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DOMOV

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Jako každý rok, i  letos jsme se sešli 
první adventní neděli 2. prosince, aby-
chom společně rozsvítili vánoční strom 
na náměstí. I když nám počasí nepřálo 
a z nebe padal déšť, zahřálo nás u srdce 
vystoupení dětí z MŠ s pásmem básni-
ček, které s  nimi nacvičily paní učitel-
ka Myšková a paní ředitelka Mísařová. 
S pěveckým sborem ZUŠ a Chrámovým 
pěveckým sborem pod taktovkou paní 
Rejškové jsme si zazpívali koledy. Svá-
teční řeč pronesl farář Marek Vanča 
a páter Pavel Seidl, který na konci své 
řeči požehnal vánoční strom. 

Během celého programu rozdávali 
andílci výborné perníčky, které připra-
vily děti ze ZŠ ve spolupráci s kuchař-

kami. Zvláště děkuji vedoucí 
školní jídelny paní Pečenkové, 
která zajistila výrobu perníčků. 
Koupí teplého svařáčku, kte-
rý připravili členové TJ Sokol, 
nebo příspěvkem do kasičky 
jsme přispěli k  lepšímu živo-
tu dětem z  Dětského domova 
v  Nové Vsi u  Chotěboře. Cel-
kem se vybralo 3.885 Kč. V ne-
vlídném počasí nebylo možné vypustit 
balónky s přáními, které připravily pro 
děti zaměstnankyně ÚM. Ozvučení celé 
akce zajistil pan Dušan Mikulecký. 

Děkuji tímto všem, kteří se na rozsví-
cení podíleli.

Mgr. Otto Kohout

Vánoční čas
Vanilka zavoní, pečou se rohlíčky,
za chvíli se budou rozbalovat balíčky.
Stromeček ozdobím zakrátko,
možná pak uvidím zlaté prasátko.

Na stromek pověsím červené ozdoby,
andílci se na mě dívají z oblohy.
Ryba všude zavoní,
zvoneček za chvíli zazvoní!

Berenika Coufalová

Od začátku prosince si mohou kolem-
jdoucí ve výloze bývalé prodejny textilu 
prohlédnout ručně vyráběný betlém. 
Betlém jsem začala vyrábět před Vá-
nocemi roku 2016. Nápad uháčkovat si 
figurky jsem nosila v hlavě už dlouho, 
ale teprve nyní jsem se pustila do práce. 

Prvními vyrobenými figurkami byli Ma-
rie s Josefem a Ježíšek, který leží v chlévě 
v jesličkách. Další přišli na řadu tři krá-
lové se svými dary. Následoval pasáček 
s ovečkami, který nemůže chybět v žád-
ném betlému. Postupně takto přibývaly 
další a další postavičky a zvířátka.

Nyní se betlém skládá z 28 postaviček, 12 zvířátek 
a  spousty jiných dekorací. Můžete si prohlédnout 
např. káď s  vodou, soudek s  pivem a  další. Celé 
postavičky kromě hlaviček jsou háčkované. Každá 
figurka stojí na dřevěném podstavci, aby byla sta-
bilní. Do práce se zapojil i manžel, který mi vyrobil 
dřevěný chlév a také různé dřevěné špalíky, kterými 
je betlém rozčleněn. Poprvé jsem betlém sestavila na 
Vánoce 2017. Děkuji paní Soukupové, že mi umožni-
la tuto svou práci vystavit ve výloze a tím se o tento 
betlém podělit i s ostatními.

Naďa Plíšková 

HÁČKOVANÝ BETLÉM
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Sedmnáctého listopadu přivítal starosta 
Městyse Krucemburk Mgr. Otto Kohout 
nově narozené děti – Jakuba Chlada, Mi-
roslava Zvolánka, Simonu Zdražilovou, 
Daniela Holcmana, Karla Kočího, Karo-
línu Janáčkovou, Kamilu Dvořákovou, 
Dominika Jakeše, Lucii Janovskou, Mi-
kuláše Sochora a Amálii Ježkovou.

Slavnostního obřadu se zúčastnili nejen 
rodiče se svými dětmi, ale i  jejich babičky 
a prababičky, dědové a pradědové a v hoj-

ném počtu další hosté. K příjemné atmo-
sféře obřadu přispěly svým milým vy-
stoupením děti z mateřské školy, krásné 
písně zazněly v podání dívčího pěvecké-
ho sboru a celý obřad doprovázela hrou 
na varhany paní Marta Rejšková.

Rodičům upřímně blahopřejeme a dětem 
přejeme do života hodně zdraví, štěstí 
a lásky.

Jiřina Valecká

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2018

NOVÉ ZASTUPITELSTVO

31. října se uskutečnilo ustavující zasedá-
ní Zastupitelstva městyse Krucemburk, na 
němž proběhla volba starosty, místosta-
rosty a  členů RM. Starostou byl zvolen 
Otto Kohout, místostarostkou Dagmar 
Sobotková, členy RM Jiří Kohl, Luboš 
Pleskač a Patrik Otradovský.

Na fotografii je zastupitelstvo po ustavu-
jícím zasedání. Zleva: Jiří Kasal, Lukáš Do-
hnal, Josef Strašil, Jan Valecký, Jiří Kohl, 
Jiřina Valecká, Dagmar Sobotková, Otto 
Kohout, Dagmar Břeňová, Miroslav Zvo-
lánek, Zbyněk Holas, Martin Jonáš, Luboš 
Pleskač, Patrik Otradovský.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Už se stalo tradicí, že začátkem adventu u nás v jídelně DPS máme 
kreativní odpoledne spojené s výrobou adventních věnečků. Toto se-
tkání je vždy oblíbenou akcí s hojnou účastí. Předvánoční čas nám 
zpříjemnilo i  vánoční vystoupení dětí z  místní základní umělecké 
školy pod vedením paní Marty Rejškové. 10. prosince se jídelnou DPS 
rozezněly vánoční písně a koledy. I díky nim se všichni návštěvníci 
naladili do sváteční pohody.

15. prosince v pozdním odpoledni se konal v kostele sv. Mikuláše 
adventní koncert, na kterém vystoupila „Schola cantus gregoriani“ 
pod vedením Jana Lorence. Koncert finančně zajišťoval Městys Kru-
cemburk a organizačně pracovnice PS. Děkujeme nejen všem účin-
kujícím, ale i těm, kteří aktivity PS navštěvují a společně pomáhají 
vytvářet milou nejen předvánoční atmosféru. 

Požehnané svátky vánoční a do nového roku hodně zdraví a spo-
kojenosti přejí zaměstnankyně PS .

BYT V DPS
Městys Krucemburk nabízí k pronájmu byt v Domě s pečo-
vatelskou službou na adrese Hlubocká 262, 582 66 Krucem-
burk. Jedná se o byt v prvním podlaží, pokoj s kuchyňským 
koutem + WC se sprchovým koutem. Více na tel: 569 697 275.
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V  minulém čísle zpravodaje jsme 
popsali proměnu úprav apsidy ka-
tolického kostela. Na podzim letoš-
ního roku došlo k  její další úpravě. 
Vnější podoba byla navrácena do 
stavu před rokem 1914: byly zazděny 
novodobé dveře a obnoveno původní 
okno. Úpravu provedla firma Josefa 
Strašila.

(red.)

Letošní podzim nás překvapil teplým po-
časím a  lákal tak k  toulkám barevnou 
přírodou s  pozorováním a  poznáváním. 
Z nasbíraných přírodnin si děti tvořily za-
jímavé výrobky a ty nám pak pěkně ozdo-
bily vstupní halu. Moc se nám líbila. Barvy 
podzimu si odskočily také k nám do školky 
a to na dny s barvičkou červenou, oranžo-
vou a šedou.

4.  října jsme se vydali autobusem na 
dopolední výlet do „Dýňového světa“ do 
Nové Vsi u Leštiny. Bylo krásně, a tak nám 
dopoledne uteklo prolézáním labyrintů 
z dýní a slámy, prohlížením výstavky z růz-
ných druhů dýní a  pozorováním živých 
hospodářských zvířat.

21 předškoláčků jezdilo každou středu 
od září do listopadu na plavecký výcvik 
se školáky ze ZŠ do bazénu v Hlinsku. Pod 
zkušenýma rukama dvou plaveckých in-
struktorek si děti užívaly vodních radová-
nek a získaly plavecké dovednosti. Na pa-
mátku dětem zůstalo mokré vysvědčení 
a kapřík s nasbíranými šupinkami. 

V  letošním školním roce opět probíhá ta-
neční kroužek pod vedením paní Radky 
Večeřové. A  tak každou středu se jedna 
třída přemění v taneční parket a 22 dětí si 
užívá hudby a pohybu.

5.  listopadu mezi nás přišla paní Lose-
nická a seznámila děti s první pomocí. Děti 
se seznámily s prací záchranáře a pak si na 
figuríně vyzkoušely umělé dýchání a  ma-
sáž srdce. Navštívili jsme zubní ordinaci 
MUDr. Hany Kohlové, kde si děti prohlédly 
prostředí lékaře a seznámily se s technikou 
čištění zubů.

8. listopadu se děti fotografovaly. Zdaři-
lé snímky navozují atmosféru blížících se 
Vánoc. 

