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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 12. ledna jsme po Krucemburku mohli potkávat „tři králové“, kteří obcházeli naše
obydlí. Někdy jim dalo hodně práce, aby se
dozvonili do domácností, nejčastěji se oznamovali klepáním na okna či dveře a voláním
– v polovině Krucemburku totiž nefungovala
elektřina. Ale i přes tyto komplikace se podařilo obejít téměř celý Krucemburk, Staré Ransko
a Hlubokou.

Poděkování patří všem zúčastněným – 27 dětem, jedenácti dospělým, otci Pavlovi, Úřadu
městyse a především Vám, štědrým dárcům,
kteří jste v Krucemburku naplnili pokladničky
44.069 Kč, na Starém Ransku 4.805 Kč, v Hluboké 4.692 Kč. Celkem jsme tedy na dobročinné
účely poskytli 53.566 Kč. Děkujeme za vaši štědrost, za to, že s láskou pomáháte potřebným.
za organizátory Tříkrálové sbírky v naší obci
Mgr. Marta Rejšková

perličky
•
•

Nejmladší „tříkrál“ jezdil na bobech
a byly mu dva roky.
Zvýšil se počet občanů, kteří nebyli doma,
ale za oknem či dveřmi nechali peníze
i sladkosti pro tři krále.

Jarní den
Vyšel jsem si ven,
když byl krásný den.
Venku svítilo sluníčko,
ale jenom maličko.
Šel jsem fotit kytičky,
nebo trhat kočičky.
Fotil jsem sněženky,
bledulky, sasanky.
Viděl jsem rozkvetlé stromy,
když zvonily zvony.
Jan Kasal

Zápis do MŠ Krucemburk
Zápis do MŠ Krucemburk se koná
ve čtvrtek 2. května 2019 od 8 do 16 hodin
v budově mateřské školy.
Přijímáme děti od dvou let věku.

••••••••••••

• ••••••••••••

Veselé Velikonoce
Vám přeje redakce.

••••••••••••

• ••••••••••••

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V SOKOLOVNĚ
V pátek 1. března jsme společně s TJ Sokol přivítali ochotnický divadelní spolek z Havlíčkové Borové Jen tak. Ochotníci si pro nás připravili zajímavou komedii o rodičích a dětech s názvem Kurz efektivního rodičovství. Hra se dle ohlasů diváků velice líbila, což dali
hercům najevo při závěrečné děkovačce potleskem ve stoje.

Divadlo přislíbilo, že k nám bude jezdit pravidelně každé jaro s novou komedií. Máme se tedy na co těšit. Milovníkům divadla mohu
slíbit, že tato akce nebyla letos poslední. :-)

Dagmar Sobotková

14. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE „PO STOPÁCH JANA ZRZAVÉHO“
Vyhodnocení 14. ročníku výtvarné soutěže
„Po stopách Jana Zrzavého“ za rok 2018 se
uskutečnilo 20. února 2019 opět v ZŠ v Krucemburku. Nejen místo, ale i hodnotící porota byla ve stejné sestavě jako loni. Hlavní
slovo měla Jana Zabloudilová, vyučující
výtvarnému oboru na Základní umělecké
škole ve Žďáru nad Sázavou. Sama také
maluje a věnuje se grafické tvorbě a kresbě
a vede Klub výtvarných umělců Horácka.
Svoje tipy k vyhodnocení dala i paní Marta
Rejšková ze ZUŠ v Krucemburku a Společnost Jana Zrzavého Krucemburk zastupovala Miloslava Michalová.

Téma: Cesty a cestičky v krajině
1. David Hamerský........ 3. tř. Krucemburk
2. Jana Lukschová........... 3. tř. Okrouhlice
3. Patrik Večeřa............... 3. tř. Okrouhlice

Starší žáci
1. Jana Somsiová........... 9. tř. Krucemburk
2. V. M. Balková............ 9. tř. Krucemburk
3. Lucie Kubová............ 9. tř. Krucemburk

Čestné uznání
Amálie Stejskalová..................... Sobíňov
Tomáš Cimpl............................... Sobíňov
Veronika Veselá............ 5. tř. Krucemburk

Čestné uznání
Michal Bořil................. 8. tř. Krucemburk
Kateřina Procházková... 7. tř. Krucemburk

Čtrnáctého ročníku se zúčastnili žáci ze
čtyř základních škol, a to Krucemburk,
Okrouhlice, Oudoleň a Sobíňov. Ze tří možných témat byla využita dvě: Cesty a cestičky v krajině a Portrét. Technika provedení
nebyla určena. Jsem ráda, že při všech
možných zájmech a aktivitách jsou děti
ochotné zúčastnit se výtvarné soutěže a že
je vyučující k tomu vedou.

Čestné uznání
Barbora Kováčová........ 8. tř. Krucemburk

Starší žáci
1. Terezie Matulová...... 6. tř. Krucemburk
2. Tereza Kamarádová.. 6. tř. Krucemburk
3. Jakub Dejl................. 8. tř. Krucemburk

Téma: Portrét
1. Eva Rosická.................... 4. tř. Oudoleň
2. Amálie Stejskalová.................. Sobíňov
3. Tomáš Halama........................ Sobíňov
Čestné uznání
Andrea Culková.......................... Sobíňov

Jana Somsiová

Terezie Matulová
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Jsem vděčná za to, že i při menším zájmu
Základní škola v Krucemburku pokračuje
v pořádání výtvarné soutěže „Po stopách
Jana Zrzavého". Přicházejí totiž další děti
a věřím, že v každé generaci je možné
a potřebné vnímat svět i prostřednictvím
výtvarného umění. Buďme si však vědomi
také toho, že život malířů a umělců vůbec
nemusí být vždycky jednoduchý, protože
jsou zřejmě citlivější a vnímavější na podněty vnější i vnitřní.
Také jsem ráda, že existují umělecké
školy, které podporují děti a mladé lidi
v jejich nadání, tak jako to činí i učitelé na
základních školách.
za Společnost Jana Zrzavého Krucemburk
Miloslava Michalová

David Hamerský

vzpomínka

Blahopřání
Dne 6. března 2019 jsme
vzpomněli nedožitých
osmdesáti let pana
Jaroslava Losenického,
rodáka z Hluboké.
Manželka, syn Miroslav
s rodinou a syn Jaroslav

Dne 20. dubna 2019 oslaví Marie
a Jindřich Kasalovi z Hluboké
51. výročí společného života.
Přejeme hodně štěstí, zdraví
a společné radosti.
Jitka s Jardou, Blanka s Jardou,
vnoučata a pravnoučata

z dění v mš
Vánoce a vánoční prázdniny utekly jako
mávnutím kouzelného proutku. Děti se
vrátily odpočaté a plné dojmů z Vánoc. Každý se chtěl podělit o krásné zážitky, a tak
povídání o dárcích a vánoční pohodě nebralo konce.
Že to paní Zima se sněhovou nadílkou
letos myslí vážně, nás přesvědčila začátkem ledna. Děti si užívaly jízdy na bobech
a sáních, na školní zahradě stavěly sněhuláky a další originální stavby ze sněhu.
Komu nestačilo bobování na kopečku na
školkové zahradě, vydal se na školkových
lyžičkách nacvičovat základy lyžování.

Skupinka dětí absolvovala lyžařský výcvik
ve Ski areálu Hlinsko v Čechách. Pod vedením zkušených instruktorů nacvičovaly
a zdokonalovaly techniku lyžování. Závěr
lyžařského výcviku proběhl v duchu soutěží a veselých her. Děti si odvezly domů
lyžařské vysvědčení a drobné dárky. To
pravé zakončení proběhlo až v mateřské
škole, kdy každému malému lyžaři zasvítila na krku zlatá medaile. Ostatní děti se věnovaly aktivnímu pohybu v zimní přírodě.
Konec února se tradičně nese v duchu
karnevalového veselí. Že nám kopec zábavy není cizí, poznali všichni hned z úvodní

písně Mamí, mamí, vem mě do ZOO. Ze třídy „Krtečků“ se stala zoologická zahrada
a všichni zaměstnanci se proměnili v exotická zvířata. Děti si užily tance, her, soutěží, a aby nabraly sílu k dalším aktivitám,
bylo nezbytné se pravidelně občerstvovat
u stánků s různými dobrotami, které nám
nachystaly naše šikovné paní kuchařky
a děti.
Čekání na jaro nám zpříjemnilo cirkusové představení. Děti ani nedutaly při
žonglování a akrobatických prvcích artisty
a úsměv na rtu jim vykouzlila drezúra malých pejsků.
A co nás čeká? Těšíme se na toulky
přírodou spojené s objevováním
jarních krás. Že jsou Velikonoce
svátky jara, vědí i děti v mateřské
škole, a tak je čeká velké chystání:
malování vajíček, pletení pomlázky, výzdoba tříd, nácvik koledy,
pečení beránka. Součástí těchto
příprav je i pravidelná jarní tvořivá dílna dětí a rodičů.
Krásné jaro,
hodně sluníčka a dobré pohody
přejí děti a zaměstnanci MŠ
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ZPRÁVY Z NAŠÍ ZŠ
Od začátku kalendářního roku 2019 proběhla řada soutěží a olympiád a další soutěže na
žáky ještě čekají. Uskutečnila se školní kola
Zeměpisné olympiády v 6.–9. třídě, úspěšní
řešitelé postoupili do okresního kola. Jan
Kasal ze 7. třídy a Michal Zrzavý z 6. třídy
vybojovali 6. místo a Jakub Kopecký z 9. třídy 10. místo. V okresním kole soutěže Mladý
historik v Havlíčkově Brodě se našim žákům
vedlo velmi dobře, Martin Doucha z 9. třídy
obsadil krásné 12. místo, Jakub Kopecký z 9.
třídy 20. místo a Barbora Kováčová z 8. třídy
30. místo. Dařilo se i Janě Somsiové z 9. třídy, která v okresním kole Olympiády z čes-

kého jazyka v Havlíčkově Brodě zvládla
všechny úkoly a patřilo jí 17. místo. I naši recitátoři si přišli na své. Ve školním kole bylo
slyšet klasické i moderní básničky. Okrskového kola recitační soutěže v Chotěboři se
zúčastnili 4 žáci. Za 1. kategorii – žáci 2. a
3. třídy – to byla Magdalena Mikulecká z 2.
třídy, ve 2. kategorii – žáci 4. a 5. třídy – reprezentovala naši školu Barbora Coufalová
z 4. třídy a za 3. kategorii – žáci 6. a 7. třídy
– recitovaly Terezie Matulová a Nikol Dostálová, obě ze 6. třídy. V silné konkurenci se
recitátorům nepodařilo probojovat do vyššího kola soutěže. Ve školním kole Olympi-

Výborné výsledky žáků 9. třídy ZŠ v „Národním testování“
Žáci 9. třídy se na podzim 2018 zúčastnili celorepublikového testování z českého
jazyka, matematiky, anglického jazyka
a obecně studijních předpokladů v rámci
projektu „Národní testování“, které uskutečnila vzdělávací společnost SCIO. Výsledky v testovaných oblastech jsou výborné.
V českém jazyce patří naše škola mezi 10 %
nejúspěšnějších škol v testování a v matematice jsou naši žáci lepší než 80 % zúčastněných škol. Koncem ledna jsme obdrželi
od společnosti SCIO další skvělou zprávu,
že na naší škole je žák s jedním z nejlepších výsledků v Kraji Vysočina.

Tím žákem je Jakub Kopecký, který získal
hned dvě ocenění:
1. za nejlepší výsledek v Kraji Vysočina
v testování OSP;
2. za druhý nejlepší výsledek v Kraji
Vysočina v testování z matematiky.
Jakubovi gratulujeme a přejeme jemu
i všem ostatním žákům 9. třídy, aby svoje
znalosti uplatnili nejen u přijímacích zkoušek, které je v dubnu čekají, ale i v dalším
studiu na středních školách.
Mgr. Miloslava Baumgärtnerová
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ády v anglickém jazyce předvedli žáci svoje
komunikační schopnosti a do okresního
kola postoupili za kategorii I A Karel Polívka ze 7. třídy a za kategorii II A Tomáš Hrůza
z 9. třídy. Karel Polívka obsadil v okresním
kole krásné 4. místo a Tomáš Hrůza 13. místo. Naši matematici 5. a 9. třídy v okresním
kole Matematické olympiády v Havlíčkově
Brodě řešili náročné úlohy a umístili se na
pěkných místech. Mirka Vašková z 5. třídy
získala 7. místo a Sofie Bencová z 5. třídy
8. místo. Deváťákům se vedlo rovněž dobře.
Jakub Kopecký obsadil 2. místo a Jana Somsiová 5. místo.

Pokračování – Zprávy ZŠ

Ve školním kole Chemické olympiády na
téma Plyny v atmosféře planet Sluneční
soustavy se nejlépe orientovali Jakub Kopecký, Martin Doucha a Tomáš Hrůza z 9.
třídy. Na Krajském úřadu Kraje Vysočina
v Jihlavě proběhla soutěž „Poznej Vysočinu“. Marek Bačkovský z 8. třídy a Kateřina
Procházková ze 7. třídy bojovali o dobré
umístění v této soutěži a zároveň zhlédli
představení Úžasného divadla fyziky s názvem „Vidět zvuk, slyšet světlo“.
Nezklamali ani naši sportovci. Na turnaji
v sálové kopané v Chotěboři, kterého se zúčastnili chlapci 5.–9. třídy, celkově obsadili pěkné 2. místo. V krajském finále florbalového projektu Čeps cup pro 1. stupeň ZŠ
v Jihlavě naše malé florbalistky bojovaly
jako lvice a podařilo se jim obsadit krásné
3. místo. Sportovalo se i po rozdání pololetního vysvědčení. Žáci 4.–9. třídy se vypravili na chotěbořský zimní stadion, kde
potrénovali svoje bruslařské umění a hoši
sehráli hokejové zápasy. I žáci 1.–3. třídy
měli připravené sportovní aktivity v tělocvičně školy. Překážková dráha byla velmi
zábavná a všichni zodpovědně kličkovali
mezi lavičkami a kužely. Tradiční lyžařský
výcvikový kurz v Daňkovicích pro žáky
7. třídy proběhl za vynikajících sněhových
podmínek. Žáci si zdokonalili běžkařský
styl a ti, kteří nebyli lyžařsky zdatní, udělali velký pokrok. V Hlinsku na sjezdovce se
uskutečnily žákovské závody ve slalomu.
V kategorii 1.–3. třída obsadil Pavel Šrámek vynikající 3. místo a jeho bratr Tomáš
v kategorii 4.–5. třída 9. místo.
Ve výtvarné soutěži Cestujeme s prarodiči naše žákyně Terezie Matulová z 6. třídy
získala 2. místo v krajském kole, postoupila
do republikového kola, kde obsadila krásné 1. místo. Ve školní družině oslavily děti

masopust tradičním karnevalem. Taneční
rej připravil pro děti v maskách DJ David.
Kromě tance se i soutěžilo a všichni si odpoledne krásně užili. Děti z 1. třídy zhlédly
v místním kině pohádku O krtkovi a orlu
a nechyběla ani návštěva Městské knihovny
v Hlinsku. Pro žáky 1.–3. třídy byl připraven
program Příběhy o dětech s Astrid Lingrenovou. 4.–5. třída si vyposlechla Dobrodružné
příběhy pro děti s Thomasem Březinou. Obě
besedy se dětem líbily. Žáci 7.–9. třídy se
vypravili do Havlíčkova Brodu na anglické divadlo The last wish. Vyzkoušeli si, jak
jsou na tom s porozuměním mluveného slova. Někteří rozuměli méně a museli zapojit
svoji fantazii. Žáci 1. stupně zhlédli v tělocvičně loutkové Divadlo Honzy Hrubce
O zlaté rybce. Pro žáky 8. třídy byl připraven
vzdělávací program 1. pomoc do škol, kde si

vyzkoušeli teorii i řadu praktických věcí –
obvazování, resuscitaci na figuríně, stabilizovanou polohu a aplikaci první pomoci na
mobilu. Kromě 1. pomoci proběhla pro žáky
8. a 9. třídy přednáška pana Tomáše Řeháka o nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti.
Po přednášce následoval film Lék a beseda
spojená s dotazy. V rámci Výchovy k občanství navštívili žáci 6. ročníku Úřad městyse
Krucemburk. Pan starosta jim povyprávěl
o činnosti městyse a byla připravena i řada
otázek pro žáky o obci Krucemburku.
Letošní ladovskou zimu jsme si krásně
užili, ale už s radostí vítáme nejkrásnější roční období – jaro. Těšíme se na zpěv
ptáčků a rozkvétající květiny. Přejeme čtenářům časopisu Domov pozitivní myšlení
a energii do nadcházejících jarních dnů.
kolektiv zaměstnanců ZŠ Krucemburk

ZUŠ – PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ KE STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019–20
Základní umělecká škola Chotěboř, pobočka v Krucemburku, vypisuje talentové
zkoušky pro všechny děti, které mají zájem
o výuku hry na hudební nástroje, zpěv či
výtvarný obor pro školní rok 2019–20.
Zkoušky proběhnou v ZUŠ v Krucemburku v pátek 7. června od 14 do 16 hodin
v učebně Mgr. Marty Rejškové. A nebojte
se, je to spíše hra s dítětem, připravte si
LIDOVOU píseň, vyzkoušíme rytmické cítění dítěte, posoudíme jeho přirozené vlohy
pro studium na ZUŠ. Vhodný věk dítěte je
mezi 6.–8. rokem. Rodiče, kteří chcete vědět, zda má vaše dítě hudební talent, přijďte se svými dětmi, těšíme se na vás. Případný náhradní termín je možno dohodnout
s vedoucí pobočky na tel. 603 708 166.

Na škole se platí školné: pro výuku v hudebním oboru je to 270 Kč, ve výtvarném
oboru 200 Kč měsíčně. Vyučujícími v hudebním oboru jsou Mgr. Marta Rejšková,
Alena Fuxová, Dis., Lenka Adamová, Dis.
Vyučuje se hra na klavír, varhany, elektrické klávesové nástroje, zobcovou flétnu, altovou flétnu, lesní roh, dále sborový zpěv
a hudební nauka.
Výtvarný obor vyučuje paní učitelka
Pavlína Svobodová. Žáci se zabývají kresbou a malbou různými technikami, výrobou keramiky a dalšími aktivitami. Velmi
oblíbené jsou společné hodiny s rodiči,
které mají vždy specifické zaměření.
Mgr. Marta Rejšková, vedoucí pobočky ZUŠ

Děkujeme všem sponzorům za dary do tomboly – ples 2019
Ing. Vladimír Kubeš – Intermont s.r.o.,
pan Karel Losenický – majitel hotelu
Amade, Elasta Vestil s.r.o. Krucemburk,
AVE s.r.o Žďár nad Sázavou, pan Josef
Strašil – Pohostinství „Pepíno“, COLAS
CZ a.s. Jihlava, pan Novotný – IPI Žďár
nad Sázavou, Ing. Jiří Kohl (Krucemburk),
paní Jiřina Moravcová – obchodní činnost,
ELKO Elektro s.r.o. Krucemburk, Experting
spol. s.r.o. Praha, paní Kateřina Šrámková
(Krucemburk), pan Petr Kohout (Vojnův
Městec), ELOV Vojnův Městec, Ing. Pavel
Benc – BeHo s.r.o., Staré Ransko, Zemědělská a.s. Krucemburk, pan Karel Losenický – truhlářství Krucemburk, pan Jaroslav
Joska – holič a kadeřník Krucemburk, paní
Lucie Kavalírová – masáže Krucemburk,
pan Libor Marek (Krucemburk), paní Monika Mrštíková – autoškola Krucemburk,
pan Jaromír Mifka – Lesní školka Vortová,

COOP družstvo Havlíčkův Brod, pan Jan
Matějka – Autodoprava Ždírec nad Doubravou, pan Jan Šlerka – klempíř Ždírec nad
Doubravou, Ing. František Kubát – Slévárna
a modelárna Nové Ransko, pan František
Němec – stavební práce, pan Václav Duben – zmrzlina Krucemburk, pan Petr Losenický (Krucemburk), paní Věra Konárová
– pedikúra Krucemburk, Restaurace u Lázničků – Ždírec nad Doubravou, paní Pavlína Junová (Malochyně), pan Jan Valecký
(Krucemburk), OK Comp Patrik Otradovský,
Stora Enso Timber Ždírec nad Doubravou,
pan Jindřich Hájek (Krucemburk), Viatronic
s.r.o. Holas Zbyněk Krucemburk, pan David
Ptáček (Krucemburk), pan Dušan Mikulecký (Krucemburk), paní Jaroslava Mokrá
– lékárna Krucemburk, pan Martin Jonáš
(Hluboká), pan Stanislav Kamarád (Staré
Ransko), pan Miloš Losenický (Krucem-
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burk), Ondráček vodo-topo-plyn s.r.o. Ždírec nad Doubravou, pan Milan Pečenka
(Krucemburk), F.R.Z. agency.s.r.o., DMC
Havlíčkův Brod, pan Jan Novák – geodet
Žďár nad Sázavou, pan Miroslav Zvolánek
(Krucemburk), GaH Ždírec nad Doubravou, paní Málková – stavebniny Ždírec nad
Doubravou, Sklárna Karlov, Nero-dia, pan
Petr Svoboda (Krucemburk), Česká spořitelna, pan Vladimír Kasal – podlahy, pan
Jiří Kasal (Krucemburk), paní Ondráčková
a Pešková – kosmetika a pedikúra Ždírec
nad Doubravou, paní Jana Malá – vinotéka
Ždírec nad Doubravou, MASTERPLAN projektanti, TRADEtronic s.r.o., paní Dagmar
Břeňová (Krucemburk), DOSIP Servis s.r.o.,
SDH Krucemburk, Městys Krucemburk.
Děkujeme.

