nedělích a státem uznaných
dnech pracovního klidu lze
veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení
způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, kotoučových pil,
motorových pil, kotoučových brusek, křovinořezů apod.) provádět
pouze v době od 9.00 hodin do
12.00 hodin.
Celé znění
vyhlášky:

http://www.krucemburk.cz/media/files/
vyhlasky/ozv-c.1-2009-protihlukova-navrh-vc.-priloh.pdf

STŘÍPKY Z ÚŘADU MĚSTYSE
Vážení spoluobčané,
předposlední červnový týden od 20. do 23.
června se v Krucemburku uskuteční „Mimořádný filmový festival Krucemburský výtah“. Dovolte mi pozvat Vás touto
cestou na výjimečnou akci, která se v Krucemburku ještě nikdy nekonala. Český rozhlas, Městys Krucemburk, místní spolky
a dobrovolníci pro Vás připravili filmový
maraton, který má za cíl pobavit a udělat
zároveň něco dobročinného. Výtěžek z festivalu půjde na výstavbu výtahu do Domu
s pečovatelskou službou v Krucemburku.
Užijte si filmový festival.
Parcely „Pod Včelínem“
Vzhledem k problémům v rámci schvalování územního rozhodnutí se prodloužily
projekční práce a museli jsme částečně
upravit projekt tak, aby vyhovoval požadavkům dopravní policie. V novém zastavitelném území tak budou na komunikacích vytvořeny v rámci obytné zóny
zpomalovací retardéry.
V současné době máme vyprojektované inženýrské sítě parcel „Pod Včelínem“
a vydané územní rozhodnutí. Probíhá příprava stavebního povolení a čekáme na
stanoviska dotčených orgánů. Čeká nás
veřejná soutěž na dodavatele stavby. Když
vše půjde dobře, parcely by měly být připravené v polovině roku 2020.
Bytovka čp. 193, 345
Na jaře tohoto roku byla dokončena akce
„Snížení energetické náročnosti bytového
domu čp. 193, 345 Krucemburk“, konkrétně zateplení obvodového pláště budovy,
výměna oken a dveří, zateplení střechy,
položení nové střešní krytiny a rekonstrukce kotelny. Celkové ukončení projektu
v rámci programu IROP bude do konce měsíce června 2019. Proměnu bytového domu
naleznete ve fotoohlédnutí tohoto čísla.

Vaše fotografie na stolním kalendáři
městyse Krucemburk na rok 2020
Již dva roky městys Krucemburk vydává
svůj vlastní stolní kalendář. Chtěli bychom
v tomto duchu pokračovat i nadále. Zapojte se s námi do přípravy kalendáře pro
rok 2020. Zašlete nám na mailovou adresu
mestys@krucemburk.cz vaše vlastní fotografie zachycující zajímavá místa a aktivity
v Krucemburku, Starém Ransku a Hluboké. Vybrané fotografie budou se jménem
autora otištěny v kalendáři.
Jak postupovat při výpadku elektřiny
Při výpadku elektrické energie se velmi
často dotazujete, jak je to s výpadkem
proudu a kdy už vám půjde elektřina. Společnost ČEZ DISTRIBUCE má ve správě distribuční síť a ÚM nemá při krátkodobém
neplánovaném výpadku informace o tom,
kdy bude dodávka obnovena. Vypadne-li
elektřina, volejte linku 800 850 860. Při
dlouhodobém neplánovaném výpadku
bude obec informovat rozhlasem o tom,
kdy by měla být dodávka obnovena. Plánované odstávky zveřejňujeme na webu
krucemburk.cz v aktualitách. Děkujeme za
pochopení.
Jak postupovat při poruše
veřejného osvětlení
V naší obci spravuje veřejné osvětlení
společnost Osvětlení a energetické systémy, a.s., která má pro hlášení poruch
zřízenou bezplatnou telefonní linku
800 101 109. Tato linka je v provozu 24 hodin denně. Žádáme vás, abyste poruchy
na veřejném osvětlení hlásili na infolinku.
Sloupy s veřejným osvětlením jsou označeny číslem, podle kterého lze identifikovat
umístění poruchy.
Mgr. Otto Kohout

Osvětlení cyklostezky Krucemburk – Ždírec n. D.
Na jaře tohoto roku byla dokončena výstavba osvětlení stezky mezi Krucemburkem
a Ždírcem nad Doubravou. Vzhledem k tomu, že zima na konci roku 2018 přerušila stavební práce, museli jsme na jaře počkat,
až vyschnou výkopy, do nichž v některých místech vedou meliorace. Věřím,
že po všech peripetiích s přípravnými
pracemi osvětlení zajistí větší bezpečnost chodců a cyklistů, kteří se pohybují
po stezce. Z důvodů snížení výšky stožárů (požadavek CHKO Žďárské vrchy) je
osvětlení vybudováno jako orientační
a je tedy třeba, aby cyklisté a chodci byli
za snížené viditelnosti vybaveni reflexními prvky nebo osvětlením.

obecný postup
Při výpadku elektřiny
Při výpadku elektřiny nejprve zkontrolujte, zda se přerušení dodávek
elektřiny týká pouze vašeho odběrného místa, nebo i širšího okolí, např.
ověřením, zda svítí soused, světlo na
chodbě, jede výtah apod., a postupujte dle níže uvedeného:
LOKÁLNÍ VÝPADEK
(elektřina nejde jen u mne doma)
1. Zkontroluji svůj hlavní jistič přecvaknutím do polohy VYPNUTO/OFF
a následně do polohy ZAPNUTO/ON.
2. Ověřím, zda jsem uhradil veškeré
platby za elektřinu.
3. V případě, že zjistím nesrovnalosti
v platbách, kontaktuji svého obchodníka s elektřinou.
4. Pokud jsou platby v pořádku, zkontaktuji poruchovou linku distributora.
PROBLÉM NENÍ
V MÉM ODBĚRNÉM MÍSTĚ
Porucha
Případné poruchy je možné nahlásit
na naši bezplatnou kontaktní linku.
Registrované uživatele DIP informujeme o poruše prostřednictvím SMS
či e-mailu (vyjma kalamitních stavů).
Při kalamitním stavu v distribuční
soustavě informujeme o poruchách na
www.cezdistribuce.cz prostřednictvím
médií a sociálních sítí. Během těchto
plošných výpadků elektřiny se nedoporučuje poruchovou linku kontaktovat z důvodu jejího možného přetížení.
Nahlášení poruchy (800 850 860):
Budeme se ptát na:
• vaše jméno a příjmení, popř. jinou
identifikaci dotčeného odběrného
místa,
• adresu a popis místa, kde došlo
k poruše,
• upřesnění poruchy,
• zpětný kontakt.
Plánované přerušení
Pro zajištění spolehlivých a bezpečných dodávek elektřiny provádíme na
našem zařízení pravidelnou údržbu.
Ta někdy vyžaduje krátkodobá přerušení dodávek elektřiny. Plánované
přerušení je oznámeno 15 dnů předem, a to vylepením plakátu v místě
přerušení dodávky elektřiny, a současně jsou zveřejněné na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz
či distribučním portálu (DIP).
zdroj: informační leták ČEZ
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INFORMACE Z 9.–11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE
9. zasedání – 1. 4. 2019
* RM schválila uzavření Smlouvy o dílo
na zhotovení projektové dokumentace
na výtah v DPS s firmou ENGINEERS CZ,
s.r.o. (Praha 7) ve výši 73.125 Kč bez DPH.
* RM schválila žádost na nákup cen
v hodnotě 3.000 Kč na dětské rybářské
závody v květnu 2019 na rybníku Zaďák
pro Český rybářský svaz, z. s., místní organizaci Krucemburk.
* RM schválila uzavření Smlouvy o dílo
na opravy kanalizačních vpustí a poklopů
s firmou WoXi think different, s.r.o. (Praha) v celkové výši 109.900 Kč bez DPH.
* RM schválila výběrová řízení na opravu
hasičské klubovny, opravu hřbitovní zdi
na evangelickém hřbitově a na vybudování parkoviště u zdravotního střediska.
* RM schválila uzavření objednávky na
výstavbu vrbových staveb pro dětská
hřiště Větrná a Vinička s firmou ABEONA, s.r.o (Horní Cerekev) v celkové výši
95.000 Kč bez DPH.
* RM doporučuje ZM podílet se na investici do DPS na akci „Dáme výtah“ částkou 200.000 Kč včetně DPH.
* RM doporučuje ZM ponechat odměny neuvolněným členům ZM, členům RM a členům výborů v původní schválené výši.
* RM pověřuje podpisem Smlouvy o dílo
s firmou WoXi think different, s. r. o. (Praha) v celkové výši 109.900 Kč bez DPH
místostarostku Dagmar Sobotkovou.
* RM bere na vědomí žádost č. j. 345/2018/
MK a žádost č. j. 94/2019/MK na odkup
pozemků v obci Hluboká. RM provede
místní šetření a žádosti budou předmětem dalšího jednání.
* RM bere na vědomí opravu kina, podání
žádosti o dotaci na opravu školní kuchyně,
projektovou dokumentaci na odbahnění
Zadního a Macurova rybníka, revitalizaci
parku, zateplení bytových domů čp. 193
a čp. 345, digitalizaci katastrálního území Krucemburk, úpravu náměstí (odstranění zábradlí a jalovců), úsekové měření
rychlosti v obci, uzavření veřejnoprávní
smlouvy s Městskou policií Chotěboř.
* RM rozhodla rozdělit na činnosti spolků z paragrafu 3429 – Ostatní zájmová
činnost celkovou částku 73.000 Kč z rozpočtu městyse.
* RM rozhodla rozdělit na činnosti spolků z paragrafu 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost celkovou částku 200.000 Kč
z rozpočtu městyse.
10. zasedání – 24. 4. 2019
* RM schválila rozpočtové opatření č. 4/2019
* RM schválila uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor na volební
místnost okrsku č. 3 – Hluboká ve dnech
24.–25. 5. pro Volby do Evropského parlamentu s p. Josefem Strašilem (Hluboká)
za celkovou cenu 6.500 Kč.