Každoročně se těšíme na měsíc, který je 
plný kouzel, tajemna a očekávání. Je to mě-
síc prosinec. Projekt Advent 2018 v MŠ Kru-
cemburk jsme zahájili společným dětským 
bubnováním v  kruhu ve čtvrtek 29.  listo-
padu. Děti si vyzkoušely techniku hry na 
buben v různých rytmech a vesele si zatan-
covaly. Pro děti i pro nás to byl úžasný zá-

žitek. Odpoledne potom pro rodiče a jejich 
děti byla připravena vánoční tvořivá dílna, 
kde si společně vytvořili ozdoby v přírod-
ním stylu. 

O první adventní neděli přispěly naše děti 
svým programem ke slavnostnímu rozsví-
cení vánočního stromu na náměstí. Svým 
vystoupením zpestřily tyto hezké okamžiky. 

5. prosince k nám přišla vzácná návště-
va – Mikuláš se svou družinou. Za hezké 
písničky a  básně dětem rozdal bohatou 
nadílku. 

A  teď s  chutí můžeme chystat Vánoce. 
Vyzdobili jsme školku, napekli cukroví 
a  perníčky, vyrobili krásné ozdobičky na 
stromeček. 

Už je tu Štědrý den se vším všudy – pro-
střenými stoly, ozdobeným stromečkem, 
spoustou dárků a  překvapením, staročes-
kými lidovými zvyky a  slavnostním obě-
dem. Vyvrcholením Štědrého dne bylo 
příjemně strávené odpoledne s  dudáckou 
kapelou, která přivezla s sebou poutavé vy-
právění o svém nástroji, spoustu krásných 
písniček, melodií a koled. Vystoupení bylo 
poutavé pro rodiče, děti i zaměstnance MŠ. 

S koledou, hezkou básničkou a drobným 
dárečkem přicházíme potěšit každý rok 
obyvatele v  Domě s  pečovatelskou služ-
bou, zaměstnance Úřadu městyse a všech-
ny sponzory, kteří naší školce pomáhají.

Všem přejeme krásný vstup do nové-
ho roku a hodně pohody a klidu v dnešní 
uspěchané době.

Šťastné a veselé Vánoce 
přejí děti a zaměstnanci MŠ.  

Z DĚNÍ V MŠ

ÚPRAVA APSIDY
KATOLICKÉHO KOSTELA

27. října v odpoledních hodinách proběhla 
v  areálu sokolovny v  Krucemburku slav-
nostní výsadba Lípy svobody ke 100. výročí 
založení Československé republiky. Počasí 
bylo pravé podzimní a i přes lehký déšť se 
akce zúčastnilo několik sester a bratrů so-
kolů a  místních občanů. Akce se také zú-
častnily děti, které se se svými lopatičkami 
aktivně zapojily do zasazení stromu.

TJ Sokol Krucemburk se připojil k  pro-
jektu Stromy svobody 1918–2018 a  nechal 

zapsat tuto lípu do mapy stromů svobody 
na portále www.stromysvobody.cz, kde je 
již nyní zapsáno bezmála 2.250 nově vysa-
zených stromů. Od 16 hodin pak zahrála 
v  sokolovně k  poslechu kapela Trampská 
osada Řeka. Poděkování patří všem, kdo 
se akce účastnili, sokolům za přípravu této 
slavnosti a hlavně panu Václavu Dvořáko-
vi za věnování stromu k výsadbě.

za TJ Sokol Tomáš Trávníček

SLAVNOSTNÍ VÝSADBA LÍPY SVOBODY
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ZPRÁVY Z NAŠÍ  ZŠ

Práce v  naší ZŠ je v  plném proudu, žáci 
se zapojili do řady soutěží i projektů, byla 
pro ně připravena řada zajímavých aktivit 
sportovních i  kulturních. Nechyběly ani 
vědomostní přednášky a  exkurze. Žáci 
9. třídy si vybírají, která škola pro ně bude 
ta pravá. Aby jejich rozhodování bylo jed-
nodušší, navštívili naši devátou třídu ab-
solventi Střední průmyslové školy stavební 
akademika Stanislava Bechyně v Havlíčko-
vě Brodě a seznámili žáky s hlavními obory 
studia, náplní výuky i následným uplatně-
ním. Deváťáci měli dále možnost na Pře-
hlídce středních škol v  Havlíčkově Brodě 
oslovit zástupce přítomných středních škol 
a získat aktuální informace o možnostech 

dalšího studia. Při této příležitosti si pro-
hlédli i  Obchodní akademii a  Hotelovou 
školu v Havlíčkově Brodě. 

Jaké mají studijní předpoklady, vědomos-
ti a dovednosti z matematiky, českého a an-
glického jazyka, si mohli vyzkoušet v rámci 
Národního testování 9.  tříd. Podrobné vý-
sledky budou mít k dispozici v lednu 2019. 
V  rámci výběrového zjišťování výsledků 
vzdělávání prováděného Českou školní in-
spekcí byli žáci 8.  třídy testováni z  oblasti 
přírodovědné gramotnosti. Pro žáky 8.  a 
9. třídy se uskutečnila exkurze do Zeměděl-
ské a. s. Krucemburk, kde se žáci seznámili 
s hospodářstvím na Vysočině, poté zhlédli 
provoz v rostlinné i živočišné výrobě.

Žáci 3. a 4.  třídy se zdokonalovali v plavá-
ní v  bazénu v  Hlinsku. Po deseti lekcích 
obdrželi všichni „mokré vysvědčení“, to 
znamená, že jsou z dětí plavci, kteří zvládají 
různé plavecké styly. Naše malé florbalistky 
se zapojily do Čeps cupu pro 1. stupeň ZŠ. 
Turnaj probíhal ve sportovní hale TJ Jiskra 
Havlíčkův Brod; náš tým děvčat nezklamal, 
vybojoval krásné 1.  místo a  zajistil si po-
stup do krajského kola. Děvčata 6.–9.  tří-
dy se účastnila okresního kola ve florbalu 
v Havlíčkově Brodě. Kluci 5.–7. třídy sehráli 
okrskové kolo ve florbalu, kde se dostali 
do semifinále. Chlapci 5.–9.  třídy odehráli 
okrskové kolo ve florbalu v Chotěboři, kde 
v silné konkurenci obsadili 4. místo.

PF 2019
Radostné svátky vánoční 

a šťastný nový rok

Přejí
žáci a zaměstnanci
ZŠ Krucemburk

Co dělají včelky Celé Česko čte dětem

 Čeps cup  Plavání 3. a 4. tř.

Rekonstrukce sociálního zařízení 1. stupeň
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Během července a srpna byla provedena 
rekonstrukce sociálního zařízení na dolní 
budově. Staré zařízení bylo vybouráno na 
obou patrech, jak v ZUŠ, tak v ZŠ. Koncem 
listopadu byly dokončeny práce v prosto-
rách u  velké tělocvičny. I  zde bylo vše 
zmodernizováno a škola má konečně dva 
prostorné kabinety na tělocvičné náčiní. 
Bylo zde vybudováno i bezbariérové WC 
a krásné šatny a sprchy pro žáky. Všechny 
děti jsou nadšené. Za toto vše moc děku-
jeme vedení Městyse Krucemburk.

Mgr. Jiří Šikl

Již tradičně se naše škola zapojila do pro-
jektu Příběhy bezpráví. Letos jsme vybrali 
pro upevnění informací našich žáků 9. roč-
níku film Jan Masaryk a 3. republika. Pro-
tože probíhaly oslavy 100. výročí vzniku 
Československé republiky, byl tento film 
vhodným doplněním výuky. Na besedu 
o tom, jaká byla situace po válce a únoru 
1948 v Krucemburku a okolních vesnicích, 
jsme pozvali pana Janáčka z Hluboké, kte-
rý poutavou formou seznámil žáky i s od-
bojem a  partyzánským hnutí v  okolních 
lesích. Ke 100. výročí vzniku Českosloven-
ské republiky ozdobili žáci 6. a 8. ročníku 
vstup do areálu školy. Ve spolupráci s Ži-
dovským muzeem v  Praze jsme v  rámci 
Projektu Krokus obdrželi 50 cibulek žlu-
tých krokusů, které žáci na jaře zasadí 
jako připomínku jednoho a  půl milionu 
židovských dětí, které zemřely během ho-
locaustu. Aby si žáci lépe mohli představit 
útrapy lidí vězněných v koncentračním tá-
boře, proběhla exkurze pro žáky 7.–9. tří-
dy do Osvětimi. Celý program byl vhodně 
připraven a každý si udělal vlastní úsudek 
o nesmyslnosti války i týrání lidí. 

Pro žáky 1. stupně byla připravena bese-
da Medová snídaně. Seznámili se se  zají-
mavostmi spojenými se včelami. Sladkou 
tečkou byl chléb s máslem a medem. Všech-
ny děti 1.  stupně také navštívily Knihovnu 
Matěje Josefa Sychry ve Žďáru nad Sázavou. 
Žáci 1.–3. třídy si s paní knihovnicí popoví-
dali O pejskovi a kočičce a 4. a 5. třída měla 
program O  přátelství v  knihách Jaroslava 
Foglara. Všechny děti si besedu užily a ještě 
ve škole si svoje zážitky sdělovaly. Muzikál 
O Perníčkovi v Horáckém divadle se žákům 
1. stupně také velmi líbil. Ve školní družině 
proběhlo, při akci Celé Česko čte dětem, set-
kání s  paní asistentkou Lenkou Svobodo-
vou, která dětem nejen předčítala z  knihy 
Kouzelná třída, ale naučila děti i  některé 
znaky pro názvy zvířat a věcí okolo nás ve 
znakové řeči. 