Jak správně naložit s bioodpadem?
Papír, plasty, sklo a nápojové kartony
už docela samozřejmě třídí 7 Čechů
z 10. Separovat i zbytky z kuchyně a zahrady, které lze ještě dále zpracovat, se
ale teprve učíme. Přitom tzv. bioodpad
tvoří až pětinu objemu v našich popelnicích, za jejichž svoz platíme.
Vše, co má přírodní základ a co se v přírodě samo rozloží – tak lze velmi zjednodušeně definovat bioodpad. Bioodpad tvoří jednak kuchyňské odpady (jde o zbytky
ovoce a zeleniny, zbytky jídel…) a zároveň
jsou to odpady vznikající při údržbě zeleně
(zbytky rostlin, ostříhaný živý plot, ořezané
větvě, posekaná tráva nebo shrabané listí).
Jak bioodpad třídit?
Bioodpad lze třídit různými způsoby. Na
venkově si lidé často na svých zahrádkách
– po vzoru našich babiček a dědečků – zakládají tzv. kompost, kam všechen „zelený“ odpad dávají. Ve městech bylo donedávna třídění bioodpadu skoro nemožné
– teď už má ale zelenou. Od ledna 2015
mají totiž obce povinnost zajistit mimo
jiné i sběr biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu. Jaký způsob zvolí,
je ale na uvážení obce. Někde tam sbírají

bioodpad prostřednictvím sběrného dvora, někde obce přistavují velkokapacitní
kontejnery, jinde zas rozmístily na sídlištích a u rodinných domů speciální nádoby
na bioodpad, a někde pak dokonce rozdávají občanům i tzv. kompostéry. Celá řada
obcí si vybudovala i vlastní kompostárny,
v nichž bioodpady přijímají a rovnou je
tam i zpracovávají.
Proč třídit bioodpad?
O tom, že tříděním bioodpadu šetříme
místo v popelnici na směsný odpad a tím
pádem i vlastní peníze v podobě poplatku
za svoz komunálního odpadu, jsme se už
zmiňovali. Existují ale i další důvody. Třeba fakt, že bioodpady uložené na skládku
při svém rozkladu uvolňují velké množství
metanu a oxidu uhličitého, tedy skládkové
plyny. Tomu se snaží Ministerstvo životního prostředí zabránit omezováním ukládání bioodpadů na skládky, od roku 2024 by
mělo být skládkování pro bioodpad zcela
zapovězeno.
V naší obci budete moci nově třídit
bioodpad do kontejnerů rozmístěných
po obci. Zkušebně bude vyvážen 1× za
14 dní.

JAK A KAM VYTŘÍDIT KOVY?
S kovy coby obalovým materiálem se setkáváme nejčastěji v podobě plechovek od
piva, limonád nebo energetických nápojů.
A taky v podobě deodorantů nebo bytových vůní ve spreji a stále i s plechovkami
od konzerv. Již řadu let se kovy v ČR sbírají
hlavně prostřednictvím výkupen surovin,
v nichž je rovnou rozdělují do nádob podle
materiálu a dalších vlastností. Od 1. ledna
2015, kdy mají obce povinnost zajistit sběr
kovů na svém území, přibyly však i další
možnosti, jak lze s kovy naložit. Výkupny
surovin totiž nejsou všude, proto můžete
kovy odevzdat v sběrném dvoru, některé
obce a města umístily v ulicích samostatné
nádoby na sběr kovů.
12 kilogramů – v průměru takové množství kovů vytřídil v loňském roce každý
z nás. Kovy, které se takto seberou, většinou už nevyžadují příliš velké dotřídění,
maximálně se pomocí magnetu oddělí
železné od hliníkových plechovek. Pak už
míří rovnou ke zpracování do hutí.
Kovy recyklujeme už stovky let
Recyklace kovů se ve zjednodušené podobě používala prakticky už ve středověku,
v 19. století se ale dočkala průmyslového
rozvoje. Zpracováním starého železa se
ušetří velké množství primárních surovin
a také energie – až 90 %. Pro výrobu některých výrobků je dokonce použití starého
železa nezbytné.

V minulosti se většina kovů sebraných na
území ČR vyvážela za hranice – nejčastěji
do Německa. V současnosti se už zpracovává hlavně v tuzemsku. Recyklace kovů
je téměř dokonalá. Pokud si koupíte nový
kovový výrobek, nemáte v podstatě šanci
zjistit, zda byl vyroben z rudy, nebo z vytříděného kovového odpadu.
Zajímavostí pak je, že tenkostěnný hliník, např. v podobě fólií, víček, ale i nápojových plechovek, se nepoužívá na výrobu
nového hliníku, jak si mnozí možná myslí,
ale drtí se na tzv. granálie, které pomáhají
při výrobě železa jako oxidant.
Při recyklaci složitějších zařízení, jako
jsou konstrukce elektrospotřebičů nebo
autovraky, se používají speciální velkokapacitní drtiče, které odpad rozdrtí na malé
kousky. Ty se následně pomocí různých sít
a třídičů roztřídí na jednotlivé materiály,
které se potom předávají k vlastní recyklaci. I recyklace kovů může být zajímavá,
z hlediska množství se jedná dokonce o surovinu, které se zrecykluje nejvíce a která
je pro další výrobu velmi ceněná.
V naší obci se každoročně sebere cca
16 tun kovů prostřednictvím sběrného
dvora, nyní máme možnost třídit také
do sběrných kontejnerů rozmístěných
po celé obci. Do těchto kontejnerů patří
hlavně menší plechovky od konzerv, piva,
limonád apod. Do kontejnerů nepatří
plechovky od jakýchkoliv barev, che-
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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

KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY
V průběhu měsíce března bylo v naší
obci nainstalováno osm košů na psí
exkrementy, z toho dva koše jsou na
Starém Ransku. Tyto koše byly spolufinancovány z Fondu Kraje Vysočina. Doufáme, že tímto počinem přispějeme k čistější obci a že úklid po
svých psích miláčcích se stane pro
majitele psů samozřejmostí.
Žádáme majitele psů, aby se dostavili na Úřad městyse k aktualizaci
údajů v registru psů v obci Krucemburk, Staré Ransko, Hluboká; dostanou jako poděkování ekologické
sáčky na psí exkrementy.

mikálií apod. – ty se vybírají pouze na
sběrném dvoře jako nebezpečný odpad.
Kovový odpad větších rozměrů odvážejte
na sběrný dvůr, který je otevřen 3× týdně.
Jakýkoliv odpad odvážejte na sběrný dvůr
a nenechávejte v pytlích nebo volně položený u kontejnerů. Pokud není sběrný dvůr
otevřen, odvezte odpad do jiných kontejnerů po obci. Děkuji všem občanům,
kteří aktivně třídí odpad.
Dagmar Sobotková

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
• v pátek 24. května 2019 v době od 14.00 do 22.00 hodin;
• v sobotu 25. května 2019 v době od 8.00 do 14.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 – Krucemburk
je volební místnost Nám. Jana Zrzavého 13, Krucemburk
(místnost informačního centra)
ve volebním okrsku č. 2 – Krucemburk, Staré Ransko
je volební místnost Staré Ransko čp. 88 (místní knihovna)
ve volebním okrsku č. 3 – Krucemburk, Hluboká
je volební místnost Hluboká čp. 13 (penzion U Strašilů)

Takto se u nás netřídí!

Volič
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost,
státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem nebo cestovním
průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který je zapsán v dodatku stálého seznamu voličů (občan členského státu EU) a který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, prokáže svou
totožnost a státní občanství průkazem o povolení pobytu.
Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru
určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. Volič může
požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Úřad městyse
Krucemburk a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o umožnění
hlasování do přenosné volební schránky (tel. 569 697 320).

SBĚRNÝ DVŮR
KRUCEMBURK
Změna pracovní doby
po dobu letního času:
(od 30. března)
Středa.........14–16 hodin
Pátek..........14–17 hodin
Sobota........9–12 hodin

Hlasovací lístky
Každému voliči budou doručeny tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky spolu s informačním letákem, v němž budou voliči seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva.
Voličské průkazy pro volby do Evropského parlamentu
Voličské průkazy vydává podatelna Úřadu městyse Krucemburk,
žádost je umístěna rovněž na www.krucemburk.cz.

INFORMACE Z 2.–8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE
2. zasedání – 3. 12. 2018
* RM schválila uzavření Dodatku č. 3 ke
Smlouvě o dílo na akci Chodník podél komunikace III/35015, ulice Hlubocká, s firmou COLAS CZ (Praha 9). Dodatkem se
upravuje předmět díla a cena díla, která
činí nově 2.642.452,62 Kč s DPH.
* RM schválila uzavření Dodatku č. 3 ke
Smlouvě o dílo na akci Chodník podél
III/03713 a MK, ulice Košinovská a Na Viničkách, s firmou COLAS CZ (Praha 9). Dodatkem se upravuje předmět díla a cena
díla, která činí nově 2.569.243,29 Kč s DPH.
* RM schválila příspěvek ve výši 2.000 Kč
na pořádání 9. ročníku turnaje v křížovém mariáši „Krucemburský flek“ o putovní pohár.
* RM schválila uzavření Smlouvy o dílo
s panem Josefem Strašilem (Krucemburk)
na zajištění údržby komunikací v zimním
období v obci Hluboká a Staré Ransko
pro zimní období 2018–19.
* RM schválila objednávku projekčních
prací s firmou DMC Havlíčkův Brod na
opravu komunikací v ulicích Augustina
Skřivana, Koželužská a Českobratrská
za cenu 134.915 Kč s DPH, dále na opravu komunikace v ulici Zahradní za cenu
74.415 Kč.

* RM schválila přípravu projekčních prací a podkladů k žádosti o dotaci na parkoviště u zdravotního střediska 74.415 Kč
s DPH a přípravu podkladů k podání žádosti o dotaci.
* RM schválila přípravu projekčních
prací a podkladů k žádosti o dotaci pro
opravu ohradní zdi, márnice a chodníku
na evangelickém hřbitově.
* RM schválila uzavření smlouvy na pronájem veřejného prostranství pod parkem
na konání pouti v roce 2019 žadateli Josefu Spilkovi (Hlinsko v Čechách) za cenu
35.000 Kč s tím, že žadatel zajistí u prostranství pouti min. 2 mobilní toalety.
* RM schválila žádost MŠ z 14. 11. 2018
o uzavření MŠ v době vánočních prázdnin ve dnech 27.–31. 12. 2018. Provoz
bude zahájen 2. 1. 2019.
* RM schválila uzavření Darovací smlouvy s Dětským domovem Nová Ves u Chotěboře na finanční dar ve výši 3.885 Kč.
Tento dar byl vybrán při akci Rozsvícení
vánočního stromu na náměstí.
* RM schválila zaslat majitelům RD výzvu ohledně parkování aut ve vjezdech
k RD u silnice I/37 poblíž křižovatky na
Staré Ransko.
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* RM neschválila žádost TJ Spartak Staré
Ransko na celkové oplocení areálu.
3. zasedání – 19. 12. 2018
* RM schválila záměr prodeje pozemku
č. parc. 1393/11 v k. ú. Krucemburk dle žádosti č.j. 440/2018/MK.
* RM schválila uzavření Dodatku č. 3 ke
Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému Helios
Fenix č. F-10-00123 s firmou Asseco Solutions (Praha 4) za cenu 4.840 Kč s DPH.
* RM schválila rozpočtové opatření
č. 1/2018 ZŠ za rok 2018 dle přiloženého
návrhu a dále ZŠ schvaluje přijetí darů
od firmy Technocon s.r.o. Havlíčkův Brod
ve výši 11.502 Kč určených k nákupu vizualizeru a od firmy Backer ELTOP s.r.o. Miřetice ve výši 10.000 Kč na nákup učebních pomůcek.
* RM schválila proplacení faktury
č. 2018093 ve výši 32.670 Kč s DPH za
zhotovení projektové dokumentace pro
územní řízení na rekonstrukci účelové
komunikace „K Dolcům“ s firmou Ing. Jaroslav Rouš Projektová činnost ve výstavbě (Žďár nad Sázavou).

Pokračování – Zasedání RM

* RM schválila objednávku na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci účelové
komunikace „K Dolcům“ s firmou Ing. Jaroslav Rouš Projektová činnost ve výstavbě (Žďár nad Sázavou) ve výši 24.200 Kč
s DPH.
* RM schválila uzavření darovací smlouvy s Krajem Vysočina na poskytnutí věcného daru ve výši 6.281,27 Kč, a to na zůstatkovou hodnotu informačního kiosku
sériového čísla 132 128 047.
* RM schválila návrh Dodatku č. 22 ke
smlouvě ze dne 2. 11. 1994 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu a Dodatek č. 3 Kupní smlouvy ze dne
22. 1. 2007 na zajištění odvozu separovaného odpadu s firmou AVE CZ (Praha 10).
* RM schválila uzavření smlouvy o dílo
na zpracování projektu rekonstrukce
budovy Úřadu městyse Krucemburk s firmou David Ptáček za cenu 166.500 Kč
s DPH.
* RM schválila uzavření smlouvy o dílo
na zpracování projektu rekonstrukce
Úřadu městyse Krucemburk s firmou Ing.
Zdeněk Hulínský, Projektová činnost ve
výstavbě Šlapanov za cenu 290.400 Kč
s DPH.
* RM schválila uzavření smlouvy o dílo
na zpracování projektu rekonstrukce
márnice, zdi u evangelického kostela
s firmou David Ptáček za cenu 28.000 Kč.
* RM schválila uzavření smlouvy o dílo
na zpracování projektu rekonstrukce
márnice, zdi u evangelického kostela
s firmou Ing. Zdeněk Hulínský, Projektová činnost ve výstavbě Šlapanov za cenu
61.105 Kč s DPH.
* RM schválila uzavření smlouvy o dílo
s firmou ENVIREX spol. s.r.o. Chotěboř na
odběr a rozbory vzorků z ČOV pro rok 2019.
* RM schválila objednávku na vytvoření pasportu osvětlení s firmou GeoFaN
(Bystré) za cenu 29.589 Kč s DPH a dále
pasport komunikací za cenu 38.787 Kč
s DPH.
* RM neschválila žádost na příspěvek
z rozpočtu obce pro Oblastní charitu Havlíčkův Brod na poskytování služeb Občanské poradny v Havlíčkově Brodě.
4. zasedání – 27. 12. 2018
* RM schválila rozpočtové opatření
č. 16/2018.
5. zasedání – 15. 1. 2019
* RM schválila rozpočtové opatření
č. 1/2019.
* RM schválila příspěvek formou věcného daru 2 m3 štípaného dřeva do tomboly
na Myslivecký ples konaný dne 19. 1. 2019
Vojnův Městec a Farní ples konaný dne
2. 2. 2019 Krucemburk.
* RM schválila nákup cen ve výši 2.000 Kč
na akci „Dětský maškarní karneval“, kte-

rý pořádá TJ Sokol Krucemburk 19. 1. 2019
v sokolovně.
* RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo na akci „Rekonstrukce sociálního
zařízení a šaten u tělocvičny ZŠ Krucemburk“ s firmou Ondráček vodo-topo-plyn,
s.r.o. (Ždírec nad Doubravou). Dodatek
řeší provedení méně a vícepráce a úpravu termínu dokončení díla. Celková cena
o dílo je 2.231.535,14 Kč bez DPH.
* RM schválila závazné ukazatele pro
ZŠ na rok 2019. Jejich celková výše je
1.300.000 Kč.
* RM schválila závazné ukazatele pro
MŠ na rok 2019. Jejich celková výše je
1.256.000 Kč.
6. zasedání – 4. 2. 2019
* RM schválila revokaci usnesení RM
č. 3/2018/3 v bodě č. 11.2 takto: RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektu rekonstrukce Úřadu městyse Krucemburk s firmou Ing. Zdeněk
Hulínský, Projektová činnost ve výstavbě
Šlapanov za cenu 332.750 Kč s DPH.
* RM schválila revokaci usnesení RM
č. 3/2018/3 v bodě č. 12.2 takto: RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektu na rekonstrukci márnice,
zdi u evangelického kostela Krucemburk
s firmou Ing. Zdeněk Hulínský, Projektová činnost ve výstavbě Šlapanov za cenu
68.970 Kč s DPH.
* RM schválila uzavření Příkazní smlouvy se společností IPI s.r.o (Žďár nad Sázavou) na zpracování žádosti o dotaci,
podání žádosti, na přípravu a organizaci
výběrového řízení a veškeré administrace
k projektu „Rekonstrukce Úřadu městyse“ za cenu 44.000 Kč bez DPH.
* RM schválila uzavření Příkazní smlouvy se společností IPI s.r.o. (Žďár nad Sázavou) na zpracování žádosti o dotaci,
podání žádosti, na přípravu a organizaci
výběrového řízení a veškeré administrace
k projektu „Opravy místních komunikací“ za cenu 44.000 bez DPH.
* RM schválila objednávku na nákup a instalaci GPS zařízení do obecních vozidel
s firmou Ecofleet CZ s.r.o. (Praha 5) za cenu
50.000 Kč bez DPH a dále schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb GPS/
GSM monitorování vozidel č. 200-322.
* RM schválila projektovou dokumentaci firmy ČEZ Distribuce a.s. o rozšíření
distribučního rozvodu nízkého napětí na
parc. č. 651/1 v k. ú. Krucemburk.
* RM schválila podepsání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-2017737/SOBS VB/1 Krucemburk, par.
653/2,KNN s firmou ČEZ Distribuce (Děčín).
* RM schválila objednávku opravy podlahové krytiny v nájemním bytě č. 4 v bytovém domě Dr. Drbálka čp. 345 od firmy
Vladimír Kasal podlahářství (Ždírec nad
Doubravou) za cenu 31.834 Kč bez DPH.
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* RM schválila uzavření nájemní smlouvy
na byt č. 4 v bytovém domě Dr. Drbálka
čp. 345 Krucemburk s panem O. D. (Krucemburk) a slečnou K. J. (Krucemburk) od
1. 3. 2019.
* RM schválila ukončení smlouvy s firmou Marius Pedersen (Hradec Králové)
na odvoz textilu ze sběrného dvora.
* RM schválila převedení hospodářského výsledku MŠ ve výši 129,45 Kč z roku
2018 do fondu rezerv.
* RM schválila smlouvu o poskytnutí dotace – příspěvku na vyrovnávací platbu
za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ID ZZ02757 s Krajem Vysočina ve výši 490.000 Kč.
* RM schválila uzavření darovací smlouvy s PhDr. Kateřinou Zavadilovou na
sponzorský dar ve výši 7.000 Kč pro hudebně-kulturní akci HROŠENÍ 2019, která
se bude konat ve dnech 19.–20. 7. 2019
v kempu Moře u rybníka Řeka.
* RM schválila věcný dar 4 m3 dřeva na
ples městyse, který se bude konat dne
16. 2. 2019 v sokolovně Krucemburk.
7. zasedání – 27. 2. 2019
* RM schválila uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 1 v bytovém domě
Dr. Drbálka čp. 345 Krucemburk s panem
R. T.
* RM schválila záměr prodeje pozemku
č. 1393/12 v k. ú. Krucemburk o výměře
26 m2.
* RM schválila uzavření smlouvy
č. 1040014911/001/08 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 843/2 v katastrálním území Veselíčko u Žďáru nad Sázavou pro kabelové
vedení NN s firmou E.ON Distribuce a. s.
(České Budějovice).
* RM schválila umístění distribučního
zařízení vedení NN na pozemku parc.
č. 843/2 v katastrálním území Veselíčko
u Žďáru nad Sázavou.
* RM schválila uzavření Smlouvy o dílo
na dokumentaci pro provedení stavby –
rekonstrukce a dostavba Úřadu městyse
s firmou Ing. Zdeněk Hulínský, Projektová činnost ve výstavbě (Šlapanov) za
cenu 335.000 Kč bez DPH.
* RM schválila náklady a výnosy ZŠ
pro rok 2019.
* RM schválila náklady a výnosy MŠ
pro rok 2019.
8. zasedání – 18. 3. 2019
* RM schválila Účetní závěrku a Závěrečný účet ZŠ k 31. 12. 2018 bez výhrad.
* RM schválila Účetní závěrku a Závěrečný účet MŠ k 31. 12. 2018 bez výhrad.
* RM schválila žádost ZŠ Krucemburk
o převedení prostředků z hospodářského výsledku za rok 2018 z hlavní
činnosti ve výši 168.356,68 Kč do rezervního fondu a zároveň nařizuje ZŠ odvod
z rezervního fondu ve výši 168.356,68 Kč