* RM schválila uzavření Smlouvy o výkonu funkce s Lesním družstvem obcí
Přibyslav, roční odměna za výkon funkce
člena představenstva činí 28.450 Kč.
* RM schválila zveřejnění záměru na
uzavření pachtovní smlouvy na pozemky parc. č. 152/10 a parc. č. 153 v k.
ú. Krucemburk o celkové výměře 0,13 ha.
* RM schválila uzavření Darovací smlouvy s Krajem Vysočina na poskytnutí finančního daru ve výši 43.813 Kč na podporu vzdělávací činnosti a na podporu
při zabezpečování vzdělávání.
* RM schválila uzavření nájemních
smluv a dohod k nájemním smlouvám,
kterými bude upravena cena nájemného
v bytových domech čp. 193 a čp. 345.
* RM schválila proplacení věcných cen ve
výši 2.000 Kč na akci „Šachový turnaj mládeže“, který se konal 13. 4. v sokolovně.
* RM schválila proplacení faktury
č. 2019005 v celkové výši 28.289 Kč za provedené opravy omítek, výmalbu a nátěry
v prostorách kina firmě MALÍŘSTVÍ–NATĚRAČSTVÍ, Milan Jáger (Krucemburk).
* RM schválila uzavření Smlouvy o ukládání odpadního skla, plastů a papíru s Jiřinou Moravcovou (Krucemburk), s Pham
Duc Luong (Krucemburk) a s Petrem Coufalem (Staré Ransko). Paušální částka za
tyto služby bude činit 1.900 Kč bez DPH/
rok.
* RM schválila uzavření Smlouvy o odvozu a ukládání komunálního odpadu
s Petrem Coufalem (Staré Ransko). Poplatek za užívání 1 ks popelové nádoby bude
činit 1.900 Kč bez DPH/rok.
* RM schválila uzavření Smlouvy o dílo
na vybudování nové autobusové zastávky
v obci Hluboká s firmou Karel Losenický
(Krucemburk) v celkové výši 204.210 Kč.
* RM schválila uzavření Darovací smlouvy na výstavbu výtahu v DPS s firmou
Ernst&Young, s.r.o. (Praha 1 – Nové Město) v celkové částce 53.457 Kč.
* RM schválila umístění stavby – „Manipulační plocha pro mokrou skládku kulatiny“.
* RM schválila na základě předložených informací o projektované stavbě výstavbu
optické metropolitní sítě Krucemburk
– I. etapa. Investorem stavby je OK COMP,
s.r.o. (Praha–Michle).
* RM schválila přistavení kontejnerů
do rekreačního střediska ŘEKA. Jedná se
o kontejnery na papír, sklo, plasty, kov.
* RM neschvaluje poskytnutí dotace
na zajištění péče pro Domov seniorů
DRACHTINKA (Hlinsko).
* RM neschvaluje poskytnutí daru na
provoz sociální služby Linka důvěry
STŘED, z.ú. (Třebíč).
* RM neschvaluje poskytnutí příspěvku
ve výši 7.500 Kč na provoz Linky bezpečí,
z.s. (Praha 8).
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11. zasedání – 15. 5. 2019
* RM schválila změnu č. 1 v Závazných
ukazatelích rozpočtu na rok 2019 pro
příspěvkovou organizaci ZŠ dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 14, odst.
2. Celkový objem schválených rozpočtových prostředků pro rok 2019 se navyšuje
o 13.813 Kč na celkovou výši 1.313.813 Kč.
* RM schválila změnu č. 1 v Závazných
ukazatelích rozpočtu na rok 2019 pro
příspěvkovou organizaci MŠ dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 14, odst.
2. Celkový objem schválených rozpočtových prostředků pro rok 2019 se navyšuje
o 30.000 Kč na celkovou výši 1.286.000 Kč.
* RM schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI
s firmou Wolters Kluwer ČR, a. s. (Praha).
Celková cena ročního předplatného za
poskytnutí užívacích práv služby ASPI
činí 7.990 Kč bez DPH.
* RM schválila poskytnutí příspěvku na
činnost MAS Havlíčkův Kraj, o.p.s. (Ždírec nad Doubravou) na rok 2019 ve výši
7 Kč/1 obyvatele (1.570 obyvatel x 7 Kč), tj.
celkem 10.990 Kč.
* RM schválila proplacení faktury
č. 1901237 za rozšíření TV a SAT rozvodů
na bytovém domě čp. 193 a čp. 345 od firmy Pavel Říha – ELPA (Hlinsko) v celkové
výši 32.403 Kč.
* RM schválila proplacení faktury
č. 2019004 za rekonstrukci a kompletaci
elektrické instalace bytu č. 4 v čp. 345
od firmy Petr Zvolánek (Krucemburk)
v celkové výši 20.100 Kč.
* RM schválila uzavření Darovací smlouvy s TJ Sokol Krucemburk na poskytnutí
finanční částky ve výši 13.156 Kč na financování opravy tenisových kurtů v Krucemburku.
* RM schválila uzavření Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení
odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě v lokalitě „Pod Včelínem“
s ČEZ Distribuce, a. s. (Děčín) v celkové
výši 162.500 Kč jako podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením
odběrných zařízení a se zajištěním požadovaného příkonu.
* RM schválila uzavření Smlouvy o spolupráci při financování výstavby výtahu v DPS se společností Slevomat.cz,
s.r.o. (Praha) a Českým rozhlasem (Praha).
* RM schválila uzavření Smlouvy o dílo
na výrobu, dodávku a montáž výtahu
v DPS Krucemburk s firmou KONE, a. s.
(Praha) ve výši 504.850 Kč včetně DPH.
* RM schválila proplacení faktury
č. 2019800033 za třídění zeminy (částka 70.325,20 Kč) a drcení suti (částka
189.522,30 Kč) na Sběrném dvoře Krucemburk od firmy Chládek a Tintěra Havlíčkův
Brod, a. s. ve výši 259.847,50 Kč vč. DPH.

* RM schválila navrhované úpravy v projektu na komunikaci v průmyslové zóně
(šířka komunikace – 5,5 m, odvodnění
vsakem, komunikace bez obrub).
* RM schválila nákup věcných cen v hodnotě 3.000 Kč na 11. ročník fotbalového
turnaje „Memoriál Jaroslava Večeři“, který se bude konat dne 22. 6., tuto akci pořádá TJ Spartak Staré Ransko.
* RM schválila nákup věcných cen v hodnotě 2.500 Kč na akci „Dětský den“ na
Starém Ransku, který pořádá TJ Spartak
St. Ransko 9. 6.
* RM schválila ředitelské volno pro žáky ZŠ
Krucemburk na den 21. 6. z důvodu koná-

ní Mimořádného filmového festivalu a na
den 28. 6. pro žáky 9. ročníku z důvodu
slavnostního ukončení školní docházky.
* RM schválila uzavření Darovací smlouvy s firmou Pavel Binder-rodinné vinařství
(Rakvice) na poskytnutí finanční částky ve
výši 5.300 Kč na výstavbu výtahu v DPS.
* RM schválila návrh k výběru poplatku za užívání veřejného prostranství
při pořádání pouti 2019 ve dnech 25.
a 26. 5. v ulicích Na Liškově, Za Parkem,
Na Špici a na silnici na Staré Ransko.
* RM pověřuje starostu Mgr. Otto Kohouta
přijímáním darů a podepisováním darovacích smluv v rámci výstavby výtahu v DPS.

* RM pověřuje místostarostku Dagmar
Sobotkovou dalším jednáním ve věci návrhu na ocenění pozemků.
* RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 412/4 v k. ú.
Hluboká.
* RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3/7 a 3/8 v k. ú.
Hluboká.
* RM bere na vědomí informaci ve věci
soudního sporu se společností IS engineering, s.r.o.