V  prvním adventním týdnu se uskuteč-
nilo ve školní družině již po několikáté 

adventní zpívání. Děti se sešly i  se svými 
rodiči, aby si společně za doprovodu kyta-
ry a rytmických nástrojů zazpívaly vánoční 
koledy. Předvánoční posezení bylo spoje-
no s  ochutnávkou tradiční vánočky a  vá-
nočního čaje. Odpoledne bylo příjemné 
a navodilo sváteční náladu. Žáci 1. ročníku 
navštěvovali celý podzim místní kino, kde 
pro ně byla připravena filmová představe-
ní zaměřená k podzimu, Mikuláši a Váno-
cům. Celý podzim se naši žáci zapojovali 
do výtvarných soutěží – O  nejlepší strom 
roku 2018, Cestujeme s  prarodiči. Téma 
14. ročníku soutěže „Po stopách Jana Zrza-
vého“ bylo Cesty, cestičky a Portrét.  

Soutěží bylo zatím méně, ale postupně 
se začínají rozjíždět školní kola různých vě-
domostních soutěží. Na Gymnáziu v Cho-
těboři se družstvo našich žáků z 9. třídy zú-
častnilo přírodovědné soutěže. Plnili úkoly 
z přírodopisu, fyziky, chemie, matematiky 
i tělocviku. Určitě si za svoji snahu zaslou-
ží Veronika Balková, Jakub Kopecký, Jan 
Trávníček a Tomáš Hrůza velkou pochvalu. 
Do školního kola soutěže Mladý chemik 
se zapojili žáci 9.  třídy – Martin Doucha, 
Tomáš Hrůza a  Jakub Kopecký. Žáci bu-
dou reprezentovat naši školu v oblastním 
kole v  Havlíčkově Brodě. Zapojili jsme se 
do Logické olympiády, která prověřuje 
logický úsudek žáků. Svoje schopnosti si 
vyzkoušelo 24 žáků z 1. i 2. stupně. Nejlep-
šího výsledku v kategorii A (žáci 1. stupně) 
dosáhla Romana Málková z 5. třídy, která 
se umístila v  Kraji Vysočina na 60. místě 
(z 582 řešitelů). V kategorii B (žáci 2. stup-
ně a odpovídajících ročníků SŠ) se nejvíce 
dařilo Janě Somsiové z  9. třídy, která ob-
sadila v našem kraji 61. místo (z 1.111 řeši-
telů). Osmou a  devátou třídou proskákal 
Přírodovědný klokan. Otázky z  přírodopi-
su, zeměpisu, chemie a  matematiky žáky 
prověřily a  nejlepšími řešiteli školního 
kola se stali René Vašek a  Marek Čermák 
z  8.  třídy a  Veronika Balková z  9.  třídy. 
Dva tříčlenné týmy z 8. a 9.  třídy příklad-
ně reprezentovaly školu v soutěži finanční 

gramotnosti Peníze a my na Střední škole 
obchodu a  služeb ve Žďáru nad Sázavou. 
Proběhla školní kola Olympiády v českém 
jazyce a dějepisné soutěže Mladý historik. 
Úkolů v  Olympiádě z  českého jazyka se 
nejlépe zhostila Jana Somsiová z  9.  třídy 
a  bude školu reprezentovat v  okresním 
kole v Havlíčkově Brodě. Ve školním kole 
Mladého historika zazářili tři žáci Martin 
Doucha, Jakub Kopecký z 9. třídy a Barbo-
ra Kováčová z 8.  třídy. I oni postoupili do 
okresního kola a v lednu si vyzkouší svoje 
znalosti v  širší konkurenci ostatních vý-
herců školních kol.

Netradiční hodiny anglického jazyka 
probíhají na naší škole jednou za měsíc. 
Setkáváme se s  rodilým mluvčím Mickem 
z Velké Británie, který se věnuje konverzaci 
na běžná témata, jako jsou rodina, historie 
Velké Británie, hudba, zájmy, volný čas. 
Žáci mají možnost zlepšit nejen svůj mlu-
vený projev, ale i poznat kulturní a jazyko-
vé odlišnosti. 

Jedno říjnové odpolední vyučování 
zpestřila žákům 8.  a 9.  třídy cestopisná 
přednáška Petra Maděřiče na téma Jihový-
chodní Asie, která byla proložena i množ-
stvím fotografií a zážitky z cest. Nechyběla 
ani závěrečná diskuse s  řadou zvídavých 
otázek. Pro žáky 6.–9.  třídy proběhly Pre-
ventivní programy Krajského ředitelství 
policie Kraje Vysočina. Žáci 6.–7.  třídy se 
dozvěděli informace o nástrahách interne-
tu a sociálních sítí. 8. a 9.  třída se sezná-
mila s  problematikou užívání omamných 
a  psychotropních látek a  protiprávním 
jednáním spojeným s návykovými látkami. 
Poprvé se ve škole konala akce Ve škole po 
škole. Jednalo se o akci 6. třídy na upevně-
ní třídního kolektivu. Děti i  pedagogický 
doprovod strávily ve škole příjemné chví-
le. Proběhla diskotéka, turnaj ve stolním 
tenisu i  tvořivá vánoční dílnička. Poté si 
žáci připravili třídu na spaní, zahráli různé 
společenské hry a zazpívali si řadu písni-
ček. Do pelíšků uléhali všichni pěkně uta-
haní. Po ranní hygieně a snídani ve školní 
jídelně se pustili do úklidu a rozešli se spo-
kojeni do svých domovů. 

V  prosinci naši školu navštívil Mikuláš 
s čerty a anděly a obdarovali děti sladkost-
mi. Čerti odešli s nepořízenou, protože ve 
škole máme samé hodné děti. Žákyně ně-
kterých tříd zdobily perníčky, napečené 
našimi šikovnými kuchařkami, kterými byl 
ozdoben strom na náměstí Jana Zrzavého. 
Těsně před vánočními prázdninami bylo 
pro žáky připraveno vánoční kino. Před 
jeho návštěvou proběhly ve třídách vá-
noční besídky, kde si děti zazpívaly koledy 
a rozdaly dárky.

 Přejeme všem krásné Vánoce a do nové-
ho roku hodně zdraví, štěstí a pohody. 

kolektiv zaměstnanců ZŠ

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

Pokračování – Zprávy ZŠ
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V  sobotu 12. ledna 2019 proběhne v  Krucemburku, Hluboké 
a Starém Ransku tradiční Tříkrálová sbírka. Tuto akci pořádá 
Charita České republiky po celém území našeho státu.  V Kru-
cemburku sbírku organizuje Římskokatolická farnost ve spolu-
práci s Úřadem městyse a Oblastní charitou v Havlíčkově Bro-
dě. Za organizátory Tříkrálové sbírky přejeme krásné prožití 
vánočních svátků.

Již druhým rokem probíhá ve školní družině projekt vy-
hlášený Asociací školních sportovních klubů, který je 
podporován MŠMT, pod názvem „Sportuj ve škole“. Jeho 
hlavním úkolem je obnovit zájem dětí o různé sportovní 
aktivity. Tento školní rok je přihlášeno 24 dětí, které každé 
úterý od 14.15 do 15.00 hodin sportují v tělocvičně naší zá-
kladní školy. Zájem dětí je velký a všechny se každý týden 
těší na další setkání.

Daniela Balková, Mgr. Jiří Šikl

PROJEKT „SPORTUJ VE ŠKOLE“ PROSBA

Vážení rodiče a občané Krucemburku, během noci z 21. na 22. listo-
padu došlo v zadních prostorách školy k poškození školního majet-
ku. Byl poničen rošt u vchodu do školní jídelny, převráceny popel-
nice, poškozeny plastové branky pro děti a v neposlední řadě úplně 
zničeny houpačky u  přístavku ZŠ (viz foto): jedna rozbita, druhá 
vytažena ze země. Vedení školy prosí obyvatele Krucemburku, zda 
v poslední době neviděli v zadních prostorách školy nějaké podezře-
lé osoby. Za každou zprávu jsme vděční. Předem děkujeme.

Mgr. Jiří Šikl

Městys Krucemburk 
srdečně zve na 

TRADIČNÍ
OHŇOSTROJ

31.  12.  2018
OD 17 HODIN

NA NÁMĚSTÍ 
V KRUCEMBURKU

• 26. 12. středa 19.30 – MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN. 
Přístupný, 114 min. Vstupné 70 Kč
Romantický muzikál USA. Pokračování úspěšného muzikálu 
Mamma Mia. V hlavních rolích Amanda Seyfried, Meryl Streep, 
Colin Firth, Pierce Brosnan a Stellan Skarsgård.

• 29. 12. sobota 19.30 – NA STOJÁKA V KINĚ. 
Přístupný od 12 let, 90 min. Vstupné 100 Kč
Nejzábavnější nabídka kin proběhne Na stojáka a v úplně novém 
exklusivním formátu 17D. 17 debilů a mikrofon. V hlavních rolích 
Iva Pazderková, Lukáš Pavlásek, Karel Hynek a Richard Nedvěd.