na účet Městyse Krucemburk. Dále schválila žádost ZŠ o převedení prostředků
z hospodářského výsledku za rok 2018
z doplňkové činnosti ve výši 25.967,62 Kč
do rezervního fondu a ponechání prostředků z odpisů za rok 2018 ve výši
25.116 Kč v investičním fondu.
* RM schválila uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
(parcely Pod Včelínem) s firmou GasNet,
s.r.o. (Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí
nad Labem).
* RM schválila v souladu s ustanovením
§108, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
že závěsný odznak při významných
příležitostech a občanských obřadech
(uzavírání občanského sňatku) mají právo užívat členové zastupitelstva Ing. Jiří
Kasal, Jiřina Valecká a Patrik Otradovský.
* RM schválila do projektu „Dáme výtah“
darovat 30 knih Krucemburk, Staré Ransko a Hluboká v proměnách času.
* RM schválila užívání soukromého vozidla (Renault Megane Scenic – SPZ
3J04822) ke služebním cestám pro Ivanu
Křesťanovou.
* RM schválila uzavření Dodatku č. 2
k smlouvě o zemědělskému pachtu mezi
podílnickými obcemi Lesního družstva
obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem
v Přibyslavi ze dne 17. 5. 2018. Výše pachtovného bude počínaje 1. 5. 2019 činit 37 %
z tržeb za vlastní dříví a pachtovné z ostatních pozemků a objektů, které se na nich
nacházejí, činí 500.000 Kč za kalendářní
rok. Pachtovné bude rozděleno dle výše
jednotlivých podílů – výše majetkového

podílu Městyse Krucemburk 16/710.
* RM schválila podání žádosti o dotaci na
opravu jídelny ZŠ Krucemburk z programu fondu Vysočiny „Naše škola 2019“.
* RM schválila uzavření smlouvy o dílo na
architektonické práce „Rekonstrukce Úřadu městyse“ od firmy David Ptáček (Krucemburk) ve výši 267.500 Kč včetně DPH.
* RM schválila uzavření Příkazní smlouvy
na zpracování a organizaci výběrového řízení na akci „Hasičská klubovna“
s firmou IPI s.r.o. (Strojírenská 34, Žďár
nad Sázavou) za celkovou cenu 14.000 Kč
bez DPH.
* RM schválila žádost paní M. Š. o umístění v Domě s pečovatelskou službou
a uzavření nájemní smlouvy od 1. 4. 2019.
* RM neschválila žádost od TJ Sokol
Uhelná Příbram o sponzorský dar na
16. světovou gymnaestrádu v rakouském
Dornbirnu, která se bude konat ve dnech
7.–14. 7. 2019.
* RM doporučuje ZM schválit Účetní závěrku městyse Krucemburk a Závěrečný
účet městyse Krucemburk za rok 2018.
* RM pověřuje v souladu s ustanovením
§11a) odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000
Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Jiřího Kasala,
Jiřinu Valeckou, Patrika Otradovského
(členy ZM) přijímáním prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství
v matričním obvodu Krucemburk.
* RM bere na vědomí žádost Zemědělské
a.s. Krucemburk o koupi pozemků v průmyslové zóně. Starosta městyse předložil
Zemědělské a. s. požadavky obce na směnu pozemků v průmyslové zóně a pod
parkem. Bylo dohodnuto, že Zemědělská

a. s. zhodnotí navrhované řešení, které
bude diskutováno na dalším jednání.
* RM bere na vědomí jednání se zástupci
Zemědělské a. s. ohledně výstavby komunikace v průmyslové zóně. Zemědělská
a. s. přislíbila finanční příspěvek. Výše příspěvku bude stanovena na základě projektové dokumentace a rozpočtu stavby.
* RM bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu pozemků Pod Včelínem Zemědělské a. s. Krucemburk z důvodu
plánované výstavby rodinných domů.
Zemědělská a. s. Krucemburk souhlasí
s ukončením nájemní smlouvy – vyjme
pozemky z dotací. Dále RM projednala
výši nájemného za pronájem pozemků.
* RM bere na vědomí přislíbenou pomoc
Zemědělské a. s. při organizaci filmového
festivalu ve dnech 20.–23. 6. 2019. Přislíbila pomoc se zajištěním stravování
účastníků festivalu a při parkování na
pronajatých pozemcích.
* RM bere na vědomí jednání se zástupci
Zemědělské a. s. ohledně rozšíření komunikace u Pobočného rybníka. U křižovatky naproti sádkám se bude budovat příkop na odvod vody a zpevněná krajnice.
* RM bere na vědomí připravovanou
mokrou skládku u Pobočného rybníka. Požaduje písemné stanovisko LDO
ke kampani naskladnění a vyskladnění
dřeva a k údržbě komunikací a k tomu,
že se nebude jezdit přes komunikace ze
Starého Ranska, Ždírce nad Doubravou
a Nového Ranska.
* RM bere na vědomí potřebu zajištění
veřejnoprávní smlouvy s Městem Chotěboř o zajištění služeb Městské policie
Chotěboř, zejména pro potřebu odchytu
toulavých psů.

INFORMACE Z 2. a 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
2. zasedání – 12. 12. 2018
* ZM schvaluje zastupitele k projednání změny č. 1 ÚP Krucemburk
Mgr. Otto Kohouta.
* ZM schvaluje námitku k návrhu změny
č. 1 ÚP Krucemburk ke zrušení části návrhové plochy Z7 od p. J. F. (Krucemburk)
a p. A. K. (Krucemburk).
* ZM schvaluje vydání změny č. 1 územního plánu Krucemburk.
* ZM schvaluje rozpočtová opatření
č. 11/2018, č. 12/2018, č. 13/2018, č. 14/2018
a č.15/2018.
* ZM schvaluje zmocnění RM ke schválení
rozpočtového opatření č. 16/2018.
* ZM schvaluje pověření pro RM k provádění rozpočtových opatření v případě přijetí dotace v celkové výši dotace na straně
příjmů a zároveň její promítnutí na stranu
výdajů dle příslušné rozpočtové skladby.
* ZM schvaluje pověření pro RM k provádění rozpočtových opatření na straně příjmů do celkové výše 300.000 Kč a k pro-

vádění rozpočtových opatření na straně
výdajů do celkové výše 300.000 Kč.
* ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy na finanční příspěvek ve výši 34.320 Kč
k zakoupení ultrazvukového přístroje pro
endokrinologickou a diabetologickou
ambulanci v Chotěboři.
* ZM schvaluje ponechat odměny neuvolněným členům ZM, členům RM a členům
výborů v původní výši.
* ZM schvaluje rozpočet pro rok 2019
jako schodkový. Schodek ve výši
2.691.549,38 Kč bude financován z přebytku minulých let. Ve výdajové části
rozpočtu nesmí být příkazcem operace
překročen stanovený objem běžných
a kapitálových výdajů dle jednotlivých
paragrafů schváleného rozpočtu roku
2019. V rámci paragrafů se však změna
v jednotlivých položkách rozpočtu povoluje. Rozpis schváleného rozpočtu do
plného třídění rozpočtové skladby dle
vyhlášky 323/2002 Sb. je v kompetenci
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správce rozpočtu (hospodářky městyse)
po schválení starostou městyse.
* ZM schvaluje do funkce předsedy kontrolního výboru pana Zbyňka Holase a členy kontrolního výboru – Jiří Zrzavý, Jan
Valecký, Zuzana Šulcová, Lukáš Dohnal.
* ZM schvaluje do funkce předsedy finančního výboru Ing. Dagmar Břeňovou
a členy finančního výboru – Miloslav Losenický, Ing. František Kujan, Karel Losenický, Miroslav Zvolánek.
* ZM schvaluje delegování zástupců
městyse do školské rady ZŠ Krucemburk – Ing. Jiří Kasal, Monika Valecká,
Michaela Cermanová.
* ZM schvaluje delegování zástupce městyse na valné hromady společnosti VaK
Chrudim, a.s., Dagmar Sobotkovou (místostarostku).
* ZM schvaluje delegování zástupce městyse na valné hromady společnosti VaK
Havlíčkův Brod, a.s., Mgr. Otto Kohouta
(starostu).

Pokračování – Zasedání ZM

* ZM schvaluje koupi lesního pozemku
parc. č. KN 313/7 v k. ú. Krucemburk o výměře 1.698 m2 od vlastníků D. J. (Rataje)
a J. J. (Svobodná Ves) za cenu 25 Kč/m2.
Náklady spojené s koupí hradí kupující.
* ZM schvaluje prodej části pozemku parc.
č. 1482/1 v k. ú. Krucemburk, konkrétně
nově oddělený pozemek č. parc. 1482/18
dle GP číslo 721-71/2018 o výměře 40 m2 za
cenu 80 Kč/m2, žadatelům Ing. J.Č. a PaedDr. M. Č. (Krucemburk). Veškeré náklady
spojené s koupí pozemku včetně daně
z převodu nemovitosti hradí kupující.
* ZM schvaluje redukci stromů na náměstí v Krucemburku.
* ZM schvaluje zadání projekčních prací
na obnovu památníku padlých na náměstí v Krucemburku.
* ZM schvaluje žádost č. j. 451/2018/MK
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 6/2018 s Římskokatolickou
farností Krucemburk na stavební práce
v interiéru kostela sv. Mikuláše v celkové
výši 88.494 Kč.
* ZM neschvaluje záměr prodeje části
pozemku 582/4 v k. ú. Krucemburk o výměře cca 15 m2.
* ZM bere na vědomí žádost občanů z ulice Českobratrská o odklonění dopravy
zemědělských motorových vozidel v ulici
Českobratrská.
* ZM bere na vědomí žádost občanů z ulice Českobratrská o pokácení nebo prořezání stromů u evangelického hřbitova.
* ZM bere na vědomí koupi části pozemku parc. č. 1758/104 v k. ú. Krucemburk, konkrétně nově oddělený pozemek č. parc. 1758/113 dle GP 721-71/2018
o výměře 47 m2 za cenu 80 Kč/m2, od
Ing. J.Č. a PaedDr. M. Č. (Krucemburk).
Městys uhradí náklady spojené s koupí
a ½ nákladů na pořízení GP.

3. zasedání – 13. 2. 2019
* ZM schvaluje pověření starosty Mgr. Otto
Kohouta k zastupování městyse Krucemburk v orgánech LDO se sídlem
v Přibyslavi ve volebním období 2018–22.
* ZM schvaluje žádost č. j. 440/2018/MK
o prodej pozemku č. parc. 1393/11 v k.
ú. Krucemburk o výměře 26 m2 za cenu
80 Kč.
* ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 69/3, 371/6 a 471/5 v k. ú.
Hluboká od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových do majetku městyse Krucemburk.
* ZM schvaluje přijetí nového člena DSO
Svazku obcí Podoubraví – obec Nejepín.
* ZM schvaluje podání žádosti o dotaci
na MMR do podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019“, dotační
titul č.117D8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (Úřad městyse
Krucemburk). Dotace je poskytována až
do výše 70 % uznatelných nákladů akce,
max. do výše 10.000.000 Kč. Předpokládané náklady akce jsou 14.000.000 Kč.
ZM schvaluje spolufinancování této akce.
* ZM schvaluje výběr komunikací po podání žádosti na podporu obnovy místních komunikací. Schvaluje opravu místních komunikací ul. Českobratrská a ul.
Zahradní.
* ZM schvaluje podání žádosti o dotaci
na MMR z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019“, dotační titul
č. 117D8210A – Podpora obnovy místních
komunikací. Jedná se ulice Zahradní
a Českobratrská. Dotace je poskytována
až do výše 70 % uznatelných nákladů
akce, do max. 5.000.000 Kč. Předpokládané náklady akce jsou 7.000.000 Kč. ZM
schvaluje spolufinancování této akce.
* ZM schvaluje podání žádosti o dotaci
na MMR z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019“, dotační

Policie ČR Hlásí
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás
seznámila s některými případy trestné
činnosti, k nimž došlo v průběhu měsíců
listopad 2018 až únor 2019 v teritoriu obvodního oddělení PČR Chotěboř.
Krádeže vloupáním
• Neznámý pachatel v době od 18 hodin
15. 9. do 12 hodin 27. 11. v katastru obce
Staré Ransko vnikl po otevření nezajištěné okenice a rozbití skleněné výplně okna
do rekreační chaty. Celou chatu prohledal
a odcizil televizi, elektrický přímotop a látkové polstrování na křeslo. Poškozené způsobil škodu 5.200 Kč.
• Dvaatřicetiletý muž ze Ždírecka po překonání zámku FAB, který odcizil a nahradil
obdobným, vnikl do plechové garáže po-

stavené na volném prostranství v blízkosti
ulice K Dolcům v Krucemburku. Z garáže
odcizil kolový traktor typu RS 09.
• Neznámý pachatel v době od 18 hodin 30. 11. do 4 hodin dne 1. 12. ve Ždírci
nad Doubravou (ulice Brodská) po rozbití
skleněné výplně okna vnikl do benzínové
čerpací stanice Flash a odcizil cigarety různých značek. Poškozené společnosti způsobil škodu 4.022 Kč.
• Neznámý pachatel 12. 12. v době od 8.15
do 8.45 hodin v Krucemburku (ulice Školní)
vešel nezajištěným hlavním vchodem do
hlavní chodby v přízemí bytového domu.
Sešel po schodech do suterénu ke sklepním kójím, vyrazil prosklení v horní třetině
dveří, přičemž došlo k hrubému poškození
horní části rámu křídla dveří, a vzniklým ot-
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titul č.117D8210C – Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury – obnova parkovacích a odstavných
ploch s vazbou na občanskou vybavenost (parkoviště před zdravotním střediskem). Dotace je poskytována do výše
max. 70 % uznatelných nákladů, max.
do 1.000.000 Kč. Předpokládané náklady
akce dle projektu jsou 4.700.000 Kč. ZM
schvaluje spolufinancování této akce.
* ZM schvaluje podání žádosti o dotaci
na MMR z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019“, dotační titul
č. 117D8210G – Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů (Oprava hřbitovní
zdi, márnice u evangelického kostela).
Dotace je poskytována až do výše 70 %
uznatelných nákladů akce a do max.
výše 500.000 Kč. Předpokládané náklady
1.000.000 Kč. ZM schvaluje spolufinancování této akce.
* ZM neschvaluje žádost č. j. 440/2018/
MK – prodej pozemku č. parc. 1393/11
v k. ú. Krucemburk o výměře 26 m2 za
cenu 150 Kč.
* ZM bere na vědomí koncept plánu společných zařízení a pověřuje starostu
Mgr. Otto Kohouta k jednání o alternativním řešení poldru I a alternativní řešení
odtokových poměrů přes intravilán obce.
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.

informace z kroniky
Ke dni 31. 12. 2018 mělo v naší obci
adresu s trvalým pobytem 1.570 obyvatel (804 mužů a 766 žen), z toho
v Krucemburku 1.342 osob (686 mužů
a 656 žen), ve Starém Ransku 172 osob
(89 mužů a 83 žen) a v Hluboké
56 osob (29 mužů a 27 žen). V roce
2018 se celkem narodilo 17 dětí a zemřelo 23 občanů.
vorem vnikl do kóje. Vše prohledal a odcizil
horské jízdní kolo zn. 4EVER Graffiti, španělské kytary, bourací kladivo, aku šroubovák, přímočarou pilu, horkovzdušnou pistoli. Poškozenému způsobil škodu 21.500 Kč.
• Neznámý pachatel v době od 15 hodin
26. 11. do 13.40 hodin 27. 12. v rekreačním
středisku Řeka vnikl po vylomení dřevěné
okenice a rozbití skleněné výplně okna do
rekreační chaty. Celou chatu prohledal
a odcizil dalekohled. Potom pachatel za
použití násilí vnikl do dvou přilehlých kůlen, z nichž odcizil různé nářadí, stavební
zařízení, elektromateriál, krycí plachtu
a model dřevěné lodi. Poškozenému způsobil škodu 15.680 Kč.
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NESERIÓZNÍ METODY některých podomních obchodníků s energiemi
• Používají zavádějící informace, aby
vzbudili zájem a důvěru spotřebitelů.
Například se neoprávněně vydávají za
pracovníka, který kontroluje nebo odečítá elektroměry.
• Vydávají se za pracovníka stávajícího
dodavatele energie, který má se spotřebitelem dohodnout změnu dosavadních
cenových tarifů.
• Mylně informují spotřebitele, že jeho dosavadní dodavatel energií ukončuje činnost, a proto musí uzavřít novou smlouvu s jinou firmou.
• Přesvědčují spotřebitele k okamžitému
podpisu smlouvy. Argumentují časově
omezenou nabídkou a nenechávají spotřebiteli dostatečný čas na rozhodnutí.
• Neposkytují spotřebiteli úplnou informaci o své nabídce. Spotřebitel například až po podpisu zjistí, že za předčasné ukončení smlouvy musí zaplatit
deaktivační poplatek.
• Nabízejí paušální slevu, aniž by vycházeli ze skutečné spotřeby domácnosti
a jejího cenového tarifu.
• Neinformují o tom, že nabízená sleva je
časově omezená a nekryje se s celým obdobím, po které se spotřebitel podpisem
smlouvy zavazuje odebírat elektřinu.
• Nesdělují informace o ceně zákaznického servisu nového dodavatele. Spotřebitel tak může platit i poplatky za služby,
které měl doposud zdarma.
• Zaměřují se na starší spoluobčany. Nabízejí jim klamavou slevu na dodávku
energií určenou pouze pro seniory, která
však ve skutečnosti neexistuje.
• Ve výjimečných případech se může spotřebitel setkat s agresivními obchodními
praktikami, kdy mu obchodník vyhrožuje a nutí jej k podpisu nové smlouvy.
DESATERO POMOCI
proti neseriózním metodám některých
podomních obchodníků s energiemi
U vašich dveří zazvonil podomní obchodník
s výhodnou nabídkou na dodávku energií.
Tvrdí, že firma, od které jste doteď odebírali
energie, končí a dodávku převádí na jinou
společnost. Spěchá a pobízí vás k rychlému
rozhodnutí, protože dnes už je u vás v obci
naposled. I když vám to je nepříjemné, nakonec si plácnete a smlouvu podepíšete. Teprve později s lítostí zjistíte, že jste si nechali vnutit nabídku, kterou nechcete. Nejspíš
jste totiž narazili na obchodního zástupce,
jehož hlavním cílem bylo přesvědčit vás
k podpisu smlouvy a vydělat na vás.
Přečtěte si deset rad, jak poznat
neseriózní metody podomních
obchodníků a bránit se jim. Možná si tím ušetříte spoustu starostí.