INFORMACE Ze 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE (10. 4. 2019)
ZM schvaluje:
* Uzavření dohody o provedení práce na
zajištění matriční agendy s paní Jiřinou
Valeckou.
* Ponechat odměny neuvolněným členům ZM, členům RM a členům výborů
v původní schválené výši. Částky za souběh funkcí se nesčítají.
* Prodejní cenu pozemku č. parc. 1509/7v
k. ú. Krucemburk o výměře 808 m² za
cenu 250 Kč/m² včetně DPH.
* Kritéria prodeje pozemku č. parc.
1509/7 v k. ú. Krucemburk. V případě dvou
a více zájemců bude o jeho koupi rozhodnuto veřejným losováním přijatých žádostí.
* Žádost č. j. 63/2019/MK, prodej pozemku č. parc. 1393/12 v k. ú. Krucemburk
o výměře 26 m2 za cenu 80 Kč/m² panu
P. H. (Krucemburk). Veškeré náklady spojené s koupí pozemku hradí kupující.
* Uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku – pozemek parc. č. 69/3 v k. ú. Hluboká a Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického
práva k majetku a o zřízení věcného práva
– pozemek parc. č. 471/5 v k. ú. Hluboká
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových (Praha 2).
* Závěrečný účet městyse Krucemburk
za rok 2018 bez výhrad.
* Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krucemburk za rok
2018 bez výhrad.
* Účetní závěrku městyse Krucemburk
za rok 2018 bez výhrad.
* Rozpočtová opatření č. 1/2019, 2/2019
a 3/2019.
* Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 1/2019 ve výši
65.000 Kč s TJ Sokol Krucemburk.
* Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2019 ve výši
65.000 Kč s TJ Spartak Staré Ransko.
* Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 3/2019 ve výši
65.000 Kč se spolkem Perun Hluboká.
* Spolufinancování opravy hasičské
klubovny u MŠ v rámci programu Zele-

ná úsporám z rozpočtu městyse. ZM dále
souhlasí s provedením dalších nutných
prací na instalacích, vybavení interiéru
a stavebních pracích, které nejsou součástí dotace. Celkové náklady akce jsou
ve výši cca 1.000.000 Kč s DPH.
* Výstavbu výtahu v Domě s pečovatelskou službou s tím, že městys ze
svého rozpočtu použije na tuto investici
200.000 Kč. Další náklady na výstavbu budou hrazeny z darů a zisku festivalu.
* Uhrazení poplatku za umístění psů
pana J. D. (Krucemburk) do útulku. Jednorázový poplatek za umístění psů a fen
činí 2.000 Kč za jednoho. Celkem se jedná
o cca 9 psů.
* Projektovou přípravu obnovy parku
potřebnou k žádosti o dotaci z programu
„Obnova sídelní zeleně“ a „Obnova a vytvoření přírodě blízkého koryta v parku.“
ZM bere na vědomí:
* Obnovu katastrálního operátu, digitalizaci. V období od 11. 6. do 31. 12. 2019
bude probíhat obnova katastrálního operátu v katastrálním území Krucemburk
(intravilán) novým mapováním.
* Sestavení komise pro zjišťování průběhu hranic ve složení – Mgr. Otto Kohout, Dagmar Sobotková, Ing. Jiří Kohl,
Ing. Jiří Kasal, Zbyněk Holas, Miroslav
Zvolánek, Ing. Luboš Pleskač.
* Průběh soudního sporu s paní S. N.
* Podání dotace na opravu kuchyně ZŠ.
* Komplexní pozemkové úpravy k. ú.
Krucemburk. V rámci plánu společných
zařízení se připravuje západně od silnice
na Staré Ransko revitalizace toku Městeckého potoka a vybudování nové vodní nádrže. Revitalizace toku je řešena ve
spolupráci s Lesy ČR.
* Jednání s pozemkovým úřadem, kde
byl řešen poldr č. 1 (budou dodány hydrologické údaje).
* Vypracování projektu na biocentrum
„Mlýnské rybníky“ (Zadní a Macurův rybník) a následné jednání s AOPK ČR.
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* Průběh územního řízení a přípravu
podkladů pro stavební povolení pro parcely „Pod Včelínem“.
* Ztížený průběh prací na osvětlení
cyklostezky Krucemburk – Ždírec nad
Doubravou z důvodu vody ve výkopech.
Práce pokračují a dokončení se předpokládá do konce května.
* Aktualizaci projektové dokumentace
a rozpočtu na komunikaci v průmyslové
zóně. Do konce roku 2019 bude obnoveno
stavební povolení a začne příprava na realizaci akce.
* Projektovou přípravu parcel u parku.
Bude zpracován inženýrsko-geologický
a hydrologický průzkum pozemků pod
parkem a tím ověřena vhodnost výstavby.
* Program rozvoje venkova 2019. Starosta vyzval zastupitele k podání návrhů na
využití dotačního titulu „Program rozvoje venkova 2019“ v místních částech Hluboká a Staré Ransko.
* Zřízení facebookové stránky městyse
Krucemburk.
ZM pověřuje:
* RM dalším jednáním ve věci dotačního
programu OPŽP na „Obnovu sídelní zeleně“ a „Obnovu a vytvoření přírodě blízkého koryta v parku“.
* Správou facebookové stránky Kateřinu
Šrámkovou, Martina Máčela a Ludmilu
Soukupovou.
ZM rozhodlo:
* V případě nabídky předkupního práva
panem J. S. (Krucemburk) uplatnit své
předkupní právo k pozemku č. parc.
1509/7v k. ú. Krucemburk. Městys Krucemburk nebude zároveň uplatňovat
smluvní pokutu.		
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.

kino

kino sokolovna

čvrtek 20. 6.
19.00

Teroristka
Komedie / Drama / Česko / 2019 / 95 min

22.15

čvrtek 20. 6.
19.30

B

22.15

Avengers: Endgame
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi / USA / 2019 / 182 min

B

pátek 21. 6.

14.00

Já, padouch 1

Slavnosti sněženek

08.30
11.30
13.30

Zkáza Dejvického divadla
Avengers: Endgame
Ghost Stories

Ať žijí duchové
Limonádový Joe
Komedie / Muzikál / Western / Československo / 1964 / 95 min

B

Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi / USA / 2019 / 182 min

23.30

Tajemství hradu v Karpatech
Komedie / Sci-Fi / Československo / 1981 / 97 min

C

15.30

Komedie / Krimi / Československo / 1970 / 103 min

B

18.00

B

20.00

Komedie / Československo / 1965 / 91 min

sobota 22. 6.
08.30

Já, padouch 2

12.00

Most

22.00

Animovaný / Komedie / Rodinný / USA – Francie – Japonsko / 2013 / 98 min

TV seriál / Komedie / Drama / Česko / 2019 / 350 min (8 epizod / 37–49 min)

20.00

Metanol
TV film / Drama / Krimi / Česko / 2018 / 179 min (2 epizody / 90 min)

23.30

Down in New Orleans světová premiéra
Dokumnet / Hudební /Česko – USA / 2019 / 20 min B

24.00

Big Lebowski

C

B

Já, padouch 3
Chata na prodej

14.00

B

B

sobota 22. 6.
08.30

Pojar dětem
Animovaný / Povídkový / Česko / 2016 / 70 min

King Skate

14.00

Rozmarné léto

16.00

Prázdniny v Římě

B

B

Komedie / Poetický / Československo / 1967 / 74 min

B

Komedie / Drama / Romantický / USA – Itálie / 1953 / 118 min

Animovaný / Komedie / Rodinný / USA / 2017 / 89 min

Komedie / Drama / Česko / 2018 / 77 min

C

B

Skautův průvodce zombie apokalypsou
Horor / Akční / Komedie / USA / 2015 / 93 min B

Dokumentární / Česko / 2018 / 80 min

neděle 23. 6.

12.00

A

24.00

12.00

Komedie / Krimi / USA – Velká Británie / 1998 / 117 min

08.30

Česká soda
Komedie / Česko / 1998 / 91 min

A

B

Bohemian Rhapsody (Zdarma)

18.00

Podraz
Drama / Komedie / Krimi / USA / 1973 / 129 min

20.30
23.00

B

B

Forrest Gump
Drama/ Komedie / Romantický / USA / 1994 / 142 min

B

Bohemian Rhapsody
Životopisný / Drama / Hudební / Velká Británie – USA 2018 / 134 min

Životopisný / Drama / Hudební / Velká Británie – USA / 2018 / 134 min

neděle 23. 6.
08.30
Hlavní stage – kino Krucemburk – původní interiér
včetně technického vybavení z roku 1962.

B

B

Světáci
Bílá paní

A

B

Čtyři vraždy stačí drahoušku

Komedie / Hudební / Československo / 1969 / 99 min

Drama / Horor / Velká Británie / 2017 / 98 min

B

Komedie / Rodinný / Hudební / Československo / 1977 / 80 min

TV seriál / Komedie / Česko / 2019 / 173 min (6 epizod / 27–31 min)

20.00

B

Trhlina

pátek 21. 6.

A

Marečku, podejte mi pero
Komedie / Československo / 1976 / 93 min B
Komedie / Československo / 1983 / 83 min

16.00

B

Thriller / Horor / Mysteriózní / Slovensko / 2019 / 111 min

Animovaný / Komedie / Rodinný / USA – Francie / 2010 / 91 min

12.00

Švéd v Žigulíku
Dokumentární / Česko / 2017 / 64 min

24.00
08.30

Teorie tygra
Komedie / Drama / Česko / 2016 / 101 min

Hurvínek a kouzelné muzeum
Animovaný / Komedie / Česko / 2017 / 85 min A

B

MIMOŘÁDNÝ
FILMOVÝ FESTIVAL
KRUCEMBURSKÝ VÝTAH

letní kino

kino tělocvična

čvrtek 20. 6.
22.15

čvrtek 20. 6.