Sokolovna Krucemburk
• 19. ledna – Dětský maškarní ples 
• 26. ledna – Ples TATRAN Ždírec n. D.
• 2. února – Farní ples
• 16. února – Ples Městys Krucemburk
• 23. února – Ples SDH Ždírec nad Doubravou

KINO KRUCEMBURKTŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

PLESOVÁ SEZÓNA 2019



7

PROVOZ ÚŘADU MĚSTYSE
KRUCEMBURK O VÁNOCÍCH

Po 24. 12. 2018  ......................  zavřeno
Út 25. 12. 2018  ......................  zavřeno
St 26. 12. 2018  ......................  zavřeno
Čt 27. 12. 2018  ....  7.00–12.00 hodin
Pá 28. 12. 2018  ....  7.00–12.00 hodin
Po 31. 12. 2018  ......................  zavřeno
Út 1. 1. 2019  ..........................  zavřeno

ZPRÁVY Z ÚŘADU MĚSTYSE

UPOZORNĚNÍ

V KRUCEMBURKU

Vážení spoluobčané,
po říjnových komunálních volbách přichá-
zí další čtyřleté období zastupitelů. V těch-
to komunálních volbách se zastupitelstvo 
výrazně obměnilo. Z  15 zastupitelů máme 
8  nově zvolených. Chtěl bych touto cestou 
poděkovat jak občanům, tak zastupitelům 
za projevenou důvěru. Věřím, že se nám 
v  dalších čtyřech letech podaří realizovat 
řadu projektů a zlepšovat život v obci po kul-
turní, společenské i  sportovní stránce. Dě-
kuji také panu Tomáši Trávníčkovi za osmi-
letou práci pro obec na pozici místostarosty.

V současné době se realizuje dlouho očeká-
vané osvětlení cyklostezky z Krucemburku 
do Ždírce nad Doubravou; splnili jsme jed-
nu z podmínek AOPK Žďárské vrchy pro re-
alizaci výstavby a nechali jsme u stezky vy-
sadit stromořadí javorů, lip, jilmů a dubů.

Začátkem prosince se městys Krucem-
burk zapojil jako pilotní obec do úžasné-
ho projektu Českého rozhlasu „Ježíškova 
vnoučata“ neboli projektu splněných přá-
ní. Věříme, že uděláme spolu se zaklada-
teli tohoto projektu a  Ježíškovými vnou-
čaty (dárci) radost našim seniorům nejen 

z  Domu s  pečovatelkou službou. Děkuji 
tímto paní Petře Havlasové, Hance Jando-
vé, panu Martinu Máčelovi a  Dagmar So-
botkové za angažovanost v projektu.

Vážení spoluobčané, do  nového roku 
Vám přeji mnoho zdraví, životního elá-
nu a  mnoho příjemných chvil strávených 
v kruhu rodinném nebo s dobrými přáteli. 
Nově zvoleným zastupitelům přeji mnoho 
sil a entuziasmu do práce pro samosprávu.

S úctou Mgr. Otto Kohout

 ʁ Co je projekt Ježíškova vnoučata?
 Senioři si prostřednictvím naší obce mohou přát dárek nebo zážitek

 ʁ Jak to funguje?
 Senior napíše své přání a doručí ho na Úřad městyse k rukám paní místostarostky
 Přání bude zasláno ke schválení do Českého rozhlasu
 Pokud si Ježíškovo vnouče najde svého seniora, dárek mu bude doručen 
 prostřednictvím městyse Krucemburk

 ʁ Kdo může být obdarován?
 Senior, který napíše přání a krátký příběh s odůvodněním svého přání

 ʁ Kdo se může stát Ježíškovým vnoučetem?
 Každý, kdo chce udělat radost a vybere si přání na internetových stránkách 
 www.jeziskovavnoucata.cz

• Vývozy popelnic připadající na 
úterý 25. 12. 2018 proběhnou v nedě-
li 23. 12. 2018.

• Sběrný dvůr bude 22. a 29. 12. 2018 
UZAVŘEN.

Na rok 2019 pro Vás Úřad městyse 
Krucemburk připravil stolní kalen-
dáře, které zachycují čtvero ročních 
období v Krucemburku, Starém Ran-
sku a  Hluboké. K  prodeji budou na 
Úřadu městyse. Cena stolního kalen-
dáře je 100 Kč.

Na Úřadě městyse si také můžete 
zakoupit knihu Krucemburk, Staré 
Ransko a Hluboká v proměnách času. 
Prodejní cena je 400 Kč.

Myslivecký spolek ve Vojnově Městci 
pořádá již tradiční 12. Myslivecký bál 
dne 19. 1. 2019 – zahájení ve 20 hodin
 
• tradiční zvěřinová kuchyně 
• pivo jako křen 
• nejlepší plesová tombola  

v letošním roce 
• famózní kapela Trik 

Vstupné 120 Kč      Srdečně Vás zveme 

Předprodej vstupenek: 
email: m.krestan@seznam.cz 
telefon: 777 273 610 

Svoz: 
• Ždírec – náměstí 18.55
• Ždírec – pošta 18.58 
• Krucemburk – náměstí 19.05

• Svoz z ostatních obcí po dohodě
• Odvoz zajištěn

Městys Krucemburk se pod záštitou 
Českého rozhlasu zapojil jako pilotní 
obec do projektu Ježíškova vnoučata

STOLNÍ KALENDÁŘE POZVÁNKAMYSLIVECKÝ BÁL

Římskokatolická farnost
a SHM Krucemburk Vás zvou na

12. ročník ping-pongového turnaje

kategorie do 15 let
kategorie 15 let – 120 let

Sokolovna Krucemburk
Pátek 28. 12. 2018

8:30 hodin
Pálky a sportovní obuv s sebou
Drobné občerstvení zajištěno

Vítěz převezme „Putovní Zlatou fanku“

o 
    fanku“
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81. zasedání – 24. 9. 2018
* RM schválila uzavření dohody o ukon-

čení nájmu v bytovém domě Dr. Drbálka 
345, byt č. 4 k 30. 9. 2018.

* RM schválila záměr pronájmu bytu č. 4 
v bytovém domě Dr. Drbálka 345.

* RM schválila záměr pronájmu nebyto-
vých prostor – ordinace dětského lékaře 
– v budově zdravotního střediska.

* RM schválila proplacení faktury za re-
konstrukci hasičské zbrojnice a zvoničky 
v Hluboké od firmy Karel Losenický (Kru-
cemburk) za celkovou cenu 93.000 Kč.

* RM schválila objednávku tiskárny KYO-
CERA TASKalfa 2552ci od firmy REPRO-
SERVIS CZ (Žďár nad Sázavou) za celko-
vou cenu 47.600 Kč bez DPH.

* RM schválila úplnou uzavírku komu-
nikace u štanýře rybníka Pobočný z dů-
vodu stavebních prací na akci „Manipu-
lační sádky Staré Ransko“ (investor akce 
LDO Přibyslav), provádějící firmy AQUA-
SYS, v termínu od 1. do 22. 10. 2018.

* RM schválila objednávku opravy ko-
munikace od křižovatky u  rybníka Po-
bočný směrem na Nové Ransko u  firmy 
Jan Matějka (Ždírec nad Doubravou) za 
celkovou cenu 158.705,16 Kč bez DPH.

* RM schválila proplacení faktury za in-
stalaci elektronického zabezpečovacího 
systému v budově ÚM od firmy OK COMP 
(Praha 4) za celkovou cenu 132.917 Kč.

* RM schválila proplacení prací za opra-
vu schodiště u vstupu do ÚM, pokládku 
dlažby u vstupu do Obřadní síně a opravu 
popraskaných stupňů schodů na náměstí 
od firmy Václav Dočkal (Starý Máteřov) za 
celkovou cenu 150.200 Kč vč. DPH.

* RM schválila uzavření dodatku č.  1 ke 
Smlouvě o  dílo, na akci Chodník podél 
komunikace III/35015, ulice Hlubocká 
s firmou COLAS CZ (Praha 9). Dodatkem 
se upravuje termín ukončení prací do 19. 
10. 2018.

* RM schválila uzavření dodatku č.  1 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 termín ukončení 
prací do 19. 10. 2018.

* RM schválila žádost o  zařazení akce 
Obnovy a  zachování kulturní památky 
kostela sv. Mikuláše v  Krucemburku do 
Programu záchrany architektonického 
dědictví na rok 2019 při zachování jeho 
stávající funkce.

* RM schválila ZŠ výjimku počtu žáků ve 
školní družině – navýšení o 4 žáky (tzn. 
na celkovou kapacitu 34 žáků).

* RM schválila objednávku prací – regene-
race trávníku hřiště a okolí Vinička u firmy 
EUROGREEN CZ (Jířetín pod Jedlovou) za 
celkovou cenu 21.920 Kč bez DPH.

* RM schválila společný postup výbě-
rového řízení na zhotovitele osvětlení 

cyklostezky Krucemburk – Ždírec nad 
Doubravou. Soutěž bude vypsána společ-
ně s  městem Ždírec. V  hodnotící komisi 
budou zasedat členové RM Krucemburk.

* RM schválila položení chrániček pro 
optický kabel a  vybudování podvrtu 
nebo překopu komunikace (na p.č.513/6, 
535/1, vše v k.ú. Krucemburk) dle nákre-
su v žádosti, žadatel OK COMP (Praha 4). 
Pokud dojde k překopu komunikace, sil-
nice bude uvedena do původního stavu 
– podklad řádně zhutněn a zaasfaltován.