1. Důvěřuj, ale prověřuj!
Podomní prodejci praktikují stále důmyslnější metody, jak se dostat zákazníkům pod
kůži. Používají řadu lživých argumentů, vydávají se za stávající dodavatele či pracovníky distribučních společností nebo úřadů.
TIP: V případě společnosti ČEZ není
realizována žádná forma podomního prodeje již od roku 2017. A to prostřednictvím
svých ani jakýchkoliv externích obchodních zástupců. Nenechte se oklamat.
2. Můj dům, můj hrad!
Cílem podomního prodejce je dostat se
přes váš práh. Znají desítky triků a záminek, dokáží si s vámi hezky povídat, být
zábavní atd. Jakmile ho však pustíte dovnitř, může se milé povídání rychle změnit
v silný nátlak na podepsání smlouvy.
TIP: Je nutné mít stále na paměti, že je to
pouze iluze a jedna velká lež za účelem vydělat. Nedejte podomním prodejcům šanci
a nezvěte je dál. Ani na WC.
3. Spěchej pomalu!
Součástí taktiky podomních prodejců bývá
spěch a tlak na rychlé rozhodnutí a váš
podpis. Dokáží pohotově reagovat a vzbudit dojem, že můžete promarnit neopakovatelnou příležitost, jak získat slevu.
TIP: Pokud máte o nabídku zájem, neunáhlujte se s podpisem. Požádejte o návrh
smlouvy, všeobecné obchodní podmínky,
platný ceník a telefonní kontakt. Chtějte
si nabídku prostudovat v klidu, poradit se
s blízkou osobou.
4. Stačí podat prst…
V domě se objeví informace o provádění
kontroly nebo odečtu elektroměrů v neobvyklém termínu. Nebo vás osloví člověk,
který se zajímá o číslo vašeho elektroměru,
smlouvu s dodavatelem energií či faktury.
Jedná se o způsoby, jak se podomní prodejci snaží vymámit informace do smlouvy
s novým dodavatelem.
TIP: Společnost ČEZ nerealizuje žádnou
formu podomního prodeje od konce roku
2017. A to prostřednictvím svých ani jakýchkoliv externích obchodních zástupců.
Pokud bude kdokoliv, kdo zazvoní u vašich dveří, tvrdit opak, lže. Pokud si někdo jakýmkoli způsobem vynucuje osobní
a platební údaje jménem společnosti ČEZ,
doporučujeme obrátit se na bezplatnou zákaznickou linku 800 810 820 nebo zákaznické centrum.
5. Dobré účty dělají dobré přátele!
Energetické společnosti mají ve své nabídce
podle velikosti odběru různá cenová pásma,
tzv. tarify. Podomní obchodníci často nabízejí slevy bez toho, aniž by znali reálnou
spotřebu a odběrový tarif. Skutečná cena se
tak od ústní nabídky může výrazně lišit.
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TIP: Neukazujte nikomu, kdo vám zvoní
u dveří, své faktury za energie. Poskytnete
mu tak své osobní údaje i informace o odběrném místě, které lze velice jednoduše
zneužít. Chraňte svá data a bezpečí!
6. První dojem může klamat!
Nabízená cena může být lákavá, nemusí
však zahrnovat všechny poplatky, které
s přechodem k novému dodavateli souvisí.
Pozor na aktivační a deaktivační poplatky.
TIP: Zkontrolujte, zda je avizovaná cena
garantována po celou dobu trvání smlouvy, a informujte se na výši aktivačních
a deaktivačních poplatků. Požadujte vždy
ceny s DPH.
7. Co je psáno, to je dáno!
Obchodní zástupce umí skvěle argumentovat, ale také skvěle manipulovat. Platí
však to, co je uvedené ve smlouvě.
TIP: Nic unáhleně nepodepisujte, ani
když na vás bude obchodník tlačit. Žádná
seriózní nabídka není prezentována tímto způsobem. Pokud vás nabídka zajímá,
vezměte si čas a vše si v klidu prostudujte,
ověřte si informace na webových stránkách nebo zákaznickém centru dodavatele, případně se poraďte se svými blízkými.
8. Když to nejde po dobrém…
V některých případech se můžete setkat
i s nátlakem, který zákon o ochraně spotřebitele označuje jako agresivní obchodní
praktiky. Obchodník může například nutit
k podpisu nové smlouvy z důvodu neexistujícího dluhu za dodávku energií.
TIP: Takové chování je v rozporu se zákonem. Vyzvěte podomního prodejce, aby
odešel. Pokud odmítne, zavolejte pomoc
nebo přímo policii.
9. Cena není všechno!
Kvalitní služby nepoznáte jen podle zdánlivě výhodné ceny. Ta může být lákavá, ale
není vším.
TIP: Informujte se vždy z oficiálních
zdrojů o kvalitě a dostupnosti zákaznických služeb. Ověřte si, kdy je v provozu
zákaznická linka, jak dlouho budete čekat
na spojení s operátorem nebo jak daleko je
nejbližší zákaznické centrum.
10. Dobrá rada nad zlato!
Neseriózní podomní prodejci se často zaměřují na starší spoluobčany, kteří nemají
takové možnosti, jak si ověřit výhodnost
nabídky.
TIP: Informujte seniory ve svém okolí,
kteří by se mohli stát terčem neseriózního
nátlaku o nebezpečí podomního prodeje,
a vysvětlete jim, jaké metody mohou tito
prodejci používat. Poraďte, jak se v takové situaci zachovat. Dejte jim přečíst toto
desatero.
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Pokračování – Policie ČR

• Neznámý pachatel v době od 10 hodin
2. 1. do 10 hodin 5. 1. 2019 v rekreačním středisku Řeka vnikl do rekreační chaty. U dřevěných vrat suterénu nejprve navrtal vložku
FAB a potom nezjištěným předmětem překonal uzamčení páčením, čímž poškodil
vrata i uzamčení. Suterén prohledal a odcizil dva výčepní kohoutky. Za pomoci násilí
překonal vchodové dveře do obytné části
chaty a tímto jednáním opět poškodil dveře
včetně zámkového systému; vnitřní prostory chaty prohledal a odcizil televizi. Poškozenému způsobil celkovou škodu 17.000 Kč.
• Neznámý pachatel v době od 19 hodin
5. 11. 2018 do 21.50 hodin 13. 1. 2019 v rekreačním středisku Řeka vnikl do rekreačního zařízení Moře. U budovy se sociálním
zařízením vypáčil dveře u dámských toalet, vnikl dovnitř a odmontoval a odcizil
z umyvadel a sprch sedm vodovodních
baterií. Potom budovu obešel z venku
a vypáčil dřevěné dveře vedoucí na půdu,
kde odcizil elektroinstalaci a dva elektromagnetické ventily. Dále pokračoval z venkovní strany k dalším dřevěným dveřím
vedoucím na pánské toalety, ty rovněž
vypáčil a zde odmontoval a odcizil pět
umyvadlových baterií, sprchovou baterii,

tři vodovodní přípojky k pisoárům, kabely CYKY, zásuvku 32 A. Pak se pachatel
přemístil k restauraci. Vyšel po dřevěném
schodišti na dřevěnou verandu, kde měl
volný přístup k hlavním dřevěným vchodovým dveřím. Dveře vypáčil a vnikl do vnitřních prostor. V místnosti výčepu z pultu
odcizil elektronickou pokladnu s finanční
hotovostí. S pokladnou se přesunul zpět
do budovy se sociálním zařízením, kde
pokladnu vypáčil a odcizil z ní finanční
hotovost. Poškozenou pokladnu na místě
zanechal a z místa utekl. Poškozeným způsobil celkovou škodu 58.850 Kč.
• Devětadvacetiletý muž z Kolínska byl obviněn z krádeží vloupáním: vnikal do rekreačních chat, do rekreačního zařízení Moře
u rybníka Řeka, do kontejneru na nářadí
v katastru obce Krucemburk (místní části
Staré Ransko) v rekreačním středisku Řeka.
Krádež
• Jednatřicetiletá žena, bývalá přítelkyně, odcizila poškozenému v obci Benátky
ze společně obývaného bytu v rodinném
domě z trezoru finanční hotovost, přenosný HDD, oblečení, drogerii a nádobí v celkové výši 30.000 Kč.

Poškození cizí věci
• Neznámý pachatel v době od 17.30 hodin 9. 11. do 10.30 hodin 11. 11. ve Ždírci nad
Doubravou na parkovišti v ulici Školní poškrábal přední kapotu motorového vozidla
zn. Toyota Hilux. Poškozené společnosti
způsobil škodu v odhadnuté výši 8.000 Kč.
• Neznámý pachatel v přesně nezjištěné době do 14. 12. 2018 do 17 hodin v obci
Horní Studenec pravděpodobně při rekonstrukci rekreační chalupy vyboural bez
povolení střešní nosič elektrického vedení, ten připevnil ocelovým drátem k prknu podél venkovní zdi chalupy, tím došlo
k uvolnění drátů a následnému odpojení
elektrického připojení odbornou firmou.
Poškozené společnosti ČEZ distribuce způsobil škodu 20.000 Kč.
Zatajení věci
• Neznámý pachatel 15. 1. v době od 13.30
do 14.50 hodin ve Ždírci nad Doubravou
(ulice 9. května) u bankomatu společnosti
Moneta Money Bank nalezl zapomenutou
finanční hotovost ve výdejním okénku
šachty bankomatu. Finanční hotovost si
neoprávněně přisvojil a nikde neodevzdal.
Poškozenému způsobil škodu 20.000 Kč.
pprap. Marie Perková, vrchní asistent

Počasí v Krucemburku a jeho okolí roku 2018
Nový rok připadl na pondělí: bylo oblačno
a teplo (teploty přes den kolem 6 °C). Leden v roce 2018 byl měsícem, který počasím nepřipomínal vrcholící zimní období.
Teplota se v ranních hodinách často pohybovala pouze kolem bodu mrazu a souvislá sněhová pokrývka, která se několikrát
vytvořila, neměla dlouhé trvání. Ani měsíc únor nepřinesl v počasí významnou
změnu. Nejchladněji bylo až ve druhé
polovině měsíce a neobvykle chladné
byly i první březnové dny. V tomto období
několikrát poklesla ranní teplota pod -10
°C. Souvislá sněhová pokrývka, která se
v tomto období vytvořila, však opět neměla dlouhého trvání. S výjimkou chladných
rán počátku druhé poloviny března, kdy
teplota několikrát poklesla hluboko pod
bod mrazu, již počasí koncem měsíce připomnělo nástup jara.
Velikonoce
Velikonoční svátky připadly na dny
29. března až 2. dubna. Počasí těchto dnů
bylo převážně chladné a v noci na Velikonoční pondělí i slabě sněžilo. Výrazná
změna nastala hned po Velikonocích, neboť již v úterý 3. dubna vystoupala denní
teplota na 17 °C. Růst teplot pak pokračoval – až na malé výjimky – do konce dubna. V té době již byly zaznamenány první
letní dny a jeden tropický den. Velmi teplý
byl měsíc květen, ve kterém dále rostl po-

čet letních dnů, a poslední květnový den
byl dnem tropickým.
Krucemburská pouť
Krucemburská pouť, která pobíhala na
známých místech v neděli 27. května, byla
rovněž poznamenána teplým až horkým
počasím. Po jasném ránu se vytvořila
kupovitá oblačnost a teplota stoupla na
27 °C. Přestože již 13. dubna přišel první
déšť spojený s bouřkou a 12. května přívalový déšť, začal se projevovat nedostatek
vodních srážek. Ten se pak výrazně projevil zejména v letních měsících červnu,
červenci a srpnu. V těchto měsících také
výrazně narostl počet letních a tropických
dnů a jejich neobvykle vysoký počet byl
i v měsíci září. Na základě těchto okolností lze konstatovat, že léto bylo neobvykle
horké a suché a mělo své pokračování
i v první polovině měsíce září.
Ještě na počátku druhé poloviny září se
objevilo několik letních dnů, ale od 22. září
již denní teplota letní hodnoty nedosáhla. Zbývající část měsíce byla většinou
chladnější a denní teplota se pohybovala
převážně v rozmezí 10 až 15 °C. Po několika chladnějších dnech na začátku října
se opět začala teplota zvedat a od 4. října
překročila denní teplotu 15 °C. V období do
22. října se denní teploty většinou pohybovaly v rozmezí mezi 15 a 20 °C a nezřídka
i 20 °C překračovaly. Bylo krásné a teplé
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,,babí léto“. Dále se však projevoval nedostatek vodních srážek. Koncem října se
sice ochladilo, ale denní teplota se většinou pohybovala kolem 10 °C a slabý ranní
mráz se objevil jen výjimečně. Tato situace
trvala téměř do konce listopadu.
Teprve na konci listopadu se výrazně
ochladilo a přišly i dny s celodenním mrazem. Stejné počasí pokračovalo i v prosinci a přidalo se i sněžení. Po 10. prosinci se
také vytvářela souvislá sněhová pokrývka. K vydatnému sněžení došlo zejména
11. a 12. prosince a vyvolalo dopravní kalamitu. V těchto dnech se také vytvořila poměrně vysoká sněhová pokrývka, které dosáhla výšky kolem 30 cm. Od 22. prosince
však došlo k výraznému oteplení, za kterým následovaly i slabé dešťové přeháňky,
a sníh během několika dnů téměř zmizel.
Vánoce
Nepatrné zbytky sněhu zůstaly pouze na
zastíněných místech, a i když o svátcích
a mezi svátky několikrát slabě sněžilo,
slabá sněhová pokrývka se rychle stávala
nesouvislou a sníh se rychle ztratil. I teplota se v té době pohybovala pouze kolem
bodu mrazu. I konec roku byl poznamenán
malým množstvím vodních srážek. Pobyt
venku často znepříjemňovaly silné studené větry, které napáchaly mnoho škod na
lesních porostech.

Zajímavosti z přírody
* Přílet ptáků: 11. dubna byl pozorován
přílet vlaštovek a konipasů, 13. dubna
pozorován přílet rehků.
* Nadále pokračuje úbytek vrabců a špačků. Oproti minulému roku bylo možné
častěji pozorovat hrdličky. Dle sdělení
p. Z. Zvolánka bylo zjištěno hnízdění
jednoho páru rorýsů pod střechou jednoho domu při hlavní silnici. Pokračuje
přemnožení strak.
* V jarním období bylo pozorováno velké
množství slimáků.
* V tomto roce došlo k přemnožení kůrovce, který napáchal mnoho škod na lesních porostech, a to i na Vysočině.
* Dle rozhlasového hlášení nadále trvá
v republice přemnožení divočáků. Rovněž dle rozhlasového hlášení se objevili ve Žďárských vrších vlci. V důsledku
velkého sucha došlo ve vodních tocích
a rybnících k úhynu velkého množství
ryb.

Zajímavosti kolem počasí
* V průběhu roku bylo 59 letních dnů.
Prvním letním dnem byl 20. duben, posledním 21. září. V průběhu roku bylo 39
tropických dnů. Prvním tropickým dnem
byl 21. duben, posledním 12. září.
* V roce byly 2 tropické noci, a to ze 7. na
8. srpna a z 9. na 10. srpna.
* Nejteplejším dnem byl 2. srpen, teplota
toho dne dosáhla téměř 36 °C.
* Poslední mráz na jaře přišel 30. března (-2 °C). První podzimní mráz přišel
26. září (-1 °C).
* Poslední jarní sníh padal v pondělí
2. dubna (sněhová pokrývka se nevytvořila). První sníh padal 20. listopadu
(sníh ihned tál).

* V roce 2018 byla průměrná úroda obilovin. Výrazně menší byla úroda okopanin, zejména brambor. Podstatně menší
byla také sklizeň pícnin.
* V důsledku sucha se oproti očekávání
podařilo sklidit méně ovoce, které sice
bylo na stromech ve velkém množství,
ale předčasně padalo. Ovoce na stromech často poškozovali ptáci a bodavý
hmyz. Velmi málo se v teplých oblastech
urodilo meruněk, neboť meruňkové květy poškodily poměrně silné mrazy na
konci března.
* Sucho bylo také příčinou malého růstu
hub. Ty sice rostly, ale velmi krátce, a to
na místech, kde předtím pršelo.

Závěr
K uvedeným výsledkům jsem dospěl na základě vlastního pozorování a není tedy vyloučeno, že jiný pozorovatel dospěl k výsledkům odlišným. Přehled jsem sestavil na základě
vlastního pozorování, informací spoluobčanů a rozhlasového hlášení.
Václav Janda

Celková charakteristika počasí roku 2018
Rok 2018 byl mimořádně teplý, ale také
suchý. Dle vyjádření meteorologů byl nejteplejším rokem od roku 1775, tj. od roku,
kdy se provádějí pravidelná měření a pozorování v pražském Klementinu.
Průměrná teplota 9,6 °C byla o 1,7 °C vyšší, než je dlouhodobý normál let 1981–2010,
a o 2,1 °C let 1961–1990. Dosud nejteplejší
byly roky 2014 a 2015 s průměrnou teplotou
9,4 °C. Kromě února a března byly všechny
měsíce loňského roku teplotně nad normálem, který meteorologové počítají z let
1981–2010. Duben byl dokonce teplotně
mimořádně nadnormální a šlo o nejteplejší duben od roku 1961 na českém území
(odchylka od průměrné měsíční teploty
4,8 °C let 1981–2010 a 5,4 °C let 1961–1990),
jako silně nadnormální meteorologové
hodnotí leden (odchylka 3,8 °C), květen
(3,2 °C) a srpen (3,3 °C). V ostatních měsících byla odchylka od průměru 2,1 (prosinec), 1,9 °C (červenec, říjen), 1,7 °C (červen,
září) a 1,4 °C (listopad). Velmi studené byly
naopak měsíce únor (odchylka -2,6 °C)
a březen (-2,1 °C).
Teplotně nadnormální byl minulý rok
i v Kraji Vysočina a odchylky od průměrné
měsíční teploty byly obdobné jako v celorepublikovém průměru. Průměrná teplota
7,4 °C byla 1,9 °C vyšší, než je dlouhodobý
průměr let 1981–2010, a o 2,1 °C vyšší, než je
normál za léta 1961–1990. Mimořádně teplý
byl duben (odchylka od průměrné měsíční
teploty 5,2 °C), silně nadnormální leden
(odchylka 3,8 °C), květen (3,5 °C) a srpen
(3,7 °C). V ostatních měsících byla odchylka
od průměru 2,3 °C (říjen), 2,0 °C (červenec,
září, prosinec), 1,7 °C (listopad) a 1,6 °C

Úrodnost roku

(červen). Velmi studené byly měsíce únor
(odchylka -2,7 °C) a březen (-1,8 °C).
Nejvyšší teplota byla zaznamenána
1. srpna v Řeži u Prahy (38 °C), nejnižší
28. února v Jelení na Karlovarsku (-28,8 °C).
V roce 2018 bylo mimořádné sucho;
úhrn srážek (521 mm) tvořil jen 76 % průměru z let 1981–2010 (686 mm). Devět měsíců byl úhrn srážek pod dlouhodobým
normálem za roky 1981–2010. V únoru
a listopadu se propadl téměř na třetinu
dlouhodobého průměru (37 %) a v dalších
třech měsících byl na méně než polovině
normálu – duben (48 %), červenec (47 %)
a srpen (45 %). Nad normálem byly srážky
jen v lednu (109 %), v září (112 %) a v prosinci (144 %), k normálu se blížil červen
(96 %).
Obdobná situace byla také v Kraji Vysočina (514 mm, normál 673 mm). Na méně
než polovině normálu byly srážky v únoru (47 %), březnu (44 %), dubnu (46 %),
červenci (43 %) a srpnu (45 %), v listopadu
tvořily 54 %. Srážkově bohaté byly měsíce prosinec (140 %), září (139 %), červen
(101 %) a leden (98 %).
Jak ukazuje přehled srážek v Krucemburku, obdobná situace byla i v naší obci.

Srážky za rok 2018
V roce 2018 spadlo v Krucemburku
72 cm sněhu – z toho v lednu 23 cm,
únoru 15 cm, březnu 5 cm, listopadu
1 cm a prosinci 28 cm. Za 24 hodin napadlo nejvíc sněhu 12. prosince, a to
20 cm. První sníh začal padat 4. ledna. V průběhu roku 2018 spadlo na
území obce 628,1 mm srážek, a to:
Měsíc

déšť (mm)

sníh (cm)

Leden

52,5

23

Únor

8,2

15

Březen

18,3

5

Duben

29,3

Květen

84,2

Červen

69,0

Červenec

42,0

Srpen

34,0

Září

76,8

Říjen

51,0

Listopad

26,5

1

Prosinec

136,3

28

Nejvíc srážek za 24 hodin napršelo
17. května (30 mm). Celkem v období
od 13. dubna do 23. září bylo 18 bouřek, z toho 5 v květnu.
Jan Moravec

Poděkování
Chceme vyslovit veliký dík panu Václavu Jandovi za velkou obětavost a vstřícnost
při psaní každoročního souhrnu počasí a zajímavostí z přírody v Krucemburku.
Pan Janda se i přes pokročilý věk plně věnuje zapisování souhrnu toho nejzajímavějšího z našeho okolí. Také poděkování patří panu Janu Moravcovi, který počasí
v Krucemburku zapisuje a každý rok poskytuje údaje pro náš časopis.
(redakce)
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NOVÝ ROK ZAČAL SNĚHOVOU NADÍLKOU
Začátek letošního roku byl bohatý na sníh.
1. ledna bylo zataženo, drobně mžilo, bylo
však teplo (ráno 2 °C, přes den 3 až 4 °C),
a tak nic nenasvědčovalo tomu, že se blíží
vydatná sněhová nadílka. Následující den
se ochladilo (3. ledna bylo i před den -5 °C)
a začaly sněhové přeháňky, silný vítr, který začal foukat už na Nový rok, vytvářel
sněhové jazyky. 5. ledna vrstva sněhu činila 20–25 cm, teploty se poté pohybovaly
kolem nuly. Husté sněžení pokračovalo zejména 8., 9., 10. a 12. ledna, kdy spadlo celkem přes půl metru sněhu. Střechy domů se

pokryly vysokou sněhovou čepicí, namrzlý
sníh lámal větve stromů. Sněžení bylo doprovázeno větrem a ten činil potíže silničářům s udržováním sjízdnosti silnic a také
energetikům (10. a 12. ledna byla východní
část obce vždy osm hodin bez elektřiny).
Vyhrnutý sníh z okraje hlavní silnice
a některých vedlejších ulic byl už 8. ledna
vyvážen, na okraji jiných ulic dosahovala
vyhrnutá sněhová bariéra výšky až 1,5 metru. Na polích se i po slehnutí vytvořila
souvislá půlmetrová vrstva sněhu, což přivítali hlavně lyžaři.

Po mírném oteplení 13. ledna opadal sníh
z větví stromů: ranní teploty se pohybovaly
kolem nuly, denní mírně nad nulou. Sníh
však tál jen mírně. 18. ledna se vyjasnilo
a večer se prudce ochladilo: nastalo nejchladnější období letošní zimy. 19., 21., 22.
a 23. ledna byla arktická rána, kdy se teplota
na různých místech obce pohybovala mezi
12 až 15 stupni pod nulou, přes den bylo
kolem -5 °C, občas drobně sněžilo. Jasná obloha umožnila zájemcům sledovat 21. ledna
v ranních hodinách úplné zatmění měsíce.
Koncem ledna a v únoru se denní teploty
pohybovaly kolem nuly, noční teploty byly
mírně pod nulou (do -5 °C), jen výjimečně
rtuť teploměru klesla níže (30. ledna, 5.,
23. a 24. února byla na některých místech
Krucemburku – hlavně u potoka – arktická rána s teplotou nižší než -10 °C). Sníh
postupně tál, zejména po 10. únoru, kdy se
denní teploty pohybovaly nejčastěji mezi
5 a 10 °C, a když byla druhá polovina měsíce převážně slunečná. Záplavy se naštěstí
neuskutečnily. Do konce února sníh roztál
a jeho zbytky zůstaly jen na okrajích některých ulic a v úvozech polí a lesů. Začaly
kvést bledule a sněženky.
(red.)