Trhák
Komedie / Hudební/ Československo/ 1980 / 94 min

24.00

Akumulátor 1
Komedie / Sci-Fi / Fantasy / Česko / 1994 / 102 min

22.15

B

24.00

B

Komedie / Československo / 1990 / 103 min

12.00

B

Samotáři
Komedie / Drama / Česko – Slovinsko / 2000 / 103 min

14.00

B

19.00

B

Knoflíkáři

22.00

B

22.15

Trabantem tam a zase zpátky
Dokumentární / Česko / 2019 / 114 min B

24.00

Upír z Feratu
Sci-Fi / Horor / Krimi / Československo /1981 /90 min

00.30

B

Kingsman: Zlatý kruh
Hanebný pancharti

B

B

sobota 22. 6.
Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka
B

14.00

Slunce, seno, jahody

16.00

Pražská 5

Komedie / Československo / 1983 / 83 min

B

B

Povídkový / Komedie / Československo / 1988 / 97 min

18.00

Pumpaři od Zlaté podkovy
B

20.00

B

Co jsme komu udělali?
Komedie / Francie / 2014 / 97 min B
Mamma Mia!
Muzikál / Romantický / Komedie / USA – Velká Británie

B

– Německo / 2008 / 109 min

22.00

sobota 22. 6.
Bullittův případ
Smrt stopařek
Krimi / Drama / Československo / 1979 / 87 min

B

Mamma Mia: Here We Go Again
Muzikál / Romantický / Komedie / USA / 2018 / 114 min

Akční / Krimi / Mysteriózní / Thriller / USA / 1968 / 114 min

24.00

B

Mafiáni

Komedie / Sportovní / Česko / 2012 / 102 min

Krimi / Československo / 1978 / 84 min

22.00

B

Dobrodružný / Drama / Válečný / USA – Německo / 2009 / 153 min

12.00

pátek 21. 6.

Drama / Československo / 1987 / 90 min

Casino

B

Akční / Dobrodružný / Komedie / Velká Británie – USA / 2017 / 141 min

čvrtek 20. 6.

Bony a klid

Špinavé ulice

Drama / Krimi / Životopisný / USA / 1990 / 146 min

mini kino servis

24.00

Tango a Cash

Drama / Krimi / USA - Francie / 1995 / 171 min

Vrchní, prchni

Komedie / Povídkový / Česko / 1997 / 102 min

22.00

B

Drama / Krimi / Thriller / USA / 1973 / 112 min

16.00

Komedie / Československo / 1980 / 85 min

24.00

B

Krimi / Akční / Komedie / Thriller / USA / 1989 / 104 min

sobota 22. 6.
22.00

Pějme píseň dohola

pátek 21. 6.

Hoří, má panenko
Komedie / Československo – Itálie / 1967 / 71 min

24.00

Kouř
Komedie / Muzikál / Československo / 1991 / 89 minut

pátek 21. 6.
22.00

20.–23. 6. 2019
krucemburk.cz
#damevytah

B

VSTUPENKY JSOU K DISPOZICI VE TŘECH KATEGORIÍCH:
normální vstupné: 80

B

B

Kč (B), speciální projekce: 300 Kč (C) a dopolední projekce: 40 Kč (A).

Vstupenky lze koupit pouze na pokladně kina, kde se daný film promítá. Pokladna hlavního Kina a kina Sokolovna
otevírá každý den v 8.00, pokladna kina Tělocvična v 11.00, pokladna Minikina a Letňáku ve 20.00. První den
festivalu pokladny Kina, Sokolovny a Tělocvičny otevírají ve 14.00. Pokladny se zavírají po začátku promítání
posledního filmu daného festivalového dne.

INFORMACE: Podrobné informace získáte
v akreditačních a informačních centrech v Krucemburku.

Poslední vstupenky jsou pro akreditované návštěvníky k dispozici 10 minut před začátkem představení v pokladnách
kin. Otevírají se 30 minut před každým představením. Při změně, nebo zrušení představení má divák možnost
již zakoupenou či vyzvednutou vstupenku reklamovat. Pokud návštěvník s platnou vstupenkou neobsadí své místo
nejpozději 10 minut před stanoveným začátkem představení, jeho právo na dané místo automaticky propadá
ve prospěch pořadatele.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Organizátor si vyhrazuje právo vyzvat diváky, kteří nerespektují zásady standardního chování v kině, k opuštění kinosálu.

MIMOŘÁDNÝ
FILMOVÝ
FESTIVAL
KRUCEMBURSKÝ
VÝTAH

20.–23. 6. 2019
Krucemburk

DOPROVODNÉ PROGRAMY MIMOŘÁDNÉHO
FILMOVÉHO FESTIVALU KRUCEMBURSKÝ VÝTAH
ZAČÍNÁME: ČTVRTEK 20.6. NÁMĚSTÍ JANA ZRZAVÉHO
21.00 – ZAHÁJENÍ FESTIVALU PRO VEŘEJNOST
21.05 – JAZZ A SWING ŽIVĚ!

Koncert kapely Bee Band pro každého, kdo přijde. Uslyšíte pecky od Elly Fitzgeraldové,
Luise Armstronga, Billie Holiday, Zuzany Navarové nebo Karla Plíhala

21.45 – OHŇOSTROJ
A CO DALŠÍHO PRO VÁS MÁME?
VÝSTAVA 14 ZASTAVENÍ JEŽÍŠKOVÝCH VNOUČAT

– Michaela Danelová a Jan Němeček fotili řadu dnů život seniorů na různých místech České republiky.
Vznikl fascinující soubor fotografií, který grafik Jakub Šolín přetvořil v pozoruhodný projekt.
Venkovní část instalace naleznete na spojovací silnici mezi Krucemburkem a rybníkem Řeka.
Uvnitř jsou fotografie vystaveny v prostorách minikino Servis. V pátek a v sobotu od 16.00 do 24.00

PAMĚTNÍ SÍŇ JANA ZRZAVÉHO
– národní umělec Jan Zrzavý je pohřben na místním hřbitově. I když se narodil v Okrouhlici, považoval Krucemburk
za svoje „pravé“ rodiště. V pamětní síni se dozvíte řadu zajímavých informací z jeho života a jeho vztahu ke Krucemburku.
Uvidíte i reprodukce některých jeho významných děl. Pamětní síň najdete v budově radnice na Náměstí Jana Zrzavého.

Otevřeno je v pátek a v sobotu od 9.00 do 16.00, v neděli pak od 9.00 do 13.00

ATOMOVÝ KRYT V KRUCEMBURKU
– zavedeme Vás pod základní školu, dáme Vám helmu a plynovou masku a promítneme Vám film o civilní obraně
v Československu. Promítáme z originálního 16mm filmu! Z bezpečnostních důvodů je množství návštěvníků omezeno.

Vstupenky (100 Kč) na jednotlivé exkurze lze zakoupit v pokladně kina Tělocvična.

FOTOPOINT filmové Vysočiny
– Vysočina je rodiště klanu Lipských. A náš festival jim věnuje pátek od 8.30 do 18.00 v kině Sokolovna. Naším hostem
bude filmový střihač Dalibor Lipský. V 16:00 v kině Sokolovna bude vzpomínat na tatínka, režiséra Oldřicha Lipského
a na strýce Oldřicha Lipského. Fotopoint naleznete v pátek a v sobotu u kina Sokolovna a je v provozu od 11.00 do 20.00.
Přeneste se do míst, kde vznikaly Vaše oblíbené filmy. Další tipy na filmové výlety najdete na turistickém portálu

www.vysocina.eu. Výlet na Vysočinu je vždy výlet s dobrým koncem.

Prodejní výstava obrazů
– malíři a Vysočina patří k sobě. V budově radnice najdete prodejní výstavu obrazů místních malířů.
Vystavují Eliška Matoušová, Josef Vašek a Ondřej Janda.

Výstava je otevřena v pátek, sobotu a v neděli od 10.00 do 16.00
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Nádražní 95, Ždírec nad Doubravou
tel. 739 658 672 | vino.jana@seznam.cz
www.vinoteka-zdirec.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí................................ ZAVŘENO
Úterý................. 9.30–12 hod 13–16 hod
Středa................ 9.30–12 hod 13–17 hod
Čtvrtek.............. 9.30–12 hod 13–17 hod
Pátek................. 9.30–12 hod 13–18 hod
Sobota..............................9–11.30 hod
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• Vinotéka nabízí 16 druhů
stáčených vín.
• Stáčíme do PET lahví
nebo do Vašich vlastních obalů.
• Na oslavy je možnost odběru vína
ve větším balení 5 l nebo 20 l
BAG BOXECH.
• Dále nabízíme lahvová vína
od českých a moravských vinařů.
Čaje, medovinu, slivovici, prémiový
alkohol, čokolády, nakládané sýry,
pochutiny k vínu, svíčky, keramiku
a kosmetiku.
• Různé dárkové balíčky. Možnost
zhotovení dárkového balíčku dle
Vašeho přání.

KONEČNÁ TABULKA PO 11. KOLE

ŠACHOVÝ ODDÍL – Sezóna 2018–19
Začátkem měsíce října pravidelně začíná
šachová sezóna šachového oddílu TJ Sokol. Scházíme se ve dvou skupinách každý pátek: od 17 do 18 hodin hraje mládež,
potom dospělí. Účast v obou skupinách
je vcelku uspokojivá. O celé dění šachové
přípravy se stará Jaroslav Hrančík, který
organizuje i průběh mistrovských utkání,
a Libor Kašpar. Náš oddíl hraje krajskou
soutěž skupiny západ Pardubického kraje.
Hraje se jedenáct kol na pěti šachovnicích.
Pořadí na jednotlivých šachovnicích je
dané soupiskou, která musí být předložena před zahájením vlastní soutěže.