* RM schválila proplacení prací za zhoto-
vení zámkové dlažby v areálu TJ Spartak 
v  celkové výši 82.000 Kč vč. DPH firmě 
Josef Strašil. Cena byla stanovena dle 
rozpočtu zpracovaného nezávislým roz-
počtářem dle skutečných výměr.

* RM schválila uzavření smlouvy o  cen-
tralizovaném zadávání se Sdružením 
místních samospráv České republiky.

82. zasedání – 15. 10. 2018
* RM schválila napojení na sítě – voda, el. 

energie, kanalizace panu P. J. (Krucem-
burk) z důvodu stavby rodinného domu.

* RM schválila uzavření dodatku č.  2 ke 
Smlouvě o dílo ze dne 14. 2. 2018 s firmou 
S-Vision (Staňkov). Dodatkem se upravu-
je celková cena díla na 3.517.835,17 Kč bez 
DPH.

* RM schválila revokaci usnesení RM 
č. 12/2018/77 v bodě č. 19 takto: RM schva-
luje objednávku zbylých fotografií (vč. 
panoramatických a  leteckých) Krucem-
burku, Starého Ranska a Hluboké včetně 
tisku 3  ks velkoplošných fotografií u  fir-
my Jaroslav Horák (Hartmanice) za celko-
vou cenu 46.000 Kč bez DPH.

* RM schválila uzavření Dodatku č.  2 
ke Smlouvě o  dílo na akci DRAHOTÍN – 
OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE A  RE-
KONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE, 
s  firmou COLAS CZ (Praha 9). Dodat-
kem se upravuje celková cena díla na 
3.370.071,22 Kč bez DPH.

* RM schválila uzavření Dodatku č.  2 ke 
Smlouvě o  dílo, na akci Chodník podél 
komunikace III/35015, ulice Hlubocká 
s firmou COLAS CZ (Praha 9). Dodatkem 
se upravuje termín ukončení prací do 
31. 10. 2018.

* RM schválila uzavření Dodatku č.  2 ke 
Smlouvě o  dílo, na akci Chodník podél 
III/03713 a MK ulice Košinovská a Na Vi-
ničkách s  firmou COLAS CZ (Praha 9). 
Dodatkem se upravuje termín ukončení 
prací do 31. 10. 2018.

* RM schválila objednávku prací na zho-
tovení stříšky k  přístupovému schodi-
šti k  budově úřadu u  firmy Václav Do-
čkal (Starý Máteřov) za celkovou cenu 
32.400 Kč vč. DPH.

* RM schválila opravu chodby u tělocvič-
ny ZŠ, kterou provede firma Ondráček 

vodo-topo-plyn (Ždírec nad Doubravou). 
Práce budou řešeny v  rámci dodatku ke 
Smlouvě o  dílo po dokončení akce „Re-
konstrukce sociálních zařízení u tělocvič-
ny a v dolní budově ZŠ Krucemburk“.

* RM schválila navýšení rozpočtu na rok 
2018 pro MŠ o  40.000 Kč z  důvodu vyš-
ších nákladů na opravu třídy Amálek 
a zakoupení nového PC do ředitelny. Dále 
schvaluje změnu č. 2 závazných kazatelů 
MŠ pro rok 2018.

* RM schválila proplacení faktury od fir-
my Jan Matějka–autodoprava (Ždírec nad 
Doubravou) za opravu cesty nad Hlubo-
kou směrem k  rybníku Doubravník za 
celkovou částku 86.009 Kč bez DPH.

* RM schválila objednávku opravy slou-
pu VO u silnice I/37 od firmy Josef Vaní-
ček-ELOV (Vojnův Městec) za celkovou 
cenu 24.053 Kč bez DPH.

* RM schválila objednávku 300 ks stol-
ních kalendářů městyse Krucemburk 
na rok 2019 od firmy Tiskárna Unipress 
(Žďár nad Sázavou) za celkovou cenu 
24.239 Kč bez DPH.

* RM schválila uzavření Smlouvy o  dílo 
na opravu místních komunikací (ul. na 
Starém Ransku - část 1. pořadí) s firmou 
COLAS CZ (Praha 9) za cenu 93.055 Kč bez 
DPH.

* RM schválila uzavření Dodatku č.  1 ke 
Smlouvě o dílo, na akci Městys Krucem-
burk – Opravy MK 2018 s firmou COLAS 
CZ (Praha 9). Dodatkem se upravuje cel-
ková cena díla na 192.433 Kč bez DPH, 
termín provedení prací do 15. 11. 2018 
a specifikace prací.

* RM schválila uzavření Smlouvy o  po-
skytnutí služeb s firmou Diakonie Brou-
mov na bezplatnou obsluhu kontejnerů 
pro sběr použitého textilu a jejich vývozu.

* RM schválila objednávku ohňostroje 
2018 od firmy Kabeš Petr (Praha 6-Břev-
nov) za celkovou cenu 40.000 Kč.

83. zasedání – 26. 10. 2018
* RM schválila uzavření Dodatku č.  1 

ke smlouvě o  dílo ze dne 1.  6. 2018 na 
akci „Snížení energetické náročnosti BD 
čp.  193, 345 Krucemburk“ s  firmou HV 
stavby a  práce (Rajhradice). Dodatkem 
se prodlužuje doba termínu realizace díla 
do 25. 11. 2018.

* RM schválila kladné stanovisko ke 
stavbě „Stavební úpravy a přístavba stá-
je prasat na teletník MV a RV“ na pozem-
cích parc. č.  PK 1407/2, 1407/3, 1407/4, 
1407/5, 1406/2, 1406/76, 1688 v katastrál-
ním území Krucemburk, pro kterou byla 
zpracována projektová dokumentace 
společností AG Komplet.

INFORMACE Z 81.–83.  ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE
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* ZM schválilo podání žádosti o  promi-
nutí vratky dotace a  případného penále 
ve věci akce „Zateplení a  výměna zdroje 
tepla v OÚ Staré Ransko“.

* ZM schválilo podání žaloby proti roz-
hodnutí odvolání Finančního ředitelství 
ve věci vratky dotace na akci „Zateplení a  
výměna zdroje tepla v OÚ Staré Ransko“.

* ZM schválilo zaslání výzvy Ing. Jitce Plíš-
tilové na úhradu škody při administraci 
výběrového řízení na akci „Zateplení a vý-
měna zdroje tepla v OÚ Staré Ransko“.

* ZM schválilo rozpočtová opatření 
č. 7/2018, č. 8/2018, č. 9/2018 a č. 10/2018.

* ZM schválilo uzavření Dodatku č.  5 ke 
Smlouvě o  dílo s  firmou F.R.Z  agency 
(Brno).

* ZM schválilo přípravu technického ře-
šení zateplení západní stěny dolní budo-
vy ZŠ od Ing. Petra Myslivce.

* ZM schválilo prodej části pozemku 
parc. č.  442/14 v  k.ú.  Hluboká o  výmě-
ře 82 m2, za cenu 80 Kč/m2 žadateli J. H. 
(Hluboká). Veškeré náklady spojené 

s koupí pozemku včetně daně s převodu 
nemovitosti hradí kupující.

* ZM schválilo koupi části pozemku parc. 
č. 1758/104 v k.ú. Krucemburk, konkrétně 
nově oddělený pozemek č. parc. 1758/113 
o výměře 47 m2, za cenu 80 Kč/m2 od J. a 
M.  Č. (Krucemburk). Městys uhradí ná-
klady spojené s  koupí a  ½ nákladů na 
pořízení GP.

* ZM schválilo zadání technického řeše-
ní VO Krucemburk dle podmínek dotace 
ze Státního fondu životního prostředí, 
výzva č. 6/2018, prioritní oblast 5. Životní 
prostředí ve městech a obcích, podoblast 
5.3  Podpora energetické účinnosti a  sní-
žení světelného znečištění, na Rekon-
strukce či úpravu veřejného osvětlení na 
území národních parků a CHKO.

* ZM schválilo výstavbu kanalizačního 
roštu v místní komunikaci v ulici Na Vi-
ničkách u čísla popisného 394.

* ZM schválilo územní studii parku 
a  schvaluje navržené řešení parcelace 
pod parkem.

* ZM schválilo uzavření Smlouvy o  dílo 
s firmou Ing. Blahoslava Kopečka na pro-
jekční práce soustavy mlýnských rybníků 
Zadní a Macurův pro dotační titul za část-
ku 198.000 Kč bez DPH.

* ZM neschválilo pronájem pozemku 
parc. č.  st. 104 v k.ú. Hluboká o výměře 
29 m2 na rok za cenu 5 Kč/m2 panu V. H. 
(Krucemburk).

* ZM neschválilo žádost o  prodej po-
zemku parc. č.  st. 104 v  k.ú.  Hluboká 
o výměře 29 m2 za cenu 80 Kč/m2 žadateli 
V. H. (Krucemburk).

* ZM neschválilo prodej části pozemku 
parc. č.  1482/1  v k.ú  Krucemburk, kon-
krétně nově oddělený pozemek č.  parc. 
1482/18 o výměře 40 m2, za cenu 80 Kč/m2 
žadatelům J. a M. Č. (Krucemburk).  