HRDLIČKA DIVOKÁ (STREPTOPELIA TURTUR)

NAŠE PŘÍRODA
Přátelé přírody se znepokojením sledují úbytek druhů rostlin, zvěře, živočichů
a ptactva nejen na naší planetě, ale i u nás.
Důvodem je likvidace jejich přirozeného
prostředí v důsledku intenzifikace zemědělství a ubývání vody v krajině i likvidace
rozmanitosti krajiny. Česká Ornitologická
společnost i Českomoravská myslivecká
jednota chtějí upozornit na tuto skutečnost
nejen naši veřejnost, ale i ministerstvo zemědělství, pod které jednotlivá nápravná
opatření patří. Jedním z nich je petice za
zdravé zemědělství. V zemědělské krajině
je o třetinu méně ptactva, mizí zajíci, koroptve, motýli, brouci. Ztenčují se zásoby
podzemních vod, které jsou důležitým
zdrojem pro obyvatelstvo, ale i pro přírodu
a živočichy. Podle ČSO se 90 milionů jedinců ptačí populace snížilo za třicet let téměř
o 10 milionů druhů a u nás téměř zmizela
polovina zpěvného ptactva. Například populace čejky chocholaté a koroptve se snížila o 60 %, počet ptáků zemědělské krajiny klesl o 33,5 % a lesních o 15 %.
Petici za pestrou krajinu a zdravé zemědělství můžete podpořit na
www.birdlife.cz/petice–za–krajinu.
Z výše uvedených důvodů se výbor ČSO
rozhodl pro rok 2019 vyhlásit hrdličku
divokou ptákem roku.

Zdroj: ČSO

Přílet hrdličky divoké ze zimoviště nám
v lese prozradí její dlouhé vrkání ,,turr
turr turr“. Většinou to bývá s příchodem
jara v dubnu až květnu. V září opět odlétá
do zimovišť v Africe a Středomoří. V křesťanském náboženství symbolizuje lásku
a víru. V posledních letech počet všech
hrdliček u nás klesá, důvodem je úbytek
dřívějších remízků i menších lesíků a v neposlední řadě působení predátorů, jako
jsou třeba kuna lesní a někteří dravci. Přestože je hrdlička divoká uvedená na seznamu Mezinárodního svazu ochrany přírody
(IUCN) jako zranitelný druh, je legálně
lovena v 10 státech EU! Můžeme si jenom
přát, aby se i toto změnilo, nejde pouze
o tento druh, ale i o množství uloveného
zpěvného ptactva při návratu ze zimovišť.
U nás je hrdlička divoká celoročně hájená, i když se jedná o tzv. málo
dotčený druh. Ovšem úbytek
jedinců je znatelný.
Rod: Streptopelia
Čeleď: holubovití
– Columbidae
Zbarvení: mají výraznou
kresbu peří a černobílé proužky po stranách krku. Hlava je
modrošedě zbarvená, hřbet je
oranžovo hnědý, ocas bíle lemovaný, zobák tmavý a nohy
modročervené.
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Velikost: je menší než domácí holub
a hrdlička zahradní.
Hmotnost: 125–184 gramů
Výskyt: Evropa až střední Asie,
severní Afrika, v zimě Senegal až Etiopie.
Stanoviště: polopouště, světlé lesy a stepi.
Velikost: 27–29 cm.
Potrava: většinou různá semena planých
rostlin, do polí zalétá na zemědělské plodiny, zajímavostí je, že sbírá hlemýždě s ulitami na doplnění vápníku a nepohrdne ani
jinými drobnými měkkýši.
Námluvy: při svatebním letu vylétá samec
do výše a pak se snáší s široce roztaženými
ocasními pery.
Hnízdění: hnízdo je jednoduchá stavba ze
suchých klacíků a větviček, nedbale srovnaných přes sebe. Hnízdo je stavěno oběma
partnery 1–5 metrů nad zemí, na křovinách
i na stromech. Oba páry se střídají na zahřívání vajec asi 14–
15 dní. Vejce jsou většinou dvě.
Krmení mláďat probíhá kašovitou hmotou z volete, později
natrávenými semeny. Mladí
vylétají asi za 16 dní. Rodiče po
osamostatnění mláďat zasedají opět na hnízdo v průběhu
června a července podruhé.
Rozměry vajec:
27,0 až 34,6 × 20,0 až 24,6 mm.
Vejce jsou čistě bílá.

Pokračování – Hrdlička divoká

Hrdlička divoká je rychlý a obratný letec,
který se v pohodě vyhýbá větvím v korunách stromů, a často se mu podaří uniknout i útočícímu krahujci nebo sokolovi.

Časté úhyny labutí

Pták roku 2019 v ostatních státech:
Slovensko – do uzávěrky nebyl znám, Rusko
– hrdlička divoká, Rakousko – skřivan polní, Švýcarsko – čejka chocholatá, Maďarsko
– pisila čáponohá, Belgie – sýček obecný.

Mnoho ptactva zahyne nebo je zraněno
zásahem proudu na drátech elektrického vedení. Labuť je symbolem krásy, čistoty a věrnosti. Elektrické vedení podél
břehu Ranského rybníka je často smrtící pastí pro ptactvo. V krátké době zde
došlo k úmrtí několika labutí elektrickým proudem. Poslední případ se stal
9. března. Bohužel partner zůstal sám.

František Coufal

František Coufal

V roce 2018 jsme si připomněli 140. výročí založení krucemburského hasičského sboru a 777 let od první písemné
zmínky o Krucemburku. Stranou pozornosti zůstalo 150. výročí zřízení poštovního úřadu v Krucemburku.
Až do poloviny 19. století bylo poštovní spojení s Krucemburkem a okolím nedostatečné. Marie Terezie sice roku 1743
zestátnila poštovnictví v celé monarchii
a v roce 1750 existoval provoz na třinácti
tratích, Krucemburk byl však od hlavních
poštovních tahů vzdálen. Poštovní služby
proto v první polovině 19. století obstarával obecní posel, který chodil jednou týdně
do Německého Brodu.
K rozvoji poštovnictví v okolí Krucemburku došlo v polovině 19. století. František Dřevikovský (1788–1863), člen hlineckého ochotnického spolku a autor
divadelních her a příležitostných básní,
se zúčastnil jednání o zřízení pošty v Hlinsku. Stal se zprvu poštovním expedientem
a poté poštmistrem a jeho zásluhou bylo
v letech 1848–49 zavedeno jízdní poštovní
spojení s Chotěboří, které zastavovalo ve
Ždírci, a později s Nasavrky. Od roku 1857
udržovalo Hlinsko spojení s poštovní stanicí v Chrudimi, listovní zásilky pak zřejmě
dopravoval od roku 1858 také pardubický
podnikatel Petr Doskočil koňským dostavníkem na trase Pardubice – Chrudim – Slatiňany – Nasavrky – Jihlava (cesta trvala
přes 13 hodin). 1. listopadu 1850 byl zřízen
poštovní úřad v Chotěboři, kam poštovní
zásilky přepravovaly poštovní dostavníky.

Když roku 1851 začal poštovní dostavník
jezdit z Golčova Jeníkova přes Chotěboř
do Žďáru, zastavoval i v Krucemburku
a nechával poštovní zásilky u kupce Jana
Dienelta v rohovém (dnes již zbořeném)
domě čp. 177 na náměstí; odtud pak byly
doručovány adresátům. Aby nebyl Jan
Dienelt službou příliš zatěžován, začátkem
roku 1852 starosta obce Augustin Skřivan
zažádal na ředitelství pošt v Praze o zřízení poštovního úřadu. Chotěbořská pošta
sledovala poštovní zásilky doručované do
Krucemburku a Starého Ranska v období od 15. dubna do 15. června 1852. Podle
údajů J. Kynčla (Průvodce Krucemburkem,
s. 275) došla k následujícím údajům:

POŠTOVNÍ ÚŘAD

Apost, R-nálepka

Zásilky

Krucemburk

St. Ransko

Odeslané

Přijaté

Od.

Př.

Dopisy

142

297

123

146

Rekomanda

5

9

1

5

Peníze

27

26

6

13

Balíčky

3

10

7

9

Kvůli malému počtu poštovních zásilek
kladné vyřízení nedoporučila. Pošta potom zásilky nechávala na evangelické faře,
po obci a okolí je roznášel obecní sluha.
O zřízení poštovního úřadu v roce 1868
se zasloužil Jan Nepomuk Dienelt, v letech
1868–78 krucemburský starosta. Byl zároveň prvním poštmistrem, úřad sídlil v jeho
domě čp. 177. Kromě poštovních zásilek
zabezpečoval také sběr státní loterie. Zprvu se na zásilkách užívalo poštovní razítko
s německým názvem Kreuzberk, od roku

Budova bývalého poštovního úřadu ( zcela vlevo)
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1872 Kreuzberk – Krucemburk, později
byly oba názvy přehozeny. Roku 1878 byl
do obce zaveden telegraf (pro porovnání:
v Chrudimi byl telegraf zřízen roku 1868,
v Hlinsku roku 1873).
Po zřízení železnice z Německého Brodu
do Pardubic (1871) byly zásilky rozváženy
poštovním dostavníkem z železniční stanice Ždírec do Žďáru. Na poštovní dostavník
z počátku 20. století vzpomínal v knize
Až na konec světa (s. 8–11) Alois B. Kohout.
Přes Krucemburk „jezdila ještě nemotorná černá poštovská archa, zdobená žlutým
lemováním a dvojhlavým císařským orlem
rakouské říše. Bývala tažena dvěma vyhublými koni, jejichž klus byl toporný, nesvižný.
Jako by koníci chtěli kočího jenom obelstít,
aby mu udělali radost, když tak furiantsky
švihal bičem vzduch, práskaje jím z dlouhé
chvíle za ušima jako bujný pastevec. Archa
vozila listovní poštu, balíky, noviny a cestující z Čech do Moravy, z nádražní stanice
Ždírec do moravského města Žďáru, a zpět.
Tenkrát pošťáček už netroubil na mosaznou trubku, když projížděl osadami,
ale zato rád práskal bičem, až nám dětem
v uších zaléhalo. Když pak dojel do našeho
městečka k poště, složil svůj drahocenný
náklad a přiložil nový. Napil se u Kozlů piva,
vsedl na vysoký kozlík své archy, zamlaskal
na své hnědky, zapráskal bičem a pustil se
zase po bílé silnici okolo rybníka a zaprášeného mlýna, kde ještě jednou zapráskal
– na rozloučenou s městečkem. Popohnal
své hnědky do klusu a namířil si přes Vojnův
Městec k moravské zemi...“
Po J. Dieneltovi se stal roku 1879
poštmistrem Josef Kubín, který
úřadoval v dolní přízemní místnosti. Za něho se počátkem 90. let
– poté co dům čp. 177 koupil Jan
Kozel a změnil na hostinec – úřad
přestěhoval do čp. 36 a zde krátce úřadoval také další poštmistr
Leopold Hudec (od 1. ledna 1894).
Poté, co si vystavěl po velkém
požáru dům čp. 197, přestěhoval sem v létě 1895 také poštovní
úřad a od 14. července 1896 zde
byl také telegraf.

Pokračování – Poštovní úřad

V roce 1910 se L. Hudec odstěhoval do svého rodiště Chocně; domek koupil listonoš
Karel Rasocha, úřad vedla krátce Milada
Slámová. Roku 1912 byl jmenován vrchním
poštmistrem František Menšík. Za něho
byl roku 1917 úřad přestěhován do čp. 115,
kde pak zůstal téměř půlstoletí. Úřad měl
v té době vedle hlavního poštmistra ještě
poštovního asistenta.
O listonoších v tomto období jsou jen
kusé informace. Úřad měl zřejmě listonoše místního a přespolního. Brzy po zřízení
pošty byl přespolním listonošem František
Říčan, který si roku 1872 postavil domek
čp. 197, odkud měl blízko na poštu (zemřel
roku 1886). Začátkem 20. století byl přespolním listonošem Josef Novotný (3. dubna 1921 zemřel na následky zranění ve světové válce).
Základem československé poštovní správy se 13. listopadu 1918 stalo ministerstvo
pošt a telegrafů, jemuž podléhal poštovní,
telegrafní, telefonní i radiokomunikační
provoz. Rostoucí podíl podnikatelských
aktivit vedl k tomu, že k 1. lednu 1925 byl
vytvořen podnik Československá pošta.
Tyto změny se odrazily také na poštovním
razítku, od roku 1919 na něm zůstal jen název Krucemburk.
V roce 1921 došlo k zvýšení poštovného:
následovalo dokonce v krátké době dvakrát
za sebou. Nejdříve od 15. března se platilo za

dopis místo 25 haléřů 30 haléřů a od 1. července 60 haléřů, také za dopisnice byl poplatek zdvojnásoben na 40 haléřů. Služby
poskytované poštou roku 1927 jsou patrné
z následující tabulky:
přijaté

odeslané

Doporučené

Zásilky

1776

3300

Balíky a cenná psaní

7757

5972

Telegram
Poštovní poukázky
Vklady/výplaty

468

665

1672

2151

12828

2145

Dobírkové zásilky

696

Příkazy

70

Mezi služby, které poštovní úřad provozoval, patřil také telefonní provoz. 12. prosince 1924 byla telefonní linka dohotovena položením drátu z budovy poštovního
úřadu do Ždírce, takže zdejší poštovní
a telegrafní úřad byl doplněn i telefonem,
k němuž bylo hned připojeno několik soukromých aparátů. V roce 1927 bylo z veřejné hovorny u poštovního úřadu vedeno
194 hovorů a 3.410 meziměstských hovorů.
Od 1. července 1928 byla po zřízení autobusové dopravy svěřena doprava poštovních zásilek Leopoldu Bořilovi za ročních
26.000 korun.
Poštmistr František Menšík odešel do
výslužby 1. července 1928; v poštovní službě působil celkem 42 let. Vedením poštov-

STALO SE...
PŘED STO LETY
O velikonočním pondělí 21. dubna 1919
uspořádal místní spolek Sokol stromkovou
slavnost – sázení Lípy svobody. Byla zasazena na rozhraní současných ulic Hlubocké
a Augustina Skřivana. Slavnosti se zúčastnili zástupci místních korporací v krojích,
školní mládež a další občané obce i z blízkého okolí. Slavnostní projev proslovil ing. Jaroslav Janáček; uvedl že lípa byla vysazena
„...na paměť, že jsme byli svědky vzcházejícího slunce svobody“. O významu akce svědčí
to, že je v záznamech Lípa svobody psána
s velkým písmenem L.
Lípa se stala v dalších desetiletích významným orientačním bodem obce. Tak
např. v záznamu obecní kroniky z roku
1922 se dočteme: „Aby měla škola a okolní občanstvo dostatek zdravé pitné vody,
postaven byl na místě kašny proti škole
(tj. dnešnímu obchodnímu středisku) stojan připojený na vodovod od náměstí. S kopáním prodlouženého vodovodu začalo se
dne 13. července. Při té příležitosti prodloužen byl vodovod také k „Lípě svobody“ a postaveny požární hydranty.“
Lípa se letos zařadila mezi sto a víceleté
stromy rostoucí na katastru naší obce.

PŘED DEVADESÁTI LETY
Počátek roku 1929 byl velmi chladný. Zima
1928–29 je označována za nejchladnější
zimu 20. století. Po mírném prosinci 1928
pronikl nad evropskou pevninu arktický
vzduch ze Sibiře. Již na Nový rok 1929 napadlo velké množství sněhu. Koncem první
lednové dekády vlivem mohutné tlakové
výše se středem nad severní a později východní Evropou začaly velké mrazy. Koncem první únorové dekády se vytvořila
tlaková výše nad petrohradskou oblastí:
po její jižní straně k nám od 9. února začal
od východu a severovýchodu proudit mimořádně studený kontinentální arktický
vzduch. 11. února měla střed nad jižním
Finskem: mrazy klesaly v údolích a dolinách – zejména v jižních Čechách a ve
Slezsku – často pod -30 °C, ve Stecherově
mlýně u Litvínovic (poblíž Českých Budějovic) byla 11. února 1929 naměřena dosud
nejnižší teplota na území České republiky
– minus 42,2 °C. Podle údajů z pražského
Klementina klesly teploty od 11. do 13. února pod -25 °C a 21. a 22. února k -20 °C. 62 dní
po sobě teplota nevystoupila nad nulu.
Únor 1929 se stal s průměrnou teplotou
-14 °C nejchladnějším měsícem 20. století.
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ního úřadu byl poté krátce pověřen Václav
Svoboda. 22. května 1929 převzal poštmistrovskou službu Josef Balvín (narozený
roku 1891 v Miletinách u Kutné Hory): roku
1920 se vrátil jako ruský legionář do vlasti
a poté působil na různých místech (Volovoje, Vary, Jasina) Podkarpatské Rusi.
Pošta i nadále rozšiřovala své služby.
1. června 1931 byla otevřena na poštovním
úřadu sběrna poštovní spořitelny. Měnil se
i jejich sazebník. Od 1. ledna 1931 se platilo
od zaslání balíku do 5 kg místo 4 Kč již 5 Kč.
Služby poskytované poštou roku 1938
jsou patrné z následující tabulky:
Zásilky

přijaté

odeslané

Doporučené

1670

3793

Balíky a cenná psaní

2984

4092

Balíky (bez průvodek)

4029

942

Telegram
Poštovní poukázky
Vklady/výplaty
Dobírkové zásilky
Příkazy
Poštovní poukázky

476

810

1672

2151

11477

3052
655
3
1885

V Krucemburku bylo 8 telefonních účastnických stanic. Veřejná hovorna poštovního úřadu evidovala 417 hovorů, meziměstských hovorů bylo vedeno 5.031.
Do agendy pošty patřily také poplatky
za rozhlas. Krucemburští občané se s „radiem“ poprvé seznámili 1. března 1925: do
obce zavítal podnikavý muž, který si aparát zařídil v Doležalově hostinci a občané
si za vstupné 4 Kč mohli vysílání rozhlasu
poslechnout. Prvé rozhlasové „aparáty“ si
několik místních občanů zařídilo následující rok: do 31. prosince 1926 jich bylo
přihlášeno už 10. K 1. lednu 1938 bylo 117
účastníků, k 31. prosinci 138 účastníků; veřejná škola byla od poplatku osvobozena.
Zbývá dodat, že po roce 1948 poštovní zásilky přepravovaly autobusy ČSAD,
později pošta svými auty. Dosavadní budova pošty přestala postupně vyhovovat
jak technicky, tak kapacitou. V roce 1963
začala adaptace přízemí budovy čp. 101
(bývalého koloniálu) a 15. května 1964 sem
byl poštovní úřad přestěhován. Po restituci
budovy byl v roce 1992 poštovní úřad přemístěn do dnešních prostor.
Jiří Zeman

Mrazy ovlivnily železniční dopravu, a tak
nastal nedostatek uhlí: v severomoravských uhelných revírech vázla doprava
kvůli velikým závějím, lokomotivy měly
vlivem mrazů poruchy, přimrzaly ke kolejím, mnoho zaměstnanců onemocnělo
chřipkou nebo utrpělo omrzliny.
Údaje o počasí v Krucemburku jsou jen
kusé. Od počátku ledna do 3. března byly
ledové dny, kdy teplota nevystoupila nad
nulu, kronika zaznamenává, že veliké

mrazy byly zejména koncem ledna, po celý
únor a ještě v prvních březnových dnech.
Zřejmě nejstudenější byla noc z 11. na 12.
února, podle chotěbořské kroniky ranní
teplota klesla na -36 °C, stejná teplota byla
v Havlíčkově Brodě, v Krucemburku bylo
podle školní kroniky „jen“ -28 °C. Chladno
bylo opět začátkem třetí únorové dekády.
Teploměr během února několikrát klesl
k -30 °C. Chotěbořská kronika zaznamenává
mrazy ještě počátkem března – 1. (-20 °C),
2. (-19 °C), 4. (-8 °C), 5. (-10 °C) a 6. (-14 °C).
Pro srovnání: v pražském Klementinu naměřili 2. března -20,3 °C a 3. března -21,2 °C.
Větry byly na Vysočině jen mírné a řídké,
proto se během zimy – na rozdíl od jiných
oblastí republiky – závěje netvořily.
Sníh a krutý mráz sužovaly školní děti.
Nedostatek uhlí a paliva způsobily, že
místnosti tříd nebylo možné vytopit na

víc než 10 °C, děti onemocněly chřipkou,
některé trpěly omrzlinami, problémy byly
kvůli množství sněhu s docházkou. Po
třeskutých mrazech začátkem druhé únorové dekády vyhlásilo ministerstvo školství a národní osvěty výnosem č. 919 z 16.
února prázdniny od 18. do 24. února a výnosem č. 1040 z 22. února je prodloužilo
do 28. února. Do Krucemburku se obsah
výnosu č. 919 dostal se zpozděním až 18.
února dopoledne, takže zdejší děti měly
tzv. mraziny až od 19. února, tj. devět dní.
Na kruté mrazy dlouho vzpomínali také
muži, kteří v té době vykonávali základní
vojenskou službu.
Velké škody vznikly na ozimech a na
ovocných stromech. Bylo zdecimováno
ovocnářství: V ČR došlo k zničení 31 %
hrušní, 34 % jabloní, 38 % višní, 47 %
třešní a 50 % švestek a ořešáků. Podle úda-

jů v kronice zmrzlo v obci více než 80 %
všech slív, švestek, hrušní a třešní a přes
40 % jabloní.
Klesl stav divoké zvěře, která jen s obtížemi sháněla krmení, a to dokonce u lidských
obydlí: největší úhyn byl u koroptve polní, králíka divokého, zajíce polního, srnce
obecného a bažanta obecného. Pomrzla
včelstva, hynuly ryby a zpěvné ptactvo.
V domech bylo nutné neustále topit, proto překvapí, že v Krucemburku nebyl zaznamenán – na rozdíl od jiných oblastí – žádný
požár. Chybějí záznamy o tom, zda zamrzaly tehdy moderní splachovací záchody.
Sníh a led v Krucemburku roztál v druhé polovině března, obávané záplavy se
naštěstí nedostavily. Kronikář Josef Kynčl
poznamenal, že „zima se nakonec stala tak
krutou, jaké nebylo pamětníka“.