V posledním soutěžním ročníku jsme obsadili druhé místo se ziskem 25 bodů a skóre
33:22. Na celkovém úspěchu
se podíleli Milan Michal, Petr
Kačor, Roman Kafka, Libor
Kašpar, Ladislav Štorek, Jan
Motl, Jaroslav Melichar, Jaroslav Hrančík a Jan Hülle (viz
tabulka celkového umístění).
Doufáme, že i příští sezóna
bude pro nás úspěšná.

velikonoční šachový turnaj
Každým rokem pořádá šachový oddíl velikonoční šachový turnaj mládeže. V letošním roce se tohoto turnaje zúčastnilo 38
žáků a žákyň. Turnaj byl uspořádán v místní sokolovně za účasti těch nejlepších. Turnaj organizačně zajistili Libor Kašpar a Jaroslav Hrančík. Po ukončení turnaje byly
vyhlášeny dosažené výsledky a všichni zúčastnění byli spokojeni jak s organizací tur-
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naje, tak i s prostředím, ve kterém se hrálo. Touto cestou
ještě chceme poděkovat všem
sponzorům za jejich podporu
a doufáme, že se nám i v nastávajícím šachovém období bude
nejen výsledkově dařit, ale
hlavně – co potřebujeme – rozšíříme naši šachovou základnu
o další mladé šachisty.
Kategorie starších žáků:
1. Kocman Patrik – TJ Jiskra HB
2. Fencl Vítek – TJ Jiskra HB
3. Ležal Filip – TJ Žďár n. Sáz.
Kategorie žákyň:
1. Satrapová Anna – TJ Jiskra H. Brod
2. Kafková Hedvika – ŠO Hlinsko
3. Bártová Hana – TJ Jiskra H. Brod

MOŘE U RYBNÍKA ŘEKA
Srdečně touto cestou zdravíme všechny
naše příznivce a milé hosty a dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě areálu Moře
u rybníka Řeka. Přijďte si k nám odpočinout a pokochat se pohledem na krásnou
hladinu rybníka, dát si něco dobrého na
zub či spláchnout prach (nejen zlatavým)
mokem, nebo se vykoupat ve vodách rybníka… A aby nebyla nuda, opět jsme pro
Vás připravili kulturní program, kterým
bychom Vás rádi pobavili, zaujali a rozveselili. Program se ještě bude dále rozšiřovat, v jednání je řada zajímavých akcí
(například návštěva oblíbeného Mobilního
zvěřince, další hudební zábavy či fascinující přednáška o bobrech). Sledujte naše internetové stránky www.morerybnikreka.cz
nebo náš fb profil – najdete tam bližší informace ke všemu, co se bude na Moři dít.
Zde ukázka toho, na co se můžete těšit:
Vaše Moře u rybníka Řeka

20.–23. 6.
28.–30. 6.
29. 6. 15.00
5. 7.

13.00

6. 7.
6. 7.
10. 7.
13. 7.
19. 7.

15.00
18.00
20.00
18.00
17.00

20. 7.
26. 7.
27. 7.
3. 8.
10. 8.
16. 8.
24. 8.
25. 8.
31. 8.
17. 9.

13.00
19.00
20.00
18.00
14.00
20.00
7.30
17.00
20.00
17.00

Kategorie mladších žáků:
1. Jun Rostislav – TJ CHS Chotěboř
2. Zahradník Viktor – ŠO Hlinsko
3. Fousek Petr – TJ CHS Chotěboř

Mimořádný filmový festival Krucemburský výtah – ubytování pro hosty
JAWAMANIE – sraz milovníků motorek zn. Jawa a jim podobných i nepodobných + sraz automobilů zn. HONDA
JAWA kolem světa – zajímavá a jedinečná přednáška s fotografiemi, videem a povídáním P. Suchého, prvního člověka, který objel zeměkouli na motorce Jawa.
Přednáška pro milovníky vojenské a válečné historie s ukázkami dobové
výstroje a výzbroje, zajímavé snímky a výklad o obnově řopíků v současné
době. Možnost vyzkoušet si střelbu.
Mobilní zvěřinec – na návštěvu přijedou exotická i neexotická zvířátka
Prázdninová pětka – kondiční běh kolem Řeky, pořádá DBK Chotěboř
Večer s tóny harmoniky – hrají pánové Hromádka a Jelínek
O černé a bílé Fróně – originální pohádka pro děti – Loutkové divadlo MAMINY
HROŠENÍ NA ŘECE – první večer dvoudenního hudebního festivalu
– rocková část, hodnotná tombola
HROŠENÍ NA ŘECE – country-folková část hud. festivalu, hodnotná tombola
Zajímavá přednáška o BOBRECH – pojďte se seznámit s novým soudem
Harmonika a kytara, pan Hromádka a pan Jelínek
Srpnová kondiční pětka – běh kolem Řeky – pořádá DBK Chotěboř
Vikingové na Moři – rekonstrukce historické bitky
Večerní s harmonikou – pan Hromádka a pan Jelínek
Partyzánský pochod – výlet k uctění památky partyzánů a jejich pomocníků
Promítání dokumentu v rámci akce „Paměť národa“
Loučení s prázdninami – harmonika a kytara
Rozloučení s prázdninami během – 5km kolem Řeky, pořádá DBK Chotěboř
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OBRAZ MADONY V KAPLI VE ŠKRDLOVICÍCH
V interiéru kaple sv. Cyrila a Metoděje ve
Škrdlovicích bude koncem června umístěn
obraz od akademické malířky Marie Vořechové-Vejvodové (narozena 21. 12. 1889
– zemřela 18. 2. 1974). V letech 1904–1910
studovala UMPRUM u profesorů Preislera,
Schussera a Schikanedra. Na škole se seznámila s Gustou Nekolovou, talentovanou
malířkou, se sochařem Jaroslavem Horejcem i s architektem Čeňkem Vořechem, za
kterého se během 1. světové války provdala.
V roce 1910 vstoupila do Umělecké besedy, kde se podílela na nové éře výtvarného umění našeho českého národa. Spolupracovala s věhlasnými umělci: s Karlem
Boháčkem, Vlastimilem Radou, Václavem
Rabasem, Vojtěchem Sedláčkem, Josefem
Čapkem, ale také s Dušanem Jurkovičem,
který ji ovlivnil v její tvorbě.
Během první republiky se Marie Vořechová úspěšně zúčastnila několika výtvarných soutěží (například poštovní známky
či vitráže chrámu sv. Víta). Důležitá byla
její spolupráce s Josefem Ladou, který jí
pomohl uveřejňovat její kresby v časopisu
Kvítek Českého slova. Tím dostala možnost
relativně dlouhou dobu (1928–1945) kreslit
lidové postavičky v humorných situacích.
Tato její činnost nejen zabezpečovala obživu rodiny v těžkých dobách krize a 2. světové války, ale neustálým kreslením se
procvičila v hbité, pohotové a výstižné linii
živě zachytit výrazy a postoje lidí. To jí po-

mohlo při ilustraci dalších knih, jako jsou
Babička od Boženy Němcové, Broučci Jana
Karafiáta, Pohádky K. J. Erbena a B. Němcové. Povídky K. Světlé a mnoho dalších.
V roce 1935 pobývala na pozvání básníka Jakuba Demla v Tasově a namalovala
zde první velkou sérii akvarelů, které pak
vystavovala v Praze. Tyto její práce byly
velmi oceněny odbornou porotou. Jednou
z hlavních linií jejího díla jsou portréty.
V době, kdy již málokdo uměl namalovat
podobiznu tak, aby vystihla charakteristické rysy osobnosti včetně duchovního napětí tvůrců i obyčejných „lidiček“, vyniká
Marie Vořechová dovedným zpodobněním
i technikou a jemnými valéry ve výrazu obličeje. Namalovala několik set podobizen.
Většinou oleje na plátně, akvarely, pastely, tužku nebo uhly. Ze známých osobností
zpodobnila například Karla Hynka Máchu,
Boženu Němcovou, Mikoláše Alše, Františka Bartoše, Vladislava Vančuru, Jakuba
Demla, Jiřího Wolkera, Vojtěcha Sedláčka,
Václava Špálu, Václava Talicha a mnoho
dalších.
Během 2. světové války se věnovala
s úspěchem i náboženským tématům. Zřejmě jako první u nás nakreslila sv. Zdislavu.
Ráda kreslila patrony české země jako sv.
Václava. Nejvíce byly ceněny: návrh gobelínu s knížetem Václavem, který provedla
dílna v Jindřichově Hradci, a zobrazení
polychromováné sochy Madony (v kos-

SPOLEK PŘÁTEL KRUCEMBURKU
V letošním roce připravil Spolek přátel
Krucemburku pro své členy a ostatní zájemce dvě zajímavé akce. První z nich byla
– tak jako každým rokem – návštěva přibyslavského divadelního představení, a to
hry Drahé neteře v podání herců divadelního spolku Harlekýn. Další naší akcí byl
zájezd 18. května. Nejdříve jsme navštívili
tržnici v polském městě Kudowa Zdrój.
Potom jsme pokračovali do Nového Města
nad Metují, kde jsme si prohlédli zámek,

sídlo rodiny Bartoňových z Dobenína, významných průmyslníků. Podívali jsme se
také do zámecké zahrady na dílo významného architekta Dušana Jurkoviče a navštívili jsme rovněž další dílo tohoto architekta
– chatu Bartoňových v romantickém údolí
řeky Metuje.
Věřím, že všichni účastníci našich akcí
byli spokojeni, a těšíme se na další.
za výbor SPK Pavel Vomela

SPOLEK ZAHRÁDKÁŘŮ PŘIPRAVUJE
V sobotu 10. srpna pořádáme zájezd na
výstavu Zahrada Vysočiny, která se koná
v prostorách zámku v Žirovnici. Navštívíme
také Jindřichův Hradec, kde si prohlédneme památky s průvodcem. Plánujeme též
prohlídku jednoho z okruhů zámku Jindřichův Hradec.
Ve dnech 17. a 18. srpna uspořádáme
Tradiční výstavu květin v prostorách Úřadu městyse Krucemburk. Výstava se koná
opět po dvou letech. Srdečně zveme všechny milovníky květin.