INFORMACE Z 28.  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE  (12. 9.  2018)

INFORMACE Z  1.  ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE

Publikovány jsou upravené verze usnesení Rady 
a Zastupitelstva městyse z důvodu dodržení při-
měřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních úda-
jů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osob-
ních 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.

1. zasedání – 12. 11. 2018
* RM schválila proplacení cen ve výši 

2.500 Kč na turnaj ve stolním tenise 
„O  zlatou fanku“, který se bude konat 
dne 28. 12. 2018 v sokolovně Krucemburk.

* RM schválila uzavření smlouvy o veřej-
ném užití uměleckého výkonu s panem 
Martinem Jandou (Krucemburk) ve výši 
4.000 Kč. Jedná se o  koncert v  kostele 
sv. Mikuláše dne 15. 12. 2018.

* RM schválila sazebník úkonů Pečovatel-
ské služby Krucemburk platný od 1. 11. 2018.

* RM schválila použití rezervního fondu 
ZŠ na pokrytí nákladů vymalování pří-
stavku ve výši 10.950 Kč.

* RM schválila přijetí daru ZŠ ve výši 
35.000 Kč od podniku Lesy ČR.

* RM schválila ukončení smlouvy o odvo-
zu a ukládání komunálního odpadu s pa-
nem Vlastimilem Mokrošem – Restaurace 
Řeka.

* RM schválila výstavbu plotu mezi po-
zemky parc. č. KN 734/2 a 234/1 v k.ú. Kru-
cemburk za cenu 31.864 Kč.

* RM schválila inventarizační komisi ke 
kontrole majetku za rok 2018 ve slože-
ní Patrik Otradovský – předseda, Jiřina 
Valecká a Ludmila Soukupová – členové 
komise.

* RM schválila plán inventur pro rok 
2018. Zároveň pověřuje paní Radku Ru-
dolfovou sestavením inventarizačních se-
znamů ke kontrole majetku za rok 2018.

* RM schválila uzavření smlouvy o dílo na 
výstavbu veřejného osvětlení cyklostezky 
Krucemburk – Ždírec nad Doubravou 
s  firmou Elektromontáže Petr Zvolánek 
(Krucemburk) ve výši 410.238 Kč.

* RM schválila zahájení přípravné práce 
na projektu výstavby cyklostezky Sta-
ré Ransko a  zároveň pověřuje starostu 
k  zjištění dotačních možností na tuto 
akci.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KRUCEMBURK

Počet volených členů zastupitelstva Počet volebních 
obvodů

Okrsky Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasycelkem zpr. v %

15 1 3 3 100,00 1 284 839 65,34 837 11 792

Kandidátní listina Hlasy Počet 
kandidátů

Přepočtený základ 
dle počtu kandidátů

Přepočtené % 
platných hlasů

Počet 
mandátůčíslo název abs. v %

1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 257 10,66 15 11 792,00 10,65 1
2 Ženy Krucemburku 931 7,90 13 10 219,73 9,10 1
3 Občanská demokratická strana 4 159 35,27 15 11 792,00 35,26 6
4 SNK pro rozvoj Krucemburku 1 354 11,48 15 11 792,00 11,48 2
5 NOVÁ VOLBA 1 584 13,43 15 11 792,00 13,43 2
6 Ano Krucemburku 1 652 14,01 15 11 792,00 14,00 2
7 VOLBA PRO ROZVOJ OBCE 855 7,25 15 11 792,00 7,25 1
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Kandidátní listina Kandidát
Navrhující

strana
Politická

příslušnost

Hlasy
Pořadí
zvoleníčíslo název poř.

číslo příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Kasal Jiří Ing. 55 KDU-ČSL KDU-ČSL 152 12,09 1
2 Ženy Krucemburku 1 Valecká Jiřina 62 NK BEZPP 166 17,83 1
3 Občanská demokratická strana 1 Kohout Otto Mgr. 38 ODS BEZPP 445 10,69 1
3 Občanská demokratická strana 2 Pleskač Luboš Ing. 54 ODS BEZPP 333 8,00 2
3 Občanská demokratická strana 7 Zvolánek Miroslav 35 ODS BEZPP 315 7,57 3
3 Občanská demokratická strana 3 Holas Zbyněk 30 ODS BEZPP 304 7,30 4
3 Občanská demokratická strana 4 Sobotková Dagmar 46 ODS BEZPP 271 6,51 5
3 Občanská demokratická strana 5 Jonáš Martin 34 ODS BEZPP 272 6,54 6
4 SNK pro rozvoj Krucemburku 1 Otradovský Patrik 41 NK BEZPP 198 14,62 1
4 SNK pro rozvoj Krucemburku 3 Valecký Jan 42 NK BEZPP 167 12,33 2
5 NOVÁ VOLBA 9 Kopecký Roman 45 NK BEZPP 173 10,92 1
5 NOVÁ VOLBA 2 Dohnal Lukáš 35 NK BEZPP 157 9,91 2
6 Ano Krucemburku 6 Kohl Jiří Ing. 62 NK BEZPP 169 10,23 1
6 Ano Krucemburku 5 Strašil Josef 64 NK BEZPP 166 10,04 2
7 VOLBA PRO ROZVOJ OBCE 2 Břeňová Dagmar Ing. DiS. 48 NK BEZPP 114 13,33 1

Kandidátní listina Kandidát
Navrhující

strana
Politická

příslušnost

Hlasy
Pořadí
zvoleníčíslo název

poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 Losenický Miloslav 40 KDU-ČSL BEZPP 116 9,22 1
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Zrzavý Jiří 66 KDU-ČSL KDU-ČSL 96 7,63 2
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 Janáček Vít 63 KDU-ČSL KDU-ČSL 90 7,15 3
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 Rejšková Marta Mgr. 59 KDU-ČSL BEZPP 76 6,04 4
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 6 Zrzavý Ondřej 38 KDU-ČSL BEZPP 66 5,25 5
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7 Vašek Josef 51 KDU-ČSL BEZPP 77 6,12 6
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 8 Janáček Tomáš Ing. 38 KDU-ČSL BEZPP 67 5,33 7
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 9 Janda Martin Mgr. 28 KDU-ČSL BEZPP 80 6,36 8
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 10 Soukup Pavel 47 KDU-ČSL BEZPP 83 6,60 9
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 11 Málek Ondřej Ing. 31 KDU-ČSL BEZPP 79 6,28 10
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 12 Janda Jiří 55 KDU-ČSL KDU-ČSL 68 5,40 11
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 13 Kočová Eva Ing. 37 KDU-ČSL BEZPP 62 4,93 12
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 14 Martinek Milan 55 KDU-ČSL KDU-ČSL 64 5,09 13
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 15 Jandová Hana 52 KDU-ČSL KDU-ČSL 81 6,44 14
2 Ženy Krucemburku 2 Kotyzová Moravcová Jiřina MUDr. 32 NK BEZPP 100 10,74 1
2 Ženy Krucemburku 12 Kopecká Monika Bc. 44 NK BEZPP 89 9,55 2
2 Ženy Krucemburku 9 Moravcová Jiřina 59 NK BEZPP 80 8,59 3
2 Ženy Krucemburku 3 Šlerková Kateřina 30 NK BEZPP 65 6,98 4
2 Ženy Krucemburku 6 Beránková Libuše Mgr. 37 NK BEZPP 65 6,98 5
2 Ženy Krucemburku 7 Brychnáčová Markéta 36 NK BEZPP 64 6,87 6
2 Ženy Krucemburku 8 Zvolánková Veronika Bc. 25 NK BEZPP 51 5,47 7
2 Ženy Krucemburku 10 Pelikánová Jana 68 NK BEZPP 60 6,44 8
2 Ženy Krucemburku 11 Pospíšilová Lenka 60 NK BEZPP 56 6,01 9
2 Ženy Krucemburku 13 Slanařová Miroslava 47 NK BEZPP 56 6,01 10
2 Ženy Krucemburku 14 Němcová Helena 71 NK BEZPP 40 4,29 11
2 Ženy Krucemburku 15 Kasalová Zdeňka 58 NK BEZPP 39 4,18 12
3 Občanská demokratická strana 6 Šešulka Vilém 44 ODS BEZPP 299 7,18 1
3 Občanská demokratická strana 8 Losenický Karel 63 ODS BEZPP 259 6,22 2
3 Občanská demokratická strana 9 Kadlecová Eva 48 ODS BEZPP 275 6,61 3
3 Občanská demokratická strana 10 Kasal Jiří 41 ODS BEZPP 246 5,91 4
3 Občanská demokratická strana 11 Křesťan Vladimír 33 ODS BEZPP 242 5,81 5
3 Občanská demokratická strana 12 Joska Jaroslav 61 ODS BEZPP 228 5,48 6
3 Občanská demokratická strana 13 Dobrovolný Jaroslav 59 ODS BEZPP 224 5,38 7
3 Občanská demokratická strana 14 Šob Petr 33 ODS BEZPP 229 5,50 8
3 Občanská demokratická strana 15 Coufal Petr 74 ODS ODS 217 5,21 9
4 SNK pro rozvoj Krucemburku 5 Votava Michal 38 NK BEZPP 131 9,67 1
4 SNK pro rozvoj Krucemburku 2 Kunzová Kateřina Ing. 37 NK BEZPP 103 7,60 2
4 SNK pro rozvoj Krucemburku 4 Šiller Michal 40 NK BEZPP 73 5,39 3
4 SNK pro rozvoj Krucemburku 6 Máčel Martin 54 NK BEZPP 97 7,16 4
4 SNK pro rozvoj Krucemburku 7 Losenická Eliška 32 NK BEZPP 63 4,65 5
4 SNK pro rozvoj Krucemburku 8 Novotná Michaela 36 NK BEZPP 52 3,84 6
4 SNK pro rozvoj Krucemburku 9 Kunz Lukáš 38 NK BEZPP 61 4,50 7