PŘED ŠEDESÁTI LETY
28. dubna 1959 vypukl v budově mateřské
školy (bývalá evangelická škola čp. 185) požár. Prvně jej zpozorovali žáci základní školy (tehdy osmiletky) asi v 8.45 hodin, lokalizován byl v deset hodin. Úplně byla zničena
krytina a trámoví budovy. Požár vznikl na
půdě od vadného elektrického vedení.
Po požárním signálu v místním rozhlasu
se k požáru sjel křížovský hasičský sbor,
aktivně se do likvidace ohně zapojily také
požární sbor z Chotěboře a vojsko z nedaleké posádky v Bílku. Díky jejich rychlému
zásahu se požár nerozšířil na celou budovu nebo na okolní stavení, shořely jenom
některé věci uložené na půdě.
Starší žáci osmiletky pomáhali při převedení ustrašených dětí z hořící budovy
do základní školy. Spolu s dalšími občany
pak pomáhali při přestěhování zařízení do

budovy základní školy a do sálu Družstevního domu, kde si zejména oblečení dětí
vyzvedli v dalších dnech jejich rodiče.
Při požáru byl zraněn jeden voják: při nakládání nábytku na nákladní auto uklouzl
na mokré korbě a padající lavice mu zlomila
nohu. Pojišťovna odhadla škody na inventáři a zařízení částkou 3.700 Kčs a také ji uhradila. Škoda na budově činila 75.000 Kčs.
Normální vyučování mateřské školy
bylo zahájeno 3. května v budově osmiletky. Ta uvolnila na přechodnou dobu – do
roku 1964 – tři místnosti, jídelnu s kuchyní
a šatny. Mateřskou školu tehdy navštěvovalo 55 dětí. Vyhořelá budova – majetek
evangelické církve – byla předána MNV,
ten provedl opravu a později zde byl umístěn geologický průzkum.
Jiří Zeman

Budova bývalé mateřské školy

UDÁLOSTI PŘED OSMDESÁTI LETY
25. dubna 1939 dostal Krucemburk nevítanou návštěvu. Z tehdejšího Německého
Brodu, kde v té době sídlilo gestapo, přijela dvě osobní auta s gestapáky a esesáky.
Ti provedli více než dvě hodiny trvající prohlídku v lihovaru s odůvodněním, že tam
jsou ukryté bedny s cenným a závadným
obsahem. O tom, že tam byla ukryta část
státního archivu, jste se již dočetli v čísle
2/2018. Tato část archivu byla včas odvezena. Během prohlídky gestapo vyslýchalo
paní Maškovou, jejího manžela a bratra
Jaroslava Janáčka. V lihovaru nic gestapáci
nenašli, omluvili se a s jakousi pohrůžkou
neznámým udavačům odjeli.
Po 15. březnu 1939 vznikla odbojová organizace Obrana národa, která vznikala
spontánně – byla to tajná armáda, která
připravovala a uskutečňovala odbojo-

vou činnost proti německým okupantům.
Obrana národa vyvářela organizaci, která
vycházela z organizace pěších jednotek čs.
armády. Vzniklo hlavní velitelství, tři zemská velitelství, byly zorganizovány pluky,
prapory, roty a čety. Velitelské funkce byly
obsazeny generály, důstojníky a rotmistry
bývalé československé armády. Do Obrany
národa se zapojila převážná většina důstojníků, rotmistrů, poddůstojníků a vojáků,
dále legionářů, sokolů, členů Orla a také
četníků a policistů. V Chotěboři vznikla
rota Obrany národa, kterou zorganizoval
profesor chotěbořského gymnázia Jaromír
Vlašimský, tehdejší starosta města, a učitel
Jaroslav Tichý, důstojníci v záloze.
Také v Krucemburku byla četa Obrany
národa, jejím velitelem byl vrchní četnický strážmistr Josef Holík. Do chotěbořské
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organizace byly zapojeny četnické stanice
v Chotěboři a Krucemburku.
Na začátku roku 1939 byl v Krucemburku ustaven ilegální odborový výbor KSČ.
Jeho předsedou byl Jan Kohl a sídlo bylo
na Drahotíně. Výbor byl řízený krajským
instruktorem, kterým byl nejprve Josef
Smrkovský a po něm Karel Elznic z Prahy,
který byl později zatčen a popraven 28. října 1941 v ruzyňských kasárnách jako jedna z prvních obětí po nástupu Heydricha
jako zastupujícího říšského protektora do
Prahy. Komunisté rozšiřovali také ilegální
tiskoviny. Protože jich byl nedostatek, byly
rozmnožovány také na četnické stanici
v Krucemburku. Karel Elznic se také ukrýval v myslivně na Borkách, kde spolupracoval s nadlesním Karlem Němcem.

Pokračování – Události před osmdesáti lety

Nacistické Německo napadlo 1. září 1939
Polsko, obsadilo je a tím byla rozpoutána
druhá světová válka. Hospodářská situace
v protektorátě se neustále zhoršovala: od
1. října byly zavedeny potravinové lístky na
maso, mléko, tuky, chléb, cukr, dokonce
i na mýdlo. Všude se začal projevovat nedostatek veškerého zboží.
Již 10. října došlo v Krucemburku k prvnímu zatčení. Prý na udání z Košinova byl
spolu se svým bratrem zatčen Jaroslav Hertl. Obviněni byli z toho, že se v Košinově
scházejí k tajným schůzkám. Vězněni byli
v Německém Brodě a Jihlavě. Jejich obvinění se nepodařilo prokázat, a tak byli začátkem prosince propuštěni. Po válce pak vyšlo najevo, že je udal jeden krucemburský

občan přes karelského fašistu Mitscherlinka, po válce byl za to udání odsouzen.
Nařízením protektorátní vlády byl zrušen 28. říjen jako státní svátek a stal se
normálním pracovním dnem.
Praha se stala 28. října 1939 místem studentských demonstrací proti německým
okupantům. V Praze i dalších městech se
konaly protiněmecké demonstrace. Při demonstraci v Praze byl postřelen student
medicíny Jan Opletal a na následky zranění 11. listopadu zemřel. Při příležitosti
jeho pohřbu se konaly tiché demonstrace,
jichž využili Němci k perzekučním akcím.
V noci z 16. na 17. listopad provedli razie ve
studentských kolejích, devět studentských
funkcionářů bylo popraveno a do koncen-

OBĚTI POSLEDNÍCH DNŮ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
26. dubna 1945 jelo pozdě večer směrem
na tehdejší Německý Brod německé auto,
údajně to měla být vojenská sanitka.
Na kopci Kominík nad Novým Ranskem
auto stavěli partyzáni skupiny Mistr Jan
Hus. Auto však nezastavilo, proto jeden
z partyzánů na ně hodil ruční granát, auto
začalo hořet a v něm uhořeli sedmnáctiletá ošetřovatelka Gertrud Věra Fischerová
a dva němečtí poddůstojníci Grafe a Grote. Druhý den vrak automobilu odtáhl
do Krucemburku do školy, kde v té době
sídlilo jagdkommando, povozník Daniel
z Krucemburku. Gertrud Fischerová byla
pohřbena v samostatném hrobě na katolickém hřbitově, pohřbeni tam byli i němečtí vojáci u ohradní zdi nedaleko hrobu
Fischerové. Její matka se přes Červený kříž
dozvěděla, kde je její dcera pohřbená, a po
válce jí nechala udělat pomník. O hrob
se pak starala rodina Soukupova. Dnes je
v hrobě pohřben pan František Kopecký.
Při kopání jeho hrobu tam byly nalezeny
ostatky ohořelé Fischerové.
Před léty si pan Krčil z Benátek a pan
Jaroslav Běloušek budovali na hřbitově
hrobky. Když jsem panu Bělouškovi dovezl autem cihly, které se mu nedostaly,
byl jsem svědkem, že pan Krčil vykopal ze
země lidskou lebku, úplně černou. Podivoval se, čí to může být, teprve později mě
napadlo, že to byla lebka jednoho německého vojáka, který uhořel v autě a byl tam
zřejmě pohřben.
V noci z 5. na 6. května byli u parku zastřeleni bratři Janů z Hlinného na Žďársku.
Byli zadrženi na kraji Krucemburku, když
se vraceli na kolech od Čáslavi. V té době
bylo v Krucemburku vyhlášeno stanné právo a československé trikolory, které byly
u nich nalezeny, rozhodly o jejich osudu.
Velitel tehdejšího jagdkommanda gestapák Rüper je odsoudil k smrti zastřelením.
S nimi měl být zastřelen také krucemburský obvodní lékař MUDr. Václav Drbálek

tračních táborů bylo odvlečeno 1.200 studentů. České vysoké školy byly na tři roky
uzavřeny a pak zůstaly uzavřené až do
konce války. Při těchto protistudentských
akcích byl zatčen a gestapem uvězněn na
tři roky v koncentračním táboře student
chemicko-technologického inženýrství Vilém Šešulka z Krucemburku.
Z moci úřední se také objevily všude dvojjazyčné nápisy, nejprve v němčině a pak
v češtině. Poněmčily se také názvy měst,
vesnic, ulic a obchodů a také továren a živností. Z Krucemburku se stal Kreuzberk,
Vojnův Městec se změnil na Münsberk. Podobně tomu bylo i u dalších měst a vesnic.
Pavel Vomela

(z Krucemburku a Ždírce pohřbené na krucemburských hřbitovech)

proto, že se nehlásil na velitelství ve škole.
Ten byl nakonec zásluhou jednoho ždíreckého občana propuštěn. Bratři Janů byli
po zastřelení pohřbeni také na katolickém
hřbitově. Pan Jaroslav Dobrovolný vzpomínal, že v té době pracoval u truhláře pana
Kohla a že museli narychlo vyrobit rakve.
Odpoledne 5. května došlo k střetnutí
mezi jednotkou SS a bojovníky z bíleckých
kasáren, kteří jeli na pomoc do Ždírce nad
Doubravou a Krucemburku, protože tam
prý němečtí vojáci vraždí naše lidi. V místech pod železničním přejezdem, u Dočekalovy vody, došlo k nešťastnému výstřelu
jednoho z bojovníků. Němci zahájili útok,
byla jich však přesila, a tak většinu bojovníků zlikvidovali. Jen několika se podařilo zachránit, mezi nimi byl i Karel Janáček, přestože byl zraněn. Ostatní padli nebo – když
se chtěli vzdát – byli zákeřně zavražděni.
Po boji větší část padlých byla převezena
do Ždírce do hasičské zbrojnice a některé
z obětí do márnice v Sopotech a do Chotěboře. Druhého dne dopoledne byly oběti
převezeny vozy s koňmi do Krucemburku
v narychlo stlučených rakvích. Můj táta
s Edou Vašíčkem – naši v té době bydleli
v kovárně u Vašíčků – se šli podívat pod
schody ke kostelu. Byli však přinuceni, aby
šli pomoct odnášet rakve. Táta vzpomínal,
že z některých rakví kapala krev. V té době
byla v kostele mše, věřící museli zůstat
uvnitř kostela, dokud oběti nebyly odneseny do márnice. Pak byl před kostelem před
vchodem do sakristie vykopán společný
hrob a tam oběti pohřbeny.
Ještě před tím ráno proběhly tragické
události na křižovatce státní silnice na
Německý Brod a Slavětín a potom ve Slavětíně, kde bylo zavražděno celkem třináct
obyvatel Slavětína a čtyři obyvatelé Oudoleně. Stali se oběťmi vraždění krucemburského jagdkommanda.
Toho dne 6. května byl ve Ždírci večer
zavražděn student Josef Froš z Pardubic.
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Ten byl pohřben ve Fiedlerově brambořišti
v mělkém hrobě, později byl exhumován
a odvezen ke kremaci do Pardubic.
9. května 1945 sovětská letadla provedla nálet na Krucemburk a Ždírec. Čtyřicet
šest obyvatel obou obcí zahynulo hned
při náletu, v krátké době zemřeli další tři
lidé, celkový počet tak dosáhl čísla čtyřicet
devět. Oběti náletu byly umístěny v katolickém kostele a na hřbitově před márnicí. Narychlo byly kopány hroby, společný
pohřeb občanů Krucemburku a Ždírce proběhl 12. května. Smuteční obřad provedl
farář Sedlák, který zde zastupoval děkana
Wiesnera, jenž byl v Terezíně. Pak byly
oběti odvezeny na jednotlivé hřbitovy, kde
byly pohřbeny podle vyznání.
V noci z 11. na 12. května spáchal ve své
vile sebevraždu fašista Franc Matyášek se
svou manželkou a vdova po padlém u Stalingradu Najmanovi. Dětem Najmanové se
podařilo z domu hrůzy uprchnout, měly
totiž zemřít také. Mrtvoly všech tří sebevrahů byly pohřbeny u severní části hřbitova,
kde se v té době ukládal hřbitovní odpad.
Dnes jsou tam urnové hroby.
Krátce po osvobození srbský partyzán
Jožka, údajně chorvatský ustašovec, který
utekl do protektorátu, kde se vydával za
partyzána, jel na Staré Ransko. Tam k jídelně dovedli zadržované německé vojáky.
Jožka je před jídelnou postavil do řady a ze
samopalu zastřelil. Osm zajatců bylo mrtvých na místě a devátý se zraněný doplazil
k Doubravce, kde byl druhého dne nalezen
mrtvý, vykrvácený. Než jel na Ransko, zastřelil Jožka na krucemburském náměstí
německého zajatce, který začal utíkat ze
skupiny zajatců. Tento čin později vyšetřoval Mezinárodní červený kříž. Partyzán
Jožka byl předán NKVD a odvezen zřejmě
do Poličky na sovětské velitelství. Jeho další osud není znám.

Pokračování – Oběti posledních dnů

Oběti tohoto vraždění byly převezeny do
Krucemburku a pohřbené do hromadného
hrobu, odkud byli exhumováni padlí bojovníci od Sobíňova, kteří byli převezeni
do Sobíňova a zde pohřbeni do společného
hrobu před evangelickým hřbitovem.
Také byli exhumováni bratři Janů a převezeni na hřbitov do Jam u Žďáru nad Sázavou, kde byli znovu pohřbeni. Na krucemburských hřbitovech byli pohřbeni
také vojáci Rudé a rumunské armády, kteří

Obrazem
Odhalení pomníku padlým sovětským a rumunským vojákům
13. května 1950 předcházel průvod
obcí od parku na katolický hřbitov
s doprovodem vojenské hudby. Průvodu se zúčastnily žákyně základní
školy v krojích (foto 1), žáci a žákyně
měšťanské školy, jednotka Československé lidové armády, skauti v krojích (foto 2), sokolové v krojích, představitelé společenských organizací
a další občané obce a okolí (foto 3:
pan Havlík na hřbitově technicky zajišťuje přenos projevu). Pozváni byli
hosté (foto 4: zleva sovětský vojenský atašé ing. Perfilov, zástupce Ministerstva národní obrany pplk Horský,
B. Vajčner, F. Krupař, J. Ondráček,
R. Pustina, J. Kohl).

zemřeli již po válce buď na utrpěná zranění, nebo následkem tragických nehod.
13 května 1950 byli slavnostně pohřbeni do
společného hrobu na katolickém hřbitově,
kde jím byl odhalen pomník. 9. května 1973
k nim do hrobu byla uložena dvacetiletá
Naděžda Fedosjevna Našenkinová, ta byla
před tím pohřbená na evangelickém hřbitově. Zahynula na korbě nákladního automobilu, když ji u Nového Ranska zasáhla
do hlavy větev stromu.

Ve spodní části evangelického hřbitova
byli po náletu pohřbeni němečtí vojáci rakouské národnosti. Začátkem tohoto století byli exhumováni a převezeni na společné pohřebiště vojáků německé národnosti.
Zjistilo se, že tam bylo pohřbeno sedm německých vojáků, z tohoto počtu se podařilo dva vojáky identifikovat.
Pavel Vomela

PŘÍBĚH Z VÁLKY
Když odešel počátkem šedesátých let minulého století do důchodu krucemburský obvodní lékař MUDr. Václav Drbálek, dostal
se na jeho místo MUDr. Jarmil Gregor. Ten
zde krátce působil od října 1961 do března
1964, kdy jej vystřídal MUDr. Vítězslav Volák. O činnosti MUDr. Gregora za války se
dočteme v knize Osvobození Žďárska; v té
době byl lékařem v Jimramově.
Ve Víru byla textilní továrna židovského majitele Rottera; Němci jej společně
s manželkou odvlekli do koncentračního
tábora a zde oba zahynuli. Jako správce
továrny byl dosazen Němec Ehm a ten se
také nastěhoval do vily továrníka Rottera. S rozmachem partyzánské činnosti na
Bystřicku se Ehm dostal s ostatními Němci
a kolaboranty na seznam osob určených
k likvidaci. Ehmovo zastřelení plánovali
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příslušníci partyzánského oddílu Černý,
jemuž velel Josef Serinek (byl cikánské národnosti). Jeho oddíl zlikvidoval v Přibyslavi četníky z místní četnické stanice jako
odplatu za smrt divizního generála Luži
a jeho pobočníka v Hřišti u Přibyslavi.
Útok na továrníka Ehma byl několikrát
odložen. Serinek díky zprávám z vírské
četnické stanice věděl, že je Ehm Němci
hlídán. Serinkův oddíl nakonec předešli
partyzáni z oddílu Jermak: akce se zúčastnili ruští partyzáni Chlud a medik Čursin
(ten předtím působil v Serinkově oddílu
a měl v Přibyslavi zastřelit četníky). Společně s nimi se zúčastnili akce dva čeští pomocníci partyzánů. Útok provedli 21. ledna 1945, před akcí se posilnili alkoholem.
Chtěli odpojit přívod elektriky do vily, přitom však spustili zvonek.