Aktuální informace naleznete na nástěnce
Spolku zahrádkářů.
za Spolek zahrádkářů Pavel Novák
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tele Sv. Kříže Na Příkopech v Praze, který
spravují salesiáni). Tuto „salesiánskou“
Madonu Marie Vořechová namalovala také
na plátno. Obraz si ponechal její syn Ctibor
Vořech (1921–2016). Ten působil jako profesor Dějin umění na UK v Praze a já jsem měl
možnost chodit externě na jeho přednášky.
S panem profesorem jsme se časem spřátelili a on mně při návštěvě ve farnosti Dolní
Čermná v roce 2006 daroval na památku
právě obraz Madony s Ježíškem od své maminky s tím, že by byl rád, kdyby jednou
spočinul v nějakém kostele či v kapli. Pan
profesor před třemi lety zemřel u své dcery
ve Slaném, ale měl jsem možnost ho tam
několikrát navštívit a slyšet jeho vzpomínky na dobu jeho maminky.
Jsem moc rád, že nyní mohu splnit přání
svého dobrého profesora a umístit obraz
Madony do kaple ve Škrdlovicích. Určitě
by byl spokojený.
Pavel Seidl, farář v Krucemburku

ČINNOST JEDNOTKY SDH
Jednotka SDH Krucemburk vyjížděla
během pěti měsíců letošního roku
ke 14 událostem, z toho pětkrát k požáru lesa, jednou k planému poplachu čidel EPS na Lanu ve Ždírci nad
Doubravou a osmkrát k technické
pomoci. V dubnu proběhlo školení
nositelů dýchací techniky, školení
velitelů družstev. V květnu se hasiči
zúčastnili okrskové soutěže na Rovném, skončili na druhém místě. Hasiči zajistili dohled na pálení čarodějnic a v červnu pomáhají zajistit Dračí
lodě na Řece a MFF v Krucemburku.
V neděli 26 května přivezla naše
dorostenka Jana Strašilová pohár ze
závodu dorostenců. Blahopřejeme.
S blížícími se letními měsíci se
začínají vyskytovat vosí a sršní roje
a hnízda. Chtěli bychom upozornit
na možnost pomoci při odstranění
těchto problémů: oznámení je možno
podat na ÚM nebo u Jana Moravce
a u Martina Kasala (tel. 728 209 074),
vždy se budeme snažit pomoci a přizpůsobit se po domluvě.
Během letních měsíců bude probíhat rekonstrukce klubovny hasičů u školního hřiště. Chtěli bychom
upozornit rodiče a děti, aby nevstupovali na staveniště. Děkujeme za
pochopení.
Chtěli bychom popřát všem spoluobčanům krásné prožití letních měsíců a bezpečné návraty z dovolené
domů.
za SDH Martin Kasal

TJ SPARTAK STARÉ RANSKO
Zimní příprava probíhala pouze formou
fotbálku každý pátek v tělocvičně ZŠ Krucemburk. Jiné tréninky nebyly z důvodu
malé docházky. Byli jsme rádi, že jsme
se scházeli alespoň na ten páteční fotbálek. Na zimní přípravu bylo naplánováno
pět přátelských zápasů. Čtyři zápasy byly

odehrány na umělé trávě v Chotěboři.
V prvním zápase jsme porazili tým z Miřetic 2:1. Ve druhém utkání jsme poměřili
síly s týmem z Holetína, ten jsme porazili
9:0. Ve třetím utkání jsme obdrželi porážku od týmu z Rozsochatce, který nás porazil 5:1. Další zápas jsme odehráli znovu

průběh jarní části
Lipnice n. Sázavou – Staré Ransko: 0:6
Sestava: Golman – A. Kadlec; Obrana
– T. Hocke, M. Janáček, P. Novosad (C),
M. Říha; Záloha – F. Holcman, M. Vavroušek, M. Losenický, V. Hudec; Útok – F. Dymáček, J. Janáček. Náhradníci: Z. Zvolánek, F. Nepovím, O. Mišinger, J. Pecina
Branky: J. Janáček, F. Dymáček, 2× M. Losenický, M. Vavroušek, J. Pecina

Staré Ransko – Víska: 6:0
Sestava: Golman – A. Kadlec; Obrana
– T. Hocke, O. Mišinger, M. Ročárek,
M. Říha; Záloha – M. Losenický, M. Vavroušek, J. Dymáček (C), V. Hudec;
Útok – J. Pecina, Z. Zvolánek. Náhradníci: F. Holcman, J. Pecina, J. Janáček,
F. Dymáček. Branky: 2× M. Losenický,
2× J. Pecina, Z. Zvolánek, F. Holcman

Kožlí – Staré Ransko: 4:1
Sestava: Golman – A. Ka dlec; Obrana
– T. Hocke, O. Mišinger, P. Novosad (C),
M. Říha; Záloha – F. Holcman, M. Vavroušek, M. Losenický, V. Hudec; Útok – F. Dymáček, J. Janáček. Náhradníci: Z. Zvolánek,
J. Pecina, J. Dymáček. Branky: J. Janáček

Herálec – Staré Ransko: 1:1
Sestava: Golman – A. Kadlec; Obrana – T. Hocke, P. Novosad, M. Ročárek, V. Hudec; Záloha – M. Losenický,
M. Vavroušek, J. Dymáček (C), F. Holcman; Útok – J. Pecina, Z. Zvolánek.
Náhradníci: O. Mišinger, J. Janáček.
Branky: Z. Zvolánek

Staré Ransko – Golčův Jeníkov: 3:1
Sestava: Golman – A. Kadlec; Obrana
– T. Hocke, O. Mišinger, P. Novosad (C),
M. Říha; Záloha – F. Holcman, M. Vavroušek, M. Losenický, V. Hudec; Útok – J. Pecina, F. Nepovím. Náhradníci: Z. Zvolánek,
J. Dymáček, M. Ročárek. Branky: J. Pecina,
V. Hudec, Z. Zvolánek
Nová Ves u Světlé – Staré Ransko: 0:2
Sestava: Golman – A. Kadlec; Obrana
– T. Hocke, O. Mišinger, P. Novosad (C),
M. Říha; Záloha – F. Holcman, M. Vavroušek, J. Dymáček, V. Hudec; Útok – M. Ročárek, Z. Zvolánek. Náhradníci: M. Losenický,
J. Pecina, F. Nepovím. Branky: F. Holcman,
Z. Zvolánek

Staré Ransko – Věžnice: 0:2
Sestava: Golman – A. Kadlec; Obrana
– T. Hocke, O. Mišinger, M. Ročárek,
M. Říha (C); Záloha – M. Losenický,
M. Vavroušek, V. Hudec, F. Holcman;
Útok – J. Pecina, Z. Zvolánek. Náhradníci: F. Dymáček, P. Machovec, R. Kafka
Přibyslav „B“ – Staré Ransko: 1:0
Sestava: Golman – A. Kadlec; Obrana
– P. Novosad, J. Pecina, M. Ročárek,
M. Říha (C); Záloha – M. Losenický,
J. Dymáček, F. Nepovím, T. Hocke;
Útok – F. Dymáček, Z. Zvolánek. Náhradníci: J. Janáček

s týmem z Holetína, ale utkání proběhlo
na přírodní trávě v Holetíně. Tento zápas
již nebyl tak jednoznačný jako ten první,
ale nakonec jsme vyhráli 3:1.
za „A“ tým vedoucí mužstva Ing. Jan Dymáček

na starém ransku
se slavilo
Při hezkém dopoledním počasí v neděli
2. června o půl jedenácté slavil na hřišti
Spartaku šedesátku dlouholetý hráč Spartaku a fotbalový nadšenec Jan Tuhý ze
Ždírce nad Doubravou. Členem Spartaku
se stal v roce 1978, za mužstvo dospělých
hrál až do roku 1995. Ve Spartaku pracoval také jako trenér mládeže a dospělých.
A protože měl fotbal rád, tak si svou aktivní činnost prodloužil a šel si v roce 1998 zahrát do Nové Vsi, kde ještě hrál až do roku
2007. Samozřejmě se muselo slavit fotbalově, a tak na hřišti Spartaku proti sobě
nastoupilo mužstvo domácích a mužstvo,
které nominoval oslavenec včetně pozvaných hostů. K překvapení nás všech ve výběru Honzy nastoupil i hráč Slávie Praha
a současný reprezentant Tomáš Souček,
který je z Havlíčkova Brodu. Všichni přítomní diváci byli spokojeni a přítomnost
na hřišti nejlepšího hráče ligy Tomáše
byla fotbalovou pastvou pro oči. Snažili se
i všichni ostatní, a tak se bylo na co dívat.
Celé fotbalové dění zdokumentoval Pavel
Soukup, který nevěděl co dříve vyfotit, aby
mu něco důležitějšího neuteklo.
Za domácí hráli: Žák J., Beránek M., Dymáček L., Dymáček J., Kavalír M., Pecina
O., Nepovím M., Nepovím R., Málek T., Losenický M., Novosad P. a Brychnáč R.

inzerce
MASÁŽE relaxační
relaxační aa spo
spo ovní
ovní
MASÁŽE

Rád Vás přivítám v nově

evřené

provozovně na adrese

tel .: 602 933 886
Provozní doba: dle telefonické dohody
e-mail : lukas.kunz@seznam.cz
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Lukáš Kunz

Pokračování
Na Starém Ransku se slavilo

Výběr oslavence:
Souček F. (otec Tomáše), Souček T. (SK
Slavia Praha), Tuhý J. st., Tuhý J. ml.,
Pabousek J. st., Pabousek J. ml., Halák
J., Mach M., Hülle J., Šlerka J., Zvolánek P., Stojan J., Meloun M. a Fišer M.