VŠECHNY KANDIDÁTNÍ LISTINY
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4 SNK pro rozvoj Krucemburku 10 Kamarád Jiří 74 NK BEZPP 89 6,57 8
4 SNK pro rozvoj Krucemburku 11 Legát Vlastislav 45 NK BEZPP 92 6,79 9
4 SNK pro rozvoj Krucemburku 12 Málek Václav Ing. 30 NK BEZPP 56 4,13 10
4 SNK pro rozvoj Krucemburku 13 Tulach David 41 NK BEZPP 62 4,57 11
4 SNK pro rozvoj Krucemburku 14 Šidlák Jaroslav 70 NK BEZPP 77 5,68 12
4 SNK pro rozvoj Krucemburku 15 Stunová Alžběta 30 NK BEZPP 33 2,43 13
5 NOVÁ VOLBA 3 Strašil Martin 47 NK BEZPP 155 9,78 1
5 NOVÁ VOLBA 1 Brychnáč Roman 39 NK BEZPP 129 8,14 2
5 NOVÁ VOLBA 7 Vavroušek Miroslav 50 NK BEZPP 117 7,38 3
5 NOVÁ VOLBA 4 Kučera Vít 41 NK BEZPP 97 6,12 4
5 NOVÁ VOLBA 5 Žižková Dana 41 NK BEZPP 89 5,61 5
5 NOVÁ VOLBA 6 Šulcová Lenka 39 NK BEZPP 69 4,35 6
5 NOVÁ VOLBA 8 Pejchl Vlastimil 42 NK BEZPP 99 6,25 7
5 NOVÁ VOLBA 10 Kohoutová Miloslava 51 NK BEZPP 82 5,17 8
5 NOVÁ VOLBA 11 Janáček Štěpán 26 NK BEZPP 96 6,06 9
5 NOVÁ VOLBA 12 Mikulecký Dušan 44 NK BEZPP 87 5,49 10
5 NOVÁ VOLBA 13 Říha Martin 29 NK BEZPP 90 5,68 11
5 NOVÁ VOLBA 14 Křesťan Tomáš 26 NK BEZPP 82 5,17 12
5 NOVÁ VOLBA 15 Šulc Jan 43 NK BEZPP 62 3,91 13
6 Ano Krucemburku 1 Havlíček Jiří Mgr. 61 NK BEZPP 152 9,20 1
6 Ano Krucemburku 4 Dohnal Jaroslav 54 NK BEZPP 141 8,53 2
6 Ano Krucemburku 3 Kujan František Ing. 59 NK BEZPP 140 8,47 3
6 Ano Krucemburku 2 Šulcová Zuzana 41 NK BEZPP 101 6,11 4
6 Ano Krucemburku 7 Přiklopil Jiří 48 NK BEZPP 100 6,05 5
6 Ano Krucemburku 8 Mifka Jaromír 61 NK BEZPP 119 7,20 6
6 Ano Krucemburku 9 Zvolánek Zdeněk 25 NK BEZPP 82 4,96 7
6 Ano Krucemburku 10 Soukupová Iveta Ing. 51 NK BEZPP 76 4,60 8
6 Ano Krucemburku 11 Kohout Milan 52 NK BEZPP 85 5,14 9
6 Ano Krucemburku 12 Klukan Jaroslav 29 NK BEZPP 78 4,72 10
6 Ano Krucemburku 13 Ondráčková Vlada 51 NK BEZPP 61 3,69 11
6 Ano Krucemburku 14 Kytlička Miroslav 68 NK BEZPP 86 5,20 12
6 Ano Krucemburku 15 Vaníček Bohuslav 55 NK BEZPP 96 5,81 13
7 VOLBA PRO ROZVOJ OBCE 1 Trávníček Tomáš 36 NK BEZPP 112 13,09 1
7 VOLBA PRO ROZVOJ OBCE 3 Novák Lubomír 66 NK BEZPP 81 9,47 2
7 VOLBA PRO ROZVOJ OBCE 7 Šlerka Jindřich 44 NK BEZPP 79 9,23 3
7 VOLBA PRO ROZVOJ OBCE 4 Kasal Martin 47 NK BEZPP 45 5,26 4
7 VOLBA PRO ROZVOJ OBCE 5 Hoke David 45 NK BEZPP 33 3,85 5
7 VOLBA PRO ROZVOJ OBCE 6 Kubová Hana 42 NK BEZPP 47 5,49 6
7 VOLBA PRO ROZVOJ OBCE 8 Zvolánková Marcela Bc. 49 NK BEZPP 42 4,91 7
7 VOLBA PRO ROZVOJ OBCE 9 Kubový Miroslav 46 NK BEZPP 41 4,79 8
7 VOLBA PRO ROZVOJ OBCE 10 Němec František 37 NK BEZPP 36 4,21 9
7 VOLBA PRO ROZVOJ OBCE 11 Křesťanová Ladislava 54 NK BEZPP 59 6,90 10
7 VOLBA PRO ROZVOJ OBCE 12 Trávníček Martin 32 NK BEZPP 37 4,32 11
7 VOLBA PRO ROZVOJ OBCE 13 Hránková Magda 53 NK BEZPP 31 3,62 12
7 VOLBA PRO ROZVOJ OBCE 14 Hájek Jindřich 50 NK BEZPP 54 6,31 13
7 VOLBA PRO ROZVOJ OBCE 15 Dostál Petr 55 NK BEZPP 44 5,14 14

Jedná se o  lovecké příběhy s  flintou 
i  loveckými dravci a  děj je zasazen 
v  mnoha příbězích na Lesní správu 
Ransko. Kniha se nechá zakoupit na 
různých sokolnických a mysliveckých 
akcích nebo přímo u Vaška Augustina, 
Oudoleň 117, telefon 603 536 721, 
email: augustin@ldopribyslav.cz 
a vaclavaugustin.cz.

Kniha Václava Augustina V  zajetí lo-
vecké vášně nás, běžné návštěvníky 
a milovníky přírody, provádí skrytými 
místy lesa a učí vnímat i malé detaily, 
podle kterých můžeme poznat, kudy 
prochází lesní zvěř, kde možná hnízdí 
dravci, pochopíme, kdy les navštívit, 

abychom na různé lesní tvory narazi-
li. V knize se dozvíme mnoho o tom, 
jak vypadá správa lesa, nahlédneme 
do zákulisí pravidel pro lov a jakým 
vývojem lesnictví prošlo za poslední 
desítky let. Zažijeme výcvik dravých 
ptáků včetně sokolnických setkání, 
pochopíme, jakým úskalím sou-
časná myslivost čelí. Celá kniha je 
proložena snad tisícem překrásných 
a zajímavých fotografií. Je psána vel-
mi osobitým způsobem, ze kterého je 
cítit, jak autor přírodu a  lov miluje, 
jak moc lesu a své práci rozumí. Ať je 
čtenář laik nebo také myslivec, kniha 
vás svou otevřeností a  autentičností 
vtáhne a jen tak nepustí. 

UPOUTÁVKA NA KNIHU – V ZAJETÍ  LOVECKÉ VÁŠNĚ
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POLICIE ČR HLÁSÍ

POKRAČOVÁNÍ UDÁLOSTÍ PŘED OSMDESÁTI  LETY

Vraťme se ještě do konce pohnutého roku 
1938. Do Krucemburku se vrátil jako po-
slední demobilizovaný voják 11. prosince 
z  Podkarpatské Rusi pan František Mach. 
V předvánoční době zde bylo sehráno ně-
kolik divadelních představení. Sokolské 
divadlo nacvičilo Jiráskovu hru Emigranti 
a  divadelní soubor Orla hry Má matička 
chudá byla a Děvče od Čerchova.

Nastávající rok 1939 byl posledním ro-
kem druhé republiky.

6.  ledna byla vyhlášena sbírka na ná-
rodní pomoc našim odsunutým občanům 
ze Sudet; byla nazvaná národní koleda. 
Nejistota a  obavy z  budoucího vývoje se 
projevily i na nastávající plesové sezóně.

21. února se vzdalo svých funkcí deset 
členů obecního zastupitelstva patřících ke 
Straně národní jednoty, aby ze zastupitel-
stva byli odstraněni sociální demokraté, 
kteří úspěšně vedli obec od založení repub-
liky. Sociální demokracie byla přeměněna 
v Národní stranu práce. Zastupitelé odstou-
pili také proto, aby zde byla místo obecního 
zastupitelstva zřízena správní komise.

Do této doby přišel nešťastný 15. bře-
zen, kdy německá armáda obsadila Čechy 
a Moravu. Došlo k odtržení Slovenska, kde 
byl vytvořen slovenský stát, vlády se tam 
ujali Hlinkovi fašisté a prezidentem se stal 
Jozef Tiso. Učitelé, četníci, celníci a  další 
čeští občané, kteří žili na Slovensku a také 
v Podkarpatské Rusi, byli vyhnáni a vrace-
li se zpátky bez všech prostředků domů do 
Čech, mnohdy přes Maďarsko, neboť slo-

vensko–česká hranice byla pro ně uzavře-
ná. Do Krucemburku se vrátil z Užhorodu 
se svou rodinou zdejší rodák pan Dufek 
a ze Slovenska se svou rodinou pan Singer, 
příslušník finanční stráže.