VÝROČÍ PROFESORA MUDr. JOSEFA ZRZAVÉHO
Před 110 lety (7. března 1909) se v krucemburském hostinci ,,Na Špici“ narodil profesor MUDr. Josef Zrzavý. Pocházel ze
starého rodu Zrzavých, jeho bratrancem
byl malíř Jan Zrzavý.
Byl nejmladší ze tří dětí. Po absolvování
gymnázia v Chotěboři (1929) studoval na
lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se po promoci v roce 1935 stal asistentem. Zájem o přírodní vědy ho přivedl
k tomu, že vystudoval i zoologii a antropologii na přírodovědecké fakultě. Za druhé
světové války pracoval ve Státním zdravotním ústavu v Praze. Po válce po otevření
vysokých škol se vrátil zpět na lékařskou
fakultu a zapojil se do obnovení anatomického ústavu. Přednášel anatomii nejen
medikům, ale také posluchačům Akademie výtvarných umění a Uměleckoprůmyslové školy.
V říjnu 1948 odešel do Hradce Králové
a zde byl přednostou Anatomického ústavu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Po
vzniku Vojenské lékařské akademie přešel
roku 1951 do Olomouce. Zde působil až do
roku 1974 jako přednosta Anatomického
ústavu. V roce 1966 byl jmenován profesorem Univerzity Palackého v Olomouci,

Pokračování – Příběh z války

po jedno období byl proděkanem. Jeho
celoživotní zkušenosti v anatomii našly odkaz také v jeho publikační činnosti: byl autorem monografie Plastická anatomie člověka (1947), četných
vysokoškolských učebnic anatomie
(např. Anatomie pro stomatology), své
zkušenosti s výukou na Akademii výtvarných umění shrnul do publikace
Anatomie pro výtvarníky.
Prof. Zrzavý byl vynikajícím vysokoškolským učitelem. V jeho osobě se
jedinečným způsobem skloubilo medicínské a přírodovědecké vzdělání
s vřelým vztahem k učitelskému povolání, to vše navíc doplněné kreslířským
nadáním, které bylo rodině Zrzavých
vlastní. Profesor MUDr. Josef Zrzavý byl
čestným členem Československé společnosti antropologické a členem řady
redakčních rad časopisů. Byl držitelem
medailí univerzit Palackého, Karlovy
a Komenského.
Profesor MUDr. Josef Zrzavý zemřel
4. srpna 1990 v Horním Žlebu u Děčína.
Pavel Vomela

ZE VZPOMÍNEK KARLA LEGÁTA

Pavel Vomela

Karel Legát se narodil 3. září 1923 v Huti u Sobíňova, rodina se záhy přestěhovala do
Nového Ranska, kde jeho otec Adolf pracoval jako slévač v továrně Jana Pujmana.
Po vyučení, nasazení na nucené práce a absolvování vojenské služby v Chrudimi pracoval nejprve ve spotřebním družstvu Pokrok jako šofér, prodavač a nakonec skladník, později jako soustružník v podniku Chotěbořské strojírny, závod Staré Ransko.
Po odchodu do důchodu pomáhal manželce v obchodu se zeleninou. Od roku 1957
žil s rodinou v Krucemburku.
Karel Legát hrál na harmoniku a zpíval. V polovině 80. let patřil k zakládajícím
členům hudební skupiny Doubravka, s níž za čtvrtstoletí absolvoval stovky vystoupení v Krucemburku a okolí, později vystupoval jako sólista na kulturních akcích
seniorů v Domě s pečovatelskou službou. Počátkem 90. let byl jedním ze zakladatelů
loutkového souboru Oblázek.
Karel Legát zemřel 8. února 2019.
Narodil jsem se v roce 1923. Do obecné školy jsem chodil do Ždírce za pana řídícího
Koláře. Cestu jsme si zkracovali od prodejny „Pokroku“ polní cestou zvanou „Vejvozka“ mezi obilím, bramborami, zeleninou,
kde je nyní velká výstavba pěkných domů.
Po skončení obecné školy jsem přešel do
měšťanské školy v Krucemburku. Chodilo se tenkrát pěšky, když jsem chtěl jet na
kole, musel jsem tatínka poprosit o jeho
zapůjčení. Tenkrát když si otec koupil nové
kolo, chodili se na něj sousedé dívat.
Po měšťanské škole jsem šel do učení na
soustružníka kovů ve firmě Jan Pujman,
hospodářské stroje Nové Ransko. Jelikož
se tehdy na „černé“ řemeslo hlásilo hod-

Probuzený Ehm se vyklonil z okna a ptal se
jich, co chtějí. Partyzán Chlud vzápětí hodil
proti oknu granát, ale netrefil se a granát
dopadl na zem. Zde explodoval, zabil Čursina a těžce zranil Chluda. Útočníci se dali
na útěk, pod okny zůstal ležet mrtvý Čursin,
kterého nestačili odnést.
Partyzáni udělali chybu, že si na akci
vzali s sebou dokumenty a také fotografie
partyzánů. Štěstí bylo, že prvotní ohledání
prováděl Serinkův známý, štábní četnický
strážmistr Stráský, kterému se podařilo nějaké dokumenty a fotografie zničit.
Do rukou gestapa se však dostaly recepisy vystavené a orazítkované razítkem v ordinaci MUDr. Gregora v Jimramově. Gestapo
získalo také noviny, na nichž byla napsána
adresa spolupracovníka partyzánů Vávry
z Veselí. Oba – jak doktor Gregor, tak Vávra
– byli zatčeni a vyšetřováni. V krátké době
byl MUDr. Jarmil Gregor odvezen gestapem
do Kounicových kolejí v Brně a podezříván z toho, že léčil partyzány. V březnu byl
pro nedostatek důkazu propuštěn.
MUDr. Gregor léčil zraněné partyzány
a úzce spolupracoval s partyzány z oddílu
Černý a Jermak. Na konci války ošetřoval
zraněné odbojáře a občany Jimramova
a okolí, stejně jako MUDr. Václav Drbálek
zraněné občany Krucemburku a Ždírce nad
Doubravou po leteckém bombardování
9. května 1945.

ně kluků, bylo pak více soustružníků nežli
strojů, museli jsme často nastupovat na
jiná pracoviště v závodě, což se nám nelíbilo. Proto nás několik chtělo dojíždět do
Eckhardtky v Chotěboři, kde v té době byl
mistrem na obrobně pan Dlouhý ze Starého Ranska, a ten nám zařídil přijetí. Žádali
jsme proto o propuštění u firmy Pujman,
ale marně. Byli jsme dokonce na kolech
v Pardubicích na odborové ústředně, ti na
Ransko přijeli, ale nepořídili – že pan továrník má své úkoly, které musí plnit.
A tak na protest jsme nešli do práce. Neuběhl ani celý týden a my dostali pozvání
na pracovní úřad do Chotěboře, kde nám
bylo sděleno, že jsme vybráni na práci
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do Německa. Já osobně měl být vyjmut na
přímluvu pana továrníka kvůli otci – slévači, přesto jsem, i když se strachem, souhlasil, že pojedu také, abych nezradil partu.
To bylo v roce 1941 a již v srpnu jsme
odjížděli transportem z Pardubic do městečka Germendorf nedaleko Oranienburgu, kde byli tehdy zavřeni čeští studenti.
Lágr byl v blízkosti montážních hal letadel
Heinkel Werke.
Asi měsíc jsme dojížděli vlakem Germendorf – Oranienburg a dále S–bahnem do továrny v předměstí Berlína–Flottenstrasse.
Zde byly obrobny. Pak nás přestěhovali do
lágru v blízkosti továrny. Jídlo bylo mizerné
– „eintopf“, samá zelenina, červená řepa,
drobné brambory, umělý med, žitný chléb.
A tak se kluci učili vařit i knedlíky. Hodně
nám pomáhaly balíčky z domova, i když
matka psala, že vše je na lístky a že se shánějí „na černo“. Já posílal domů cigarety
Juno, Memfist, ty byly k dostání.
V neděli jsme měli volno, a tak jsme celý
den cestovali po Berlíně, něco S–bahnem,
něco pěšky. Setkal jsem se tam s Vendou
Motlem a Pepíkem Starým, který byl za
války obchodním zástupcem Bati. Ti ale
bydleli v privátech. Nálety letadel na Berlín v té době ještě nebyly.

Pokračování – Ze vzpomínek K. Legáta

A blížily se Vánoce 1941, všichni jsme toužili
prožít je doma. Propustky přes hranice jsme
ale nedostali, někteří zběhli, ale na hranicích u Lovosic kluky pochytali. Pamatuji, že
kamarád, jmenoval se Florián z Pardubic,
co se mnou pracoval na směny, utekl někdy
v listopadu, chytli jej, a když se vrátil, já ho
nemohl poznat: byl ostříhaný a hubený.
Přesto jsem se já se starším kamarádem
Františkem Veitem ze Šicndorfu – nyní Stříbrné Hory – rozhodl jet na Vánoce domů.
Těsně před Vánocemi – bylo to v pátek –
jsme nasedli na hlavním nádraží do rychlíku na Halle – Lipsko, dále kolem protektorátu na Planen – Regensburg a v neděli
v poledne jsme byli ve Vídni. Tenkrát ještě
vojenské kontroly nebyly. Pokračovali jsme
do Znojma – tehdy Sudety, kde nás Frantíkova příbuzná převedla přes hraniční čáru,
a přes Brod jsem včas dorazil domů.
Již ale koncem ledna, to byl rok 1942,
jsme dostali obsílku ihned se vrátit do Německa. S Frantíkem jsme si domluvili den,
kdy pojedeme. Jaké bylo moje zklamání,
když jsem na nádraží ve Ždírci zjistil, že
Frantík nejede. Sám jsem tedy pokračoval
na Pardubice, kde jsem na „Oberland–
Bahn“ prosil o propustku přes hranice,
tu mně dali bez problému. Tam mě ale
naštěstí povzbudil jeden pán ze Slatiňan,
který jel na sever Německa, navrhl mi, že
mě vezme s sebou do Berlína. A tak jsem se
ocitl znovu v továrně v ulici Flottenstrasse.
V kanceláři mi nakazovali, že nesmím vícekrát utéct, že vojáci z fronty také nesmí
utíkat. Já slíbil.
Po jaru roku 1942 začínaly menší nálety
na předměstí Berlína. Do toho mi napsala
nynější manželka, tehdy kamarádka, která sloužila u Jendy Pujmana, že její strýc
František Zvolánek pracuje pro německou
firmu Augustin Klönne Dortmund v Roud-

nici nad Labem, že mě tam přijmou, ať uteču z Berlína. Tak se také stalo: s nějakým
Františkem Voříškem jsme přešli hranici u Turnova a 1. srpna jsem nastoupil
v Roudnici. Bydleli jsme také v dřevěných
barácích, já měl výhled z okna na horu Říp.
Jídlo bylo dobré a dost, jezdili tam estrády, různí umělci z Prahy. Zde jsme stavěli
v Hněvicích velké ležaté nádrže na benzín.
Přišel ale rok 1943 a firma se stěhovala
pod Břeclav, také Sudety, do rakouského
Neusiedlu an der Zaya, kde jsme na kopcích mezi vinicemi stavěli stojaté nádrže
na naftu. Jezdili jsme náklaďákem, šofér
byl Vídeňák, mluvil česky, jezdili jsme
spolu s ruskými zajatci. Tehdy jsme si užili
hroznového vína a třešní.
Na svoji svatbu – byla 6. listopadu 1943
– jsem si vezl demižon vína, který mi chtěli v Břeclavi na nádraží zabavit. Když jsem
řekl, že se jedu ženit, nechali mi jej.
Hned na počátku následujícího roku
1944 se firma stěhovala z Hamburku do Hitzackeru u Danennberku, blízko Labe. Tam
jsem na nádraží s menším kolejovým jeřábem překládal hotové plechy na nádrže
ze základního závodu z Dortmundu. Tam
jsme mohli sledovat letící rakety V–1 na
Anglii. Chtěli jsme se podívat do Hamburku. Když se ale spojenci vylodili ve Francii,
tak jsme od toho upustili.
Po dokončení prací v Hitzackeru se
1. srpna 1944 firma stěhovala za Rýn k holanským hranicím do Moersu u Duisburku,
kde se měly opravovat nádrže na benzín,
poškozené před tím náletem. V blízkosti
byl důl na černé uhlí. Tam jsme měli možnost sledovat letící svazy letadel na Kolín
nad Rýnem a Berlín.
Na opravě nádrží se pracovalo i v neděli. Byla neděle 27. srpna 1944 odpoledne
14 hodin, právě jsme dokončili opravu jedné z nich, když jsme uslyšeli letadla, která
se stále blížila směrem k nám. Na nic jsme
nečekali a díky starému spoludělníkovi
Gustavu Fišerovi z Hamburku jsme utekli
do krytu v obci Moers, kde jsme nálet přežili. Když padaly bomby, modlil jsem se
k Pánu Bohu.
Když vše utichlo a my vyšli ven, nádrže
naplněné benzinem hořely černým dýmem.
Trať byla rozbitá a my museli pěšky několik kilometrů do obce Baerl, kde jsme byli
ubytováni v bývalém hostinci. Ihned jsme
žádali v základním závodě v Dortmundu,
aby nás přestěhovali blíže k protektorátu.
Byli jsme přestěhováni do Rulandu
u Cottbusu. První noc jsme spali – více
nespali – ve velké boudě plné různých národností, plné blech a štěnic. Na přímluvu
u mistra nás přestěhovali do malého baráčku vedle závodu, kde nade mnou spal
Belgičan. Tam jsem viděl, jak se zacházelo
se Židy, oblečenými do pruhovaných obleků, všechno bylo na povel.
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V roce 2016 jsem psala v rámci středoškolské odborné činnosti, oboru
historie, práci, kterou jsem nazvala Odvážné činy Karla Legáta za
doby druhé světové války. Hlavním
přínosem pro mě bylo to, že jsem
se dozvěděla celý příběh od mého
pradědečka, který mi vše vyprávěl
a dodal mi dokumenty, které měl
schované, včetně fotografií a osobních dopisů. Při přečtení dopisů
od jeho rodičů jsem se dozvěděla
i něco nového o mých předcích, které jsem již nezažila.
Dále bylo pro mě velkým potěšením, že jsem mohla splnit přání
mého pradědečka, aby se o jeho příběhu dozvěděli i ostatní.
Tereza Legátová

Před Vánocemi 1944 jsem dostal propustku
do Kreuzbergu v Sudetech, to již byly kontroly ve vlacích. Ještě s kamarádem holičem
Doleželem z Náchoda jsme dojeli do městečka Kudowa Zdrój a večer ve sněhu jsme
přes kopec přešli do Náchoda; kamarád to
tam dobře znal.
Zpátky jsem se již nevrátil, pan továrník
se přimluvit na pracovním úřadě v Chotěboři, a tak jsem nastoupil znovu na Ransku.
Mám uschovány doklady, kdy mě firma
z Dortmundu 24. února a 7. dubna 1945 vyzývá, abych se ihned vrátil do Brüxu, podepsány byly mistrem s razítkem Heil Hitler.
Po osvobození jsem měl zajištěnu práci
a dům jako ženatý v Hrádku nad Nisou.
To padlo, poněvadž jsem musel na podzim
nastoupit na vojnu do Chrudimi a manželka v té době se tam sama bála být.
Toť asi vše z mého válečného života.
Karel Legát

PODĚKOVÁNÍ – FARNÍ PLES
V sobotu 2. února 2019 se konal v sokolovně
v Krucemburku XI. ročník Farního plesu.
S myšlenkou na pořádání plesu přišel během svého kněžského působení v Krucemburku P. Gabriel Burdej. Díky němu a díky
hlavní organizátorce paní Lídě Soukupové
se ples začal každoročně konat. Vždy přinášel dobrou zábavu a radost z prožitého
večera. Letošní ročník byl tentokrát v režii
organizátorů pana Jiřího Zrzavého a Martina Jandy. Dokázali tak, jak jejich předchůdkyně paní Lída, vytvořit spolehlivý tým
obětavých pomocníků. K tanci a poslechu
zahrála skupina Garde z Chotěboře a okolí.
Rodiny z naší farnosti měly na začátku plesu působivou hudební scénku, která mnohé
pobavila a rozesmála. Moc hezké předtančení měl Taneční klub Ella Chotěboř. Jsem
přesvědčen, že účastníci plesu nelitovali
prožitého času v naší společnosti.

Srdečné díky patří nejen organizátorům
Farního plesu, ale také všem jeho sponzorům. Vážíme si všeho, čím velkodušně
přispěli do naší tomboly.
Pořad katolických bohoslužeb o Velikonocích ve farnosti Krucemburk a Sopoty
• 18. dubna ZELENÝ ČTVRTEK
Vojnův Městec – 16.30 hodin
Krucemburk – 18.00 hodin
• 19. dubna VELKÝ PÁTEK
velkopáteční obřady
Vojnův Městec – 15.00 hodin (obřady)
Krucemburk – 18.00 hodin (obřady)
Krucemburk – 20.00 hodin (Křížová cesta)
• 20. dubna BÍLÁ SOBOTA
velikonoční vigilie
Krucemburk – 20.30 hodin

• 21. dubna NEDĚLE
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Krucemburk – 8.00 hodin
Horní Studenec – 9.30 hodin
Vojnův Městec – 11.00 hodin
Sopoty – 16.30 hodin
• 22. dubna VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
Krucemburk – 9.30 hodin
Škrdlovice – 11.00 hodin
Co mne napadá s příchodem Velikonoc?
Kéž bychom měli velikonoční oči, jež ve
smrti dohlédnou až k životu, ve vině až
k odpuštění, v rozdělení až k jednotě,
v ranách až ke slávě, v člověku až k Bohu,
v Bohu až k člověku, ve mně až k tobě.
A k tomu veškerou velikonoční sílu.
Přeji vám všem radostné a spokojené
prožití Velikonoc.
Pavel Seidl

FARNÍ SBOR ČESKOSLOVENSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
Vážení spoluobčané,
Velikonoce přinášejí obrovskou naději pro
život každého z nás. Přinášejí východisko
pro naše životy. Bůh nás nenechal v tomto světě bez pomoci. Z veliké lásky poslal
na svět svého Syna – Ježíše Krista, aby nás
zachránil. Ježíš se za nás obětoval, zemřel
na kříži za naše hříchy, aby nás vykoupil
z věčného zahynutí. To je Boží řešení naší
zoufalé lidské situace. Každý z nás žije jiný
život, jsme různí lidé, ale všichni prožíváme svá trápení a své radosti. Jednou jsme
nahoře a jednou dole. Jsou chvíle plné
radosti, ale i chvíle trápení a zoufalství.

Kromě toho všichni směřujeme ke svému konci. A právě proto se každého z nás
týká naděje, kterou nám přináší poselství
Velikonoc: Ježíš Kristus za nás nejen zemřel, ale také vstal z mrtvých, přemohl
smrt. Byl vzkříšen. Potupná smrt na kříži
nebyla posledním slovem. Boží vítězství
nad hříchem a smrtí nám přináší nabídku
záchrany. Tato nabídka platí stále, dokud
trvá Boží milost. Těm, kdo uvěří v Ježíše
Krista a přijmou jej jako svého Pána a Spasitele, připravil Bůh věčný život v jeho blízkosti. A už teď je Bůh vede tímto světem,
takže se nemusí bát budoucnosti.

Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít
světlo života“. (Janovo evangelium 8,12)
Zveme Vás k těmto bohoslužbám:
• 19. dubna – VELKÝ PÁTEK
Bohoslužby s večeří Páně v evangelickém kostele v Krucemburku v 17 hodin
• 21. dubna – BOŽÍ HOD
Bohoslužby s večeří Páně v evangelickém kostele v Krucemburku v 10 hodin
S přáním radostných Velikonoc
Marek Vanča, evangelický farář

SHM KLUB
Letošní rok s devítkou na konci je pro náš
klub výjimečný. Na podzim oslavíme kulatiny, už dvacet let uplynulo od prvních
schůzek na faře, chaloupek a dalších setkání, během nichž se klub dostával do takové podoby, jak jej známe dnes. A protože
si myslíme, že opravdu je se z čeho radovat, čeká nás podzim ve znamení oslav.
Chystá se toho spousta a informace
se budou postupně objevovat na našich
webových stránkách krucemburk.shm.cz.
Jedno datum je již ale jisté, a tak všechny členy i příznivce klubu srdečně zveme
na hlavní narozeninovou oslavu, která se
uskuteční 7. září. Byli bychom moc rádi,
kdyby se zde sešlo co nejvíce lidí, kteří se
kdy klubových akcí zúčastnili (a to nejen
děti, ale i rodiče) či nás podporovali a fandili nám. Již nyní můžeme slíbit, že v na-

rozeninovém programu si na své přijde
každý z vás.
Jen u oslav letos ale samozřejmě neskončíme. Náš program je také plný pravidelných akcí. Každý čtvrtek se děti scházejí
při spolču, příznivci sportu zase o středách
běhají po tělocvičně s hokejkami. A že jim
to jde! Ačkoli chlapci neodehráli všechny
pražské SHM turnaje, starším se podařilo
postoupit do finále. Toho se však bohužel
nemohli zúčastnit. Držíme tedy palce do
dalších let a věříme, že budeme mít více
času se turnajům věnovat a opět ukážeme
v Praze, jak Krucemburk umí hrát.
Nejbližší akce, která nás čeká a na kterou zveme, je tradiční setkání 30. dubna
při „Čarodějnicích“. Na farním dvoře společně opečeme buřty a děti se mohou těšit
i na zajímavé hry.
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A přestože se snad dětem mohou zdát hodiny prosezené ve školních lavicích nekonečné, rodiče už plánují letní výlety a dovolené. I my se proto tradičně připojujeme
s nabídkou letních chaloupek. Ty budou
probíhat následovně:
Mladší děvčata

29. 7. – 5. 8.

Číhošť

Starší děvčata

24. 7. – 2. 8.

Vápenný Podol

Kluci

1. 7. – 9. 7.

Orličky

Přejeme požehnané Velikonoce, radostí
naplněné jarní dny a těšíme se na společná setkání.
za SHM Marťa Harvánková,
Hanka Kabrdová a Míša Kasalová

Inzerce
DIAKONIE BROUMOV, sociální družstvo
ve spolupráci s

TĚLOCVIČNOU JEDNOTOU SOKOL KRUCEMBURK
pořádají veřejnou sbírku
která se uskuteční ve dnech 31.5.

až 2.6.

vždy v čase od 8 do 18 hodin
v budově sokolovny (prostor u šatny)

SEZNAM VĚCÍ, KTERÉ MŮŽETE DÁT DO SBÍREK:

Veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími zipy, Obuv – nepoškozená ( zavázaná v igelitové tašce),
Kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s funkčním zipem, Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené,
Přikrývky, polštáře a deky, pouze péřové, Záclony, závěsy – nepoškozené, Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek), Knihy, Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

znečištěný a vlhký textil, ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola, kočárkytransportem se poškodí, lyže, lyžáky, nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán

Více na www: diakoniebroumov.cz
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
Tel. : 491 524 342, 739 999 112

Vinotéka Jana Malá
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

• 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.

MŠ a ZUŠ Krucemburk pořádají
ve spolupráci s městysem Krucemburk

při příležitosti

Besídka se koná:

12. 5. 2019

od 14 hodin v sokolovně.

Srdečně Vás všechny zveme.

V neděli - 26. května 2019
se v areálu sokolovny Krucemburk
uskuteční
již 19. ročník trhu řemesel
- provoz tržnice od 9.00 hod.

Všechny Vás srdečně zve pořadatel

MĚSTYS KRUCEMBURK
ve spolupráci s TJ SOKOL KRUCEMBURK

----------------------------------------Od 24. 5. do 26. 5. se koná
v Krucemburku tradiční pouť.
...............................................................................................

VÍCE INFORMACÍ PRO PRODEJCE NA: www.krucemburk.cz
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ČINNOST SPOLEČNOSTI JANA ZRZAVÉHO
SJZ v rámci své průběžné osvětově kulturní
činnosti pořádá na různých místech naší
republiky své kulturní akce (výstavy, besedy, komponované pořady slova a projekce
apod.).
Výstava Jan Zrzavý a Benátky, která se
pořádala v zimě v Brně a na jaře se přemísťuje do Ostravy, zaujala množství návštěvníků, o čemž svědčí četné zápisy v návštěvní knize. Mimo jiné tato výstava také
upoutala pozornost České televize Brno
(sekce náboženských pořadů) a ta pojala
úmysl natočit komentovanou prohlídku
výstavy. Po úvodním rozhovoru s televizními pracovníky nezůstalo jen u uvedené
výstavy, ale televizní natáčení proběhlo

ČINNOST JEDNOTKY SDH

8. března 2019 na základě doporučení SJZ
nejen na výstavě samotné, nýbrž i v Krucemburku v Pamětní síni Jana Zrzavého,
u busty Jana Zrzavého a u malířova hrobu.
Předpokládaný termín vysílání pořadu
o Janu Zrzavém v rámci Křesťanského magazínu je 7. dubna. Těší nás, že zájem o odkaz Jana Zrzavého je stále živý a že přispívá
k posílení obecného povědomí o regionálních zajímavostech Vysočiny.
SJZ se ráda zapojuje do projektu Ježíškova
vnoučata. Všem, kteří mají v úmyslu přispět
krucemburskému domu seniorů na vybudování výtahu, nabízí SJZ komentovanou prohlídku Pamětní síně Jana Zrzavého a krátké
pozastavení s průvodním slovem u pamětní
desky s bustou a u malířova hrobu. K životu
a dílu Jana Zrzavého se poutá velké množství pozoruhodných zajímavostí. Těšíme se
na všechny zájemce o naše akce.
Dr. Jitka Měřinská, Společnost Jana Zrzavého, z.s.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů vyjížděla během prvních dvou měsíců letošního
roku k sedmi událostem; šlo zejména o odstranění sněhu ze střech, likvidaci vývratů a polomů a čištění ucpané kanalizace.
Proběhlo školení velitelů, zátěžový výcvik
dýchací techniky, školení první pomoci na
stanici Chotěboř, velitelé a několik členů
jednotky byli seznámeni s problémy u zásahů a postupy při likvidaci událostí. Sbor se
podílel na zajištění Maškarního plesu městyse; měl zdárný průběh a velkou účast.
S blížícím se jarem nastane opět pálení
klestí v lesích, proto bychom chtěli upozornit, že je nutné hlásit pálení klestí na Kopis
HZS Vysočina (telefonní číslo 567 302 770)
nebo na internetových stránkách –hzs-kraje vysočina, kde je v sekci „Služby pro veřejnost“ přímo kolonka „Pálení klestí“.
Chtěli bychom Vám popřát klidné prožití
svátků velikonočních a dalších jarních akcí
a oslav.

PERUN HLUBOKÁ – Návštěva dětského domova

TJ SPARTAK STARÉ RANSKO
Zimní příprava „A“ mužstvo fotbal
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
remizovali s týmem z Miřetic 3:3. Ve
druhém utkání jsme poměřili síly
s týmem z Holetína, ten jsme porazili
9:0 – obě mužstva hrají Okresní přebor Chrudim. Ve třetím utkání jsme
obdrželi porážku od týmu z Rozsochatce, který hraje I.B třídu a vede
uvedenou soutěž, a tak jsme prohráli
5:1. Další zápas jsme odehráli znovu
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. Poslední přátelský zápas
jsme odehráli 17. března v Chotěboři.
Jarní část sezóny začala neobvykle brzo, a to už 23. března. Hostili
jsme tým z Okrouhlice a zvítězili 4:1.
V druhém jarním kole jsme zavítali
do Dolního Města, zápas skončil remízou 1:1.
za „A“ tým vedoucí mužstva
Ing. Jan Dymáček

V pátek 28. prosince 2018 navštívili dragoni Perunu Hluboká dětský domov v Nové
Vsi u Chotěboře.
V rámci naší vánoční akce „Dragoni dětem“ jsme se jakožto tým více než dvaceti
závodníků, našich věrných členů a kamarádů, rozhodli finančně obdarovat a zpříjemnit vánoční svátky dětem dětského
domova. Po krátkém telefonátu s vedoucí
vychovatelkou dětského domova paní Bělákovou, kdy jsme představili naši myšlenku a záměr, byl domluven termín naší
návštěvy, při níž jsme chtěli předat náš dar.
Do návštěvy nám zbývalo pouhých dvanáct
dní a naším úkolem bylo sehnat mezi sebou
co nejvíce financí. Před vánočními svátky
se to zdálo být jako stěžejní úkol. Všichni
nakupují ingredience na vánoční cukroví,
vybírají dárky pod stromeček a rodinný
rozpočet se tenčí. Ale vzhledem k tomu, že
dračí srdce perunských dračích jezdců má
vždy na rozdávání, povedlo se nám mezi
sebou vybrat úctyhodných čtrnáct tisíc korun. Tato částka daleko předčila naše původní ambice a opět se ukázala síla a moc
přátelství v dračím týmu Perunu.
Den návštěvy nastal a společně jsme vyrazili směr Nová Ves u Chotěboře za dětmi
předat náš vánoční dar. Po příjezdu k dětskému domovu nás uchvátil pohled na
rozlohu pozemku a stavební řešení objektu
dětského domova. Krásné, udržované, ale
velmi pracné. Po ohlášení jsme byli přátelsky pozváni do hlavní budovy dětského
domova, kde jsme za příjemné společnosti
dětí byli dovedeni k jejich vánočnímu stromečku, který se nacházel ve společenské
místnosti. Úvodní slovo si vzala paní ředitelka Etela Coufalová, která nám představi-

24

la jejich domov. Beseda probíhala za účasti
vychovatelů i dětí, které se rády připojily do
debaty, byt´ jen třeba svým úsměvem. Aby
byly obě strany vyrovnané, představili jsme
se i my. Dětem bylo vysvětleno, kdo jsou to
Peruni z Hluboké, co jsou vůbec dračí lodě
a proč tam vůbec jsme. Mile jsme byli překvapeni zájmem ze strany dětí k našemu
dračímu sportu. Dárcovský šek byl předán
jedné z dívek dětského domova.
Po ukončení besedy a po předání našeho
daru nám byla nabídnuta možnost prohlédnout si celý dětský domov. V úžasu jsme
tiše mohli pozorovat a na malou chviličku
se vžít do života dětí v dětském domově.
O oslovení „strejdo“ a „teto“, jak děti nazývají své vychovatele, nebyla nouze. Představeny nám byly všechny prostory hlavní
budovy i přilehlá budova pro starší děti.
Čas odjezdu se nachýlil a zbýval poslední úkol. Zeptat se dětí, zdali by měly zájem
se s námi dragony vídat častěji a trochu
poznat ten náš dračí život. Za velkého
hlasitého „joooo“ muselo mnoho z nás zatlačit slzičku zpět do koutku a s úsměvem
se s dětmi rozloučit a popřát jim krásný
a šťastný nový rok.
Návštěva utekla jako vlna za dračím ocasem. Ale není ničemu konec. Naopak: dragoni z Perunu našli nové kamarády a byla
dohodnuta další budoucí spolupráce mezi
Perunem a dětským domovem v Nové Vsi
u Chotěboře. My jako tým jsme byli za sebe
šťastni, že jsme i touto částkou mohli zpříjemnit život dětí, a budeme se těšit na další
společnou chvilku, která nemůže proběhnout nikde jinde než na dračí lodi na Řece.
za tým Perunu Štěpán Janáček

Tradiční silvestrovské koupání na Řece

Návštěva dětského domova

Charitativní výstup na Sněžku
Čtyři Peruni – Daniela Přiklopilová, Eva
Nováková, Štěpán Janáček a Jirka Marek
– opět pokořili naši nejvyšší horu Sněžku. Vycházelo se 14. prosince ve 22 hodin
z Pece pod Sněžkou přes Rychterovy boudy, Chatu Výrovku, Luční boudu, Slezský
dům na Sněžku. Celková délka trasy měřila
12 km a vrcholu jsme se dotkli po pěti hodinách strmého výstupu, po zdolání téměř
tisíce výškových metrů, přesně ve 3 hodiny
ráno 15. prosince. Nešlo o lehkou procházku, ale o poměrně náročný výstup, místy
i zavátým terénem, kdy velkou pomocí
byly čelovky, hůlky, sněžnice i nesmeky.

Jednu chvíli to vypadalo, že sluníčko přece
jen vyjde, ale jak to na horách bývá, přihnal se mrak, padla mlha a také letos nám
tato podívaná zůstala odepřena.
Hrubým odhadem se této akce zúčastnilo na 500 nadšenců, kteří neváhali a stejně
jako my ukrajovali metr po metru za cílem.
Stejně jako minulý rok, byl i tento ročník
spojen s dobročinnou sbírkou na pomoc
dvanáctiletému chlapci, který tragicky
přišel o oba rodiče. O to větší radost jsme
z celé akce měli, když jsme viděli, jak lidem nejsou lhostejné osudy ostatních. Tak
zase za rok!!!

Hokejový turnaj v Hlinsku
Hokejisté Perunu se 2. března zúčastnili
turnaje NHL Hlinsko (neregistrovaná hokejová liga). Na turnaji bylo celkem 8 mužstev, která byla rozdělena do dvou skupin. V každé skupině se proti sobě utkala
všechna mužstva a podle výsledků se postupovalo do čtvrtfinále.
Našemu týmu se první dvě utkání ve
skupině vůbec nepovedla. Ve třetím zápase, který jsme vyhráli 2:1 nad týmem
Pardubic, byla dodatečně po zápase odvolána z nepochopitelných důvodů bran-

ka a výsledek byl upraven na 1:1, což pro
nás znamenalo poslední místo ve skupině
a tím i nejtěžšího soupeře pro čtvrtfinále.
Dále nemá cenu rozebírat následné rozčarování, které toto rozhodnutí způsobilo
v kabině Perunu.
Do čtvrtfinále s týmem Sokol Servis Hlinsko jsme vstoupili plně odhodláni uspět
a podle toho také vypadal průběh zápasu.
V utkání jsme vstřelili úvodní branku, ale
soupeři se podařilo vyrovnat a o vítězi musely rozhodnout nájezdy. Jely se pouze tři

Ve finále nám nepomohl
ani statečný a bojovný
výkon proti týmu Krouny, který byl posílen o celou jednu lajnu juniorů
z Chrudimi. Přesto jsme
bojovali do posledních
vteřin zápasu, když jsme
těsně před koncem snížili
na 3:2 a poté při hře bez
brankáře jsme inkasovali
na konečných 4:2. Celému týmu patří velká pochvala za krásné 2. místo.

Výsledky v základní skupině:
Perun

0:2

Jednota

Perun

2:5

Krouna

Perun

1:1

Pardubice

(původní výsledek 2:1)
Čtvrtfinále:
Perun

1:1

Sokol Servis Hlinsko

(2:1 po nájezdech)
Semifinále:
Perun

1:0

Jednota

2:4

Krouna

Finále:
Perun

nájezdy, po kterých byl nerozhodný stav
1:1, když se za tým Perunu krásně prosadil Vítek Kučera. Poté následovala „náhlá
smrt“, kde se za Perun prosadil Vašek Boguaj a soupeř nájezd neproměnil. S velkou
radostí jsme slavili postup do semifinále.
V semifinále jsme se utkali s týmem Jednoty, která nás porazila v úvodním utkání ve skupině. Po skvělém a bezchybném
výkonu jsme toto utkání zvládli a výhrou
1:0 jsme postoupili do finále.

za tým Perunu Hluboká
Václav Vavroušek
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Futsalová sezóna 2018–19
Futsalisté Perunu Hluboká odehráli další
sezónu v soutěži I. třída Hlinecka; účastnilo se jí 9 mužstev. Ve skupině se týmy
utkaly každý s každým dvoukolovým systémem. Celou sezónu jsme se potýkali
s velkou marodkou, a proto naše výsledky nebyly optimální. V konečném pořadí
jsme se umístili na dolním konci tabulky.
Nejlepším střelcem týmu byl Petr Machovec, který tímto ročníkem ukončil svou
dlouholetou úspěšnou kariéru. V příštím
roce dojde ke sloučení hlineckých soutěží
a vznikne pouze jedna soutěž. Doufáme,
že se nám v nastávající sezóně vyhnou
zranění a budeme moci stejně dobře reprezentovat oddíl Perun Hluboká.

LOUTKOVÉ DIVADLO
V únoru letošního roku jsme zahájili loutkové divadlo představením Čertův švagr.
Přestože je tato pohádka čertovská, není
strašidelná a dětem se líbila.
Už podruhé jsme se zúčastnili přehlídky
amatérských loutkářských souborů. Třebíčské loutkářské jaro se konalo 23. – 24.
března 2019. Přehlídky se zúčastnilo 9 souborů. Představili jsme zde naše zpracování pohádky Perníková chaloupka. Děti byly
během představení zapojeny i do děje.

Po představení si ještě přišly pro perníčky
z perníkové chaloupky. Velkou radost nám
udělalo, že na naše představení byly vstupenky vyprodány již v předprodeji. Odměnou za odehrané představení byl plný sál
místního Národního domu.
Těšíme se na setkání při dalších představeních. Přesné termíny budou uveřejněny
na plakátech nebo na internetové adrese
http://divadlo-oblazek.webnode.cz

musím říci, že všechny vzniklé spory, kterých bylo minimum, byly řešeny smírně
a s nadhledem všech zúčastněných.
Oběd byl naplánován po třetím kole jako
vždy, ale v zápalu boje byl přesunut až na
konec celého turnaje. Tato varianta ušetří
spoustu času, protože zatímco hráči jedli, stihly se zpracovat výsledky, takže se
turnaj zbytečně neprotahoval. Novinkou
v tomto turnaji bylo vyhlášení a odměna
pro vítěze jednotlivých kol. První kolo vyhrál Miroslav Ronovský ze Slatiňan, druhé
kolo ovládl domácí hráč Pavel Janovský,
který se dostal v závěrečných bojích i na
stupně vítězů, třetí kolo Jaromír Glocar

z Žichlínku a poslední čtvrté Jan Venc z Havlíčkova Brodu. Do poslední chvíle nebylo
rozhodnuto o vítězi turnaje. V konečném
účtování byl ale nejúspěšnější Jarda Štěpánek z Lanškrouna, druhé místo vybojoval
Karel Polívka z Vojnova Městce a třetí skončil domácí hráč Pavel Janovský. Po celkovém vyhlášení výsledků a předání cen byl
turnaj zdárně ukončen ke spokojenosti
všech zúčastněných.
Po každé takové náročné akci samozřejmě dochází k debatám, jaké to vlastně
bylo. Doufáme, že všichni hráči byli spokojeni jak s organizací turnaje, cenami,
jídlem, tak i s prostředím, v němž se hrálo.
Na turnaji byli hráči z různých koutů
republiky a okolí. Myslím, že i toto je
cesta, která zviditelní náš městys Krucemburk a celkově rozšiřuje naše kulturní dění.
Ještě bych chtěl touto cestou poděkovat všem sponzorům, kteří tento
turnaj podpořili a pomohli tak částečně zajistit věcné ceny. Dále děkuji
vedení organizace Sokol Krucemburk
za vstřícně vytvořené podmínky pro
turnaj, bez nichž by jeho úroveň nebyla od zúčastněných hráčů tak kladně
hodnocena a akce každoročně navštěvována.

Příjemné prožití svátků jara přejí loutkáři

TURNAJ V KŘÍŽOVÉM MARIÁŠI
Pátého ledna se v Krucemburku odehrál
již desátý ročník turnaje v křížovém mariáši Krucemburský flek. Celkem bylo přihlášeno 60 hráčů, ale vzhledem k tomu,
že v této době byly ještě dva turnaje jinde,
k hracím stolům zasedlo 48 mariášníků,
a i to je velice dobrá účast. Turnaj byl uspořádán ve spolupráci s vedením organizace
Sokol Krucemburk, který zajistil pěkné
prostředí a dobré občerstvení. Prezentace
turnaje proběhla mezi 8. a 9. hodinou. Během prezentace hráči posnídali polévku
a seznamovali se s hracím řádem. Nápoje
tekly proudem po celou dobu turnaje. Losování k jednotlivým stolům bylo provedeno před zahájením turnaje pomocí
počítačového programu.
Hrála se 4 kola po 50 minutách,
protože někteří hráči ještě odjížděli
na druhý turnaj, který se hrál v Poličce od 16 hodin. Krátkou přestávku
mezi jednotlivými koly si každý vyplnil podle svého. Na každém takovém
turnaji se potkává spousta známých,
a tak je pořád o čem mluvit. Hodnotí se hra, jak se komu daří, nebo kdo
co nezahrál dobře. Vysvětlují se herní
situace a v nemalé míře někdy vzplanou i emoce nad některou zbytečně
prohranou hrou. To už ale ke hře patří, ale i mariášníci jsou kavalíři jako
jiní sportovci. Jako rozhodčí turnaje

Za pořadatele turnaje Jan Hülle,
člen Českého svazu mariáše
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TŘetí ROČNÍK DĚTSKÉHO
MAŠKARNÍHO KARNEVALU
V sobotu 19. ledna se uskutečnil v sokolovně další ročník maškarního karnevalu pro
děti. Letošní karneval se nesl v duchu pirátů
z Karibiku, a tak jsme se i my sokolíci podle
toho oblékli do svých apartních kostýmů.
I přesto, že ve školkách byly děti dosti
nemocné, se této akce zúčastnilo kolem
70 dětí v maskách. Děti si pořádně zařádily a zatancovaly na různé taneční kreace,
které jim předtancovávaly naše plavčice.
Opět také nechybělo rejdění ve stovkách
nafouknutých balónků. Za účast na karnevale si děti odnesly na závěr drobné dárečky. Masky měly děti velice krásné a už se
těšíme, s čím nás překvapí příští rok.
Děkuji všem maskám a rodičům za účast,
městysi Krucemburk za sponzorský dar na
nákup cen a nespočetné díky patří všem sokolíkům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě této krásné akce pro děti.
za TJ Sokol Krucemburk Tomáš Trávníček

ZLATÁ FANKA 2018
V krucemburské sokolovně se 28. prosince
2018 uskutečnil 12. ročník turnaje ve stolním tenisu o Zlatou fanku. Hráči byli rozděleni do dvou kategorií: kategorie do 15 let
(10 hráčů) a kategorie nad 15 let (19 hráčů).
Výsledky – mladší hráči:
1. místo – David Rykr,
2. místo – David Pleskač,
3. místo – Jakub Pilař,
4. místo – Josef Michalík
Starší hráči:
1. místo – Jan Trávníček,
2. místo – Miroslav Blažek,
3. místo – Zdeněk Lukáš,
4. místo – Jan Soukup
Na závěr bych chtěl ještě jednou popřát
všem vítězům a poděkovat všem zúčastněným. Dík patří městysi Krucemburk za
příspěvek na ceny a sokolům za propůjčení
sokolovny.
Jan Málek

ČINNOST ŠACHOVÉHO KLUBU TJ SOKOL
Na konci roku 2018 proběhl tradiční Vánoční turnaj o putovní pohár. Za účasti
osmi hráčů toto šachové klání vyhrál Milan Michal, na druhém místě se umístil Jaroslav Melichar a na třetím Martin Hrančík.
V Krajské soutěži, ve které letos startuje
12 mužstev, se téměř od začátku držíme na
horních příčkách. Dařilo se nám s velikostně podobnými Miřeticemi a úspěch náš oddíl slavil i s kluby Pardubic a Železných hor.
Jedinou těsnou prohru 3:2 nám uštědřila
hráčsky silná Chrudim ve 4. kole. Aktuálně
se nacházíme na druhém místě, do konce
soutěže zbývá jedno kolo, v němž nás čeká
tým Chotěboř C.

Domov

Družstvo

Z + = -

1

TJ ŠO Chrudim C

10 8 2 0 26 33.0 27

B

2

TJ Sokol Krucemburk

10 8 1 1 25 31.0 28

3

Rapid Pardubice F

10 6 3 1 21 32.5 27

4

2222 ŠK Polabiny G

10 5 3 2 18 29.5 21

5

NOPO Miřetice

10 5 1 4 16 25.5 21

6

TJ CHS Chotěboř C

10 5 0 5 15 26.0 22

7

ŠK Bohemia Pardubice C 10 4 2 4 14 29.0 22

8

Rapid Pardubice E

10 4 2 4 14 29.0 20

V

9

Železné hory B

10 3 1 6 10 20.5 14

10 Rapid G + DDM Přelouč 10 1 1 8

4 15.5 10

11 Železné hory C

10 1 1 8

4 15.0 4

12 Rapid Pardubice D

10 1 1 8

4 13.5 9
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MIMOŘÁDNÝ
FILMOVÝ
FESTIVAL
KRUCEMBURSKÝ
VÝTAH

20.–23. 6. 2019
Krucemburk

Abychom mohli dát výtah do
Domu s pečovatelskou službou,
uspořádáme od 20. do 23. června
v Krucemburku filmový festival.
Máme 5 kin, spoustu nápadů a hromadu chuti
udělat něco velkého.
Pokud byste nám chtěli pomoci, napište
na starosta@krucemburk.cz
nebo zajděte na Úřad městyse Krucemburk.
Děkujeme.

Martin Ondráček prezident festivalu
Mgr. Otto Kohout starosta

spolupořádá Městys Krucemburk