Pozvaní hosté:
Glanc Z., Janáček O., Veselský J., Šikl J.,
Křesťan V., Novotný M., Čáp F., Košťál J.,
Glanc M., Žák J. a Málek M.
Utkání skončilo výhrou
výběru Jana Tuhého v poměru 1 : 5.

Střelci branek
Domácí: hosté si dali vlastence
Hosté: Zvolánek P. 2, Souček T., Stojan J.,
Tuhý J. st. z PK.
Po skončeném utkání si všichni hráči i pozvaní společně poseděli, občerstvili se a zavzpomínali, jaké to kdysi bylo.
Jan Hülle

PERUNÍ „DRAČÍ DEN“ PRO NAŠE KAMARÁDY Z DD
Od naší premiérové vánoční návštěvy
dětského domova uplynula spousta času.
Toho dne jsme se zájmem obou stran dohodli a přiblížili možné pokračování naší
přátelské spolupráce. Dny se od Vánoc
proměnily v týdny a ty v měsíce. A najednou byl zde den s velkým „D“. Ten den,
kdy nás poctili návštěvou naši kamarádi
z Nové Vsi.
Již od rána počasí připomínalo špatnou
komedii. Zima, slunce a mraky. Povětrnostní podmínky, v kterých by člověk raději ani nevytáhl paty z domova. Ale co se
dalo dělat. Děti se těšily a my možná ještě
více. Takže na nějakém obláčku či snad
větříčku vůbec nesešlo. Sportovní odpoledne bylo rozdělené na dvě části.
V první polovině si poměřili své síly nadějní fotbaloví jedinci dětského domova
s fotbalovými srdcaři Perunu Hluboká. Zápas to byl o to zajímavější, když do základu
týmu dětského domova nastoupily čtyři
dívky. Při nástupu obou družstev došlo
k prvnímu předání darů. Prezident klubu
Luděk Strašil předal kapitánu hostujícího
družstva dva nové fotbalové míče, brankářské rukavice a spoustu jiných drobností. Vzhledem k nepříznivému počasí byla
dohodnuta hra dvakrát 20 minut. Nutno

říci, že i toto krátké utkání přineslo spoustu krásných a velice zajímavých obratů.
Jak to ale tak bývá, z utkání odchází většinou pouze jeden vítěz. Při stavu 5:3 pro
dětský domov rozhodčí píská a ukončuje
hru. O objetí a upřímné gratulace k výhře
ze strany Perunů nebyla nouze. Pro všechny přítomné děti připravili Peruni bohaté
občerstvení a teplé nápoje.
Po krátkém odpočinku a malé svačince se děti přesunuly na Řeku, kde na ně
čekala druhá polovina programu. Flotila
dračích lodí, stany, ovoce, čaj, medaile
a samotní dragoni Perunu byli jíž dávno
připraveni na svých místech. Převléknout,
nasadit záchranné vesty a mohlo se jít na
věc. Úvodní slovo a ukázku techniky pádlování představil trenér Pavel Strašil. Dragoni Perunu a naši hosté se po spravedlivém
namixování rozdělili do tří stejných skupin.
Pádlujícím jednoho z týmů byla i samotná
ředitelka dětského domova, paní Etela
Coufalová. Rychlé zahřátí s pádlem v ruce
a honem ke startovním bojkám. Bezpečnost dětí na vodě a celou závodní atmosféru sledovali z motorizovaného člunu členové dobrovolných hasičů z Krucemburku.
Celkem proběhly tři jízdy, které byly za dozoru hlavního rozhodčího Lukáše Dohnala
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přesně změřeny. Výsledky jsou jasné a vítěz
je již známý. Vítězem se stává celé osazenstvo všech tří týmů. Ne proto, že výsledné
časy byly shodné, ale proto, že všichni bez
ohledů na počasí absolvovali tento den. Zástupu vítězů dětského domova předává kapitánka perunských dragonů zlaté medaile
za první místa. Medaile doplnil nádherný
pohár s věnováním od Perunů a taktéž ručně malovaný památeční obraz dračí momentky od dcery kapitánky. Kdo měl ruce
a nohy, přidal se k obdarování dětí věcmi
od našich šlechetných sponzorů.
Poslední skupinové foto a nastal odjezd
našich kamarádů zpět do Nové Vsi. Loučení neprobíhalo za nijak smutných okolností. Naopak, Peruni přijali s velkou radostí
pozvání od paní ředitelky do jejich dětského domova na malé sportovní odpoledne
zakončené opékáním buřtů. Můžeme se
tak těšit na další společně strávený hezký
den, plný radosti a nových zážitků.
Děkujeme všem našim sponzorům za věnované dary pro děti a všem, kdo se jakkoliv účastnil přípravy a samotného dění tohoto sportovního dne, který se uskutečnil
jen pro naše kamarády z dětského domova
v Nové Vsi.
Perun s Vámi

SALAMANDRA „NA BEDNĚ“
Filipa Janáčka, který jako nováFBC Salamandra má za sebou
ček tvořil silný tandem se stálicí
úspěšnou sezónu, kterou zanašeho brankoviště, kterou je
končila historickým výsledHonza Čermák. Filip potvrdil
kem. Florbal hrajeme na krajsvoje kvality hned v první seské úrovni již 8 let a poprvé
zóně, kdy zdatně konkuroval
se nám podařilo prokousat na
svému zkušenějšímu brankářpomyslnou bednu. V sezóně
skému kolegovi, to podtrhl i vy2018–19 jsme obsadili krásné
chytáním své první nuly. Z potřetí místo. To je ve velké krajhledu brankařů stojí za zmínku
ské konkurenci skvělý počin.
i předsezónní odchod Tomáše
Lepší v letošním ročníku byly
Cacka, který byl dlouholetou
pouze týmy z Jihlavy a Telče. Za
brankářskou stálicí a před starsebou Salamandra nechala natem ročníku se rozhodl využít
příklad Nové Město na Moravě
Dolní řada zleva: Filip Janáček, Jakub Cisárik, Radek Kunstmüller,
nabídku z vyšší ligy.
nebo Bystřici nad Pernštejnem.
Filip Janda, Tomáš Popelka, Jan Losenický, Jan Čermák
Nejvíce bodů získal Tomáš
Tento úspěch je pro náš malý
Horní řada: Jiří Čermák, Tomáš Vanča, Vladimír Zvolánek,
Vanča za 20 branek a 26 asioddíl splněním dlouhodobého
Ondřej Kolář, Ondřej Pecina, Pavel Jaroš
stencí, to mu vyneslo krásné
cíle a odměnou za několika7. místo v konečném bodování
letou práci a snahu. Když se
ligy. Nejlepším střelcem byl jeho parťák Padva předváděli během celé sezóny, splňovazrodil nápad hrát florbal na vyšší úrovni,
vel Jaroš s 25 brankami. Tomáš Vanča byl
lo hodně přísné florbalové měřítko kvality
nikdo z nás neměl moc představu, co to
vyhlášen nejlepším hráčem našeho týmu
a je vidět, že i v našich luzích a hájích rosobnáší, a možná proto jsme se do toho také
a nutno dodat, že zcela po zásluze.
tou skvělí florbalisté.
pustili a možná i proto je začátek článku se
Celkové tažení Salamandry bylo koPo tom, co jsme se propracovali v jednu
zhodnocením letošní sezóny ve znamení
runováno bronzovou medailí, o které se
chvíli až na druhé místo tabulky, začínalo
lehce nostalgického bilancování a zavzporozhodlo až v posledních utkáních. Tím
být zřejmé, že letos by to mohlo cinknout.
mínání. Při našich prvních zápasech se
nejkrásnějším ale byla jiná věc – úspěšné
To si uvědomovala i většina hráčů a občas
na nás ostatní dívali jako na zjevení, které
spojení mladších a starších hráčů, kteří boto bohužel bylo i na škodu. V některých
brzo, po pár prohrách skončí. Dnes jsme
jovali celou sezónu se zápalem, výsledkem
zápasech nám to trošku svazovalo ruce
tradiční klub, který může bojovat o ty nejbyla radost z předváděné hry.
a nohy. Jednou z důležitých věcí byla skuvyšší příčky v krajské lize.
Rád bych závěrem poděkoval všem hrátečnost, že se nám dařilo porážet i přímé
Od začátku sezóny se nám dařilo sbírat
čům, činovníkům oddílu a kamarádům,
konkurenty z horních pater tabulky. Byl to
pravidelně výhry a bylo zřejmé, že letošní
kteří nám pomáhají s činností klubu. Hlavboj o každý bodík a každý zápas měl svou
tým může mířit hodně vysoko. Jak by řekl lení poděkování patří partnerům za jejich
důležitost – to je vidět i v konečné tabulce.
gendární trenér Pepík Hnátek: „kluci vyzrápodporu, díky které můžeme fungovat
Krátké okénko do statistik. Letošní stali“. Dlouhé roky stála hra na bratrech Jandoa sportovat. Jedná se sice o otřepanou, ale
tistiky Salamandry jsou velmi zajímavé jak
vých, Vláďovi Zvolánkovi a dalších borcích.
zcela pravdivou frázi, že bez jejich podpoz pohledu týmu, tak jednotlivců. Týmově je
Letos přišla do týmu nová mladá krev, která
ry by to nešlo. Věříme, že naše počínání reneskutečný počin počet obdržených branek
oživila naše řady, a byl vytvořen zajímavý
prezentuje partnery v dobrém světle a mají
pod 100 za sezónu, je to nejméně z celé ligy
a funkční mix dravého mládí a zkušenějších
z našeho úspěchu radost, tak jako my.
a značí to velmi kvalitní obrannou hru a suhráčů. Hlavním hnacím motorem byl tanper výkony brankařů. Zde bych pochválil
dem Tomáš Vanča a Pavel Jaroš. To, co tihle
za FBC Salamandra Jiří Čermák