Prezident Emil Hácha byl 14. března po-
zván do Berlína, kde mu Hitler oznámil, že 
zbytek republiky bude obsazen německou 
brannou mocí, aby Češi nekladli ozbrojený 
odpor. Následující den 15. března okupo-
valy německé jednotky Prahu a další měs-
ta a  16. března byla provedena okupace 
celého našeho státu. Na pražském hradě 
stanul Adolf Hitler a německý ministr za-
hraničí Joachim Ribbentrop přečetl výnos 
o  zřízení protektorátu Čechy a  Morava. 
Tímto výnosem bylo toto území připojeno 
k území velkoněmecké říše. Měnou se stala 
říšská marka a protektorátní koruna. Pro-
tektorem se stal Konstantin von Neurath 
a  státním prezidentem Emil Hácha. Před-
sedou protektorátní vlády se stal generál 
Alois Eliáš.

Vraťme se však do Krucemburku, kam se 
dostaly první jednotky německé okupační 
armády 16. března. Byla to autokolona: vo-
jáci chtěli jet do Německého Brodu nikoliv 
přes Ždírec a Českou Bělou, ale přes Žďár. 
Příroda jako by se této okupaci bránila, zu-
řily sněhové vánice a napadlo velké množ-
ství sněhu. Silnice na Žďár byla nad Vojno-
vým Městcem neprůjezdná, autokolona se 
vrátila zpět do Krucemburku, kde vojáci 
přenocovali. Podle pamětníků se hladoví 
němečtí vojáci vrhli do místních obchodů 

a k řezníkům a pekařům, kde za německé 
marky skupovali potraviny. V té době bylo 
ještě v  obchodech všeho dostatek. Další 
kolona uvízla toho dne za Ždírcem směrem 
na Sobíňov, také kvůli sněhovým závějím.

Ve dnech 17.–18. března byli v  krucem-
burské sokolovně ubytováni pěšáci 12. plu-
ku; bylo to asi 200 vojáků a 14 důstojníků, 
a v neděli 18. března odjeli směrem na zá-
pad.

17. března dostali občané Krucembur-
ku nařízení, aby odevzdali veškeré zbra-
ně a odnesli je do hostince u Pecinů, kde 
jim byly za asistence četníků odebrány; 
na odebírání zbraní dohlížel německý dů-
stojník. 19. března přijel do Krucemburku 
oddíl lehkého dělostřelectva v  počtu 75 
mužů, kterým velel nadporučík a poručík, 
ubytovaní byli v bývalé evangelické škole 
a  v  Družstevním domě. Někteří z  vojáků 
uměli dobře česky. 

Němci přikázali jezdit vpravo tak jako 
v Německu. V té době se u nás jezdilo po 
levé straně; než se nový příkaz vžil, vyžá-
dalo si to mnoho dopravních nehod.

Správu Krucemburku převzala 23. břez-
na desetičlenná správní komise místo osm-
náctičlenného obecního zastupitelstva. 
Předsedou správní komise se stal továrník 
Vladimír Štill. Členové správní komise se 
dohodli, že veškeré funkce budou čestné 
a bezplatné, proto byla nově zřízena funk-
ce obecního tajemníka, jímž se stal JUC. 
Ladislav Dymáček.

 Pavel Vomela

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás seznámila s  některý-
mi případy trestné činnosti, k nimž došlo 
v  průběhu měsíců září a  říjen v  teritoriu 
obvodního oddělení PČR Chotěboř. 

Krádeže vloupáním
• Neznámý pachatel v době od 8.30 hodin 

28. 9.  do 6.30 hodin 29. 9.  nezjištěným 
způsobem vnikl do oploceného areálu 
Zemědělského družstva a.s. Krucemburk, 
středisko Ždírec nad Doubravou. V budo-
vě střediska mechanizace vykopl vstupní 
dveře kanceláře a vnikl dovnitř. Kancelář 
prohledal, ale nic neodcizil. Poškozené 
společnosti způsobil škodu 1.000 Kč.

• Neznámý pachatel v době od 15.30 hodin 
29. 9. do 12 hodin 6. 10. v katastru obce 
Slavíkov (část Dlouhý) se pokusil za po-
moci nezjištěného nástroje vypáčit okno 
do verandy rekreační chaty. Do chaty ale 
nevnikl. Páčením poškodil okno a  jeho 
rám, způsobil škodu 2.000 Kč. 

• Neznámý pachatel v  době od 10 hodin 
27. 10. do 19.00 hodin 29. 10. ve Ždírci 

nad Doubravou (v  ulici Ve Vilkách) ne-
zjištěným způsobem a  bez použití zjev-
ného násilí vnikl na oplocený pozemek 
u  rodinného domku. Páčením poškodil 
v oblasti bezpečnostního zámku plastový 
rám hlavních vchodových dveří domu. 
Do domu se mu vniknout nepodařilo. Po-
škozené způsobil škodu ve výši 1.000 Kč.

Krádež
• Neznámý pachatel v  době od 18 hodin 

27. 10. do 13 hodin 28. 10. v obci Chlum 
odcizil bez použití násilí osobní motoro-
vé vozidlo zn. Renault Laguna, v  němž 
majitelka pravděpodobně ponechala 
klíče. S  vozidlem vykonal jízdu z  obce 
Chlum do Ždírce nad Doubravou a  zde 
ponechal vozidlo odstavené na parkovi-
šti před restaurací U Lázničků. 

Poškození cizí věci
• Neznámý pachatel v  době od 17 hodin 

3. 10. do 9.30 hodin 4. 10. v Krucembur-
ku na zahradě před rodinným domem 
poškrábal lak zaparkovaného osobní-

ho motorového vozidla zn. VW Tiguan. 
Poškozené způsobil škodu v odhadnuté 
výši 50.000 Kč. 

• Neznámý pachatel v době od 16.30 hodin 
29. 10. do 7 hodin 30. 10. v obci Krucem-
burk (v ulici Mikuláše Střely) vhodil do 
prosklené výlohy firmy Viatronic beto-
novou dlaždici, dovnitř objektu nevnikl, 
ani se o  to nepokusil. Firmě způsobil 
škodu ve výši 10.000 Kč. 

pprap. Marie Perková, vrchní asistent

 

ZUBNÍ POHOTOVOST

• 22.–23. prosince 2018  
Surzhyk Valentyn – U Trojice 4059, 
Havlíčkův Brod  - tel.: 777 505 212

• 24.–26. prosince 2018   
Ciubrei Dumitru – Habrecká 450, 
Ledeč nad Sázavou - tel.: 569 721 553

• 29. prosince 2018 – 1. ledna 2019  
NEOBSAZENO 
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VZPOMÍNKY Z POBYTU V RUSKÉM ZAJETÍ V LETECH 1914 AŽ 1918

NÁVŠTĚVA Z AMERICKÉ NEBRASKY

Vzpomínky mého dědečka Antonína Kozla 
na pobyt v ruském zajetí. Opsáno ze špatně 
čitelného dědečkova zápisníku, který jsem 
dostal od tatínka.

 
Dne 16. prosince 1914 jsme byli přepade-
ni Rusi mezi 5.–6.  hodinou večerní mezi 
Baligradem a Liskem. A byli jsme zabráni 
v zajetí. Dne 16. jsme přespali v Lisku. Dne 
17. a 18. jsme šli do Chyrova. Večer 18. --- 
nás dali na vlak, ráno dne 19. jsme přijeli 
do Lvova, tam jsme pobyli tři dny. 22. ve-
čer jsme vyšli opět ze Lvova, vedlo se nám 
špatně a byli jsme oddaní na milosrdenství 
občanstva. Dne 26. o sv. Štěpánu o 4. hodi-
ně odpolední jsme se zastavili na ruských 
hranicích, o  7 hodinách večer jsme došli 
na ruské nádraží Radimilov. O 12 hodinách 
v noci nás strkali do vlaku a jeli jsme dva 
dny a  dvě noci do Kijeva, kde jsme byli 
o celé naše majetky obráni, jen nám pone-
chali hlad, špínu a vši.

Zubožený byl stav náš. Tam jsme byli 
zapisováni a  třetího dne nás vypravili na 
další cestu naší trpké zkušenosti. Po dvou 
dnech jsme přijeli do města Moskvy, kde 
jsme již dostali jedenkrád denně jíst. Stá-
li jsme tam 2 dny, čtyři vlaky, 1 Slovanův, 
1 Germánů, 1 naších Němců, 1 Maďarů. Po 
dvou dnech náš vlak se hnul a zůstali jsme 
stát až 9. ledna 1915. Po ty dny jsme dostá-
vali 33 kopjejek na každý den. 10. ráno nás 
vyložili z  vlaku na nádraží Oriči na Sibiř-
ské Koleji a vedli nás 35° mrazem polobo-
sí a  polonahý 22 versty do města Orlova. 
Kde nás občanstvo velice obdivovali neb 
mysleli, že nejsme lidi jako druzí. Dostali 
jsme se tam večer, dostali jsme ještě večer 
mináž. Ubytovali nás ve starý