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Letošní akce Pálení čarodějnic se konala
30. dubna, což připadlo na úterý. Počasí
v tento den nebylo příliš přívětivé, zprvu
i s mírným deštěm, který v odpoledních
hodinách naštěstí ustal, a teplota se pohybovala kolem 13 °C.
Hranice, která měřila na výšku ke 4 metrům, byla již 14 dní dopředu připravená,
a tak nám v tento den, kromě příprav aparatury a občerstvení, zbývalo jen osadit
vrchol této hranice čarodějnicí. V dopoledních hodinách přišel na sokolovnu průvod
dětí z MŠ, v jejímž čele se nesla právě ona
krásná – šikózně oblečená čarodějnice.
Před finálním připoutáním na hranici se
s ní děti ještě vyfotografovaly a dostaly za
její výrobu zaslouženou sladkou odměnu.
Všem dětem a paním učitelkám za výrobu
této čarodějnici patří velké poděkování.

Akce byla zahájena v 17 hodin.
Hned po začátku jsme si přizvali
všechny děti s maskami čarodějnic a čarodějů k naší hranici a zahájili jsme s nimi čarodějnické
tance pod vedením našich zkušených tanečnic. Každé dítě v masce
bylo po zásluze odměněno sladkým balíčkem. Kolem 20 hodiny
byla slavnostně zapálena hranice,
která hřála všechny zúčastněné
až do pozdních nočních hodin.
I přes chladné počasí se této
akce zúčastnilo kolem 40 dětí v maskách
a celková účast byla velice slušná. Rád
bych tímto poděkoval všem dětem za jejich krásné masky čarodějnic, všem, kteří
se této akce zúčastnili, dále pak našemu
sponzorovi Městysi Krucemburk, MŠ za
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Další fotografie na poslení straně

přípravu čarodějnice, SDH Krucemburk
za dozor před požárem a hlavně všem pořadatelům z TJ Sokol, kteří tuto akci excelentně zorganizovali.
za TJ Sokol Tomáš Trávníček

UMĚNÍ PROVĚŘOVANÉ ČASEM
Dílo Jana Zrzavého prochází časem a jeho
umělecké hodnoty trvají. Obrazy i knižní
ilustrace tohoto malíře sklízejí stále velký
obdiv široké kulturní veřejnosti. Prověrka
časem má svou výpovědní hodnotu. Dovolím si malé ohlédnutí – např. do doby před
sto lety, tedy do roku 1919.
Vybrala jsem tři obrazy, které jsou propojeny melancholickou atmosférou s důvěrným světlem svíce.
Olejomalba nesoucí název Po koupeli je
prozářena cudnou umírněností, jemností,
tělesnou krásou, kterou možno přirovnat
ke skromně uzavřenému květu. Splývavá
drapérie dodává výjevu kompoziční propracovanost.

Jan Zrzavý: Po koupeli, 1919, olej, plátno,
Husitské muzeum v Táboře

Jan Zrzavý: Podobizna Leonarda da Vinci,
1910 (nedokončeno), olej, překližka,
Národní galerie v Praze

V kresbách uhlem s názvem Melancholie II a Přítelkyně z roku
1919 poznává oko diváka předzvěst pozdějších všeobecně známých olejomaleb Melancholie II
z roku 1920 a obrazu Přítelkyně
z roku 1923. Záměrně vybírám
tyto dřívější kresby uhlem, které ukazují, jakou tvůrčí cestou
procházela tato témata, jak si
malíř doslova vyhrál s celkovým
vyzněním těchto kreseb, aby co
nejvýstižněji vyjádřil svůj záměr.
Než oba tyto obrazy mohly zazářit
v celé své kráse ve finálním provedení olejomalby, propracovával se Jan Zrzavý k jejich duchovnímu jádru.
V Melancholii II možno rozpoznat
malířovu vzpomínku na rodinný pokoj
v Okrouhlici, na dětství prožité s milovanými loutkami i na smutky, které jsou součástí každého lidského života. Světlo svíčky však září jako životní stálice.
Zrzavého Přítelkyně už celé století dojímají svým tichým kouzlem, které vyzařuje
lidskost, porozumění a důvěryhodnost.
A opět je tu svíčka, ten spásný zdroj záře
prosvětlující prostor.
Žasneme, jakou živoucí naléhavost a intimní niternost v sobě všechny tři obrazy
skrývají. Jako by zůstávaly nedotčeny časem, stále promlouvají i k naší současnosti. Tato nadčasová platnost snad souvisí
mimo jiné i s tím, že Jan Zrzavý nepřináležel k žádnému vyhraněnému uměleckému
směru, který by časem odezněl, nýbrž byl
vždy a za všech okolností svůj. Dále hraje
jistě svou roli založení tohoto malíře, který
chtěl svým uměním obohacovat především
lidskou duši.
Pokud bychom se chtěli dopátrat podnětů, které stimulovaly Jana Zrzavého k tak
působivým obrazům, museli bychom jít
ještě dále proti proudu času. Sílu a odhodlání ke svému životnímu uměleckému
poslání čerpal Jan Zrzavý už ve svých malířských počátcích ze studia díla Leonarda
da Vinciho. V tomto umělci viděl svůj vzor.
Dokonce i svému významuplnému snu,
který o něm měl koncem léta roku 1911,
přikládal osudový význam.
Ve snu napověděl Leonardo da Vinci
mladému Janu Zrzavému, aby šel cestou
malířství. Jan Zrzavý šel za svým snem
jako za nezvratnou daností. Sám po létech
na svůj sen vzpomínal takto:
„Zdálo se mi, že jsem v Okrouhlici na nádraží, že chodím po peróně s Božkou Filipiovou, která se později stala mou švagrovou.
Někoho jsme čekali, někdo měl přijet, a vlak
pořád nejel a nejel. Až najednou cosi přijelo,
ale nebyl to osobní vlak, který jsme čekali,
přijel nákladní vlak od Německého Brodu.
Začali vykládat bedny, malé, velké, mnoho
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Jan Zrzavý: Melancholie II, 1919,
uhel, papír, soukromá sbírka

Jan Zrzavý: Přítelkyně, 1919, uhel, papír,
soukromá sbírka

beden. Skladník Hrubý ke mně přišel a podával mi nákladní list, že prý ty bedny jsou
pro mě. ‚Co to je,‘ divil jsem se, ‚podívejte
se, co to je!‘ Odrhli sekerou víko u dvou tří
beden. Byly tam samé pastely, různé tóny
růžové stupnice, a taky modré, bledě modré. V jiné bedně byly kusy jakési hmoty, na
první pohled připomínala uhlí, ale pak jsem
si všiml, že jsou modré, že je to indigo. Byl
jsem strašně překvapen. ‚Kdo mně to asi posílá?‘ řekl jsem. ‚Podívej se do nákladního
listu,‘ odpověděla Božka, ‚tam přece musí
být odesílatel.‘ Podíval jsem se. ‚Odesílatel
Leonardo da Vinci‘, stálo tam. Okamžitě
jsem porozuměl.“ (Jan Zrzavý vzpomíná na
domov, dětství a mladá léta. Praha 1971)
Tento malý vhled do díla i života Jana
Zrzavého sám o sobě hovoří o tom, že Zrzavého umění má své pevné, nezvratitelné
kořeny a navzdory uplývajícímu času je už
neodlučitelně zakotveno v naší národní
kultuře.
Dr. Jitka Měřinská,
Společnost Jana Zrzavého, z.s.

Děti z MŠ na tradičním pálení čarodějnic

DĚTSKÝ DEN NA STARÉM RANSKU
Devátého června jsme jako každý rok
pořádali dětský den na Starém Ransku.
Pro děti bylo připraveno občerstvení
a spousta zajímavých cen, které si mohly vysoutěžit na různých stanovištích.
Děti musely předvést, jak jsou obratné
a šikovné, nebo si mohly zkusit vyrobit
potisk na tašky dle své fantazie. Dále si
mohly dát namalovat na obličej krásné
obrázky od našich šikovných výtvarnic.

Domov

Letos poprvé si děti mohly vyrobit loutku dle vlastního výběru. Jelikož nám
počasí přálo a děti i s rodiči se zúčastnili v hojném počtu (bezmála dvě stě
dětí), jsme s celou akcí velmi spokojeni.
Velké díky patří všem sponzorům
(spol. Beho, TechnoCon–Michal Votava, Coop družstvo HB, Městys Krucemburk, Eletroline – Miloš Losenický, Pila
Ždírec nad Doubravou, Jana Pecinová,

Elasta Vestil a spousta sponzorů z Prahy), díky kterým se podařilo zajistit Dětský den jak finančně, tak věcnými dary
v podobě různých hraček a sladkostí.
Velké díky patří i všem pořadatelům,
kteří se podíleli na veškeré organizaci
celého dne. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se opět na příští rok.
za Spartak Staré Ransko
Markéta Brychnáčová
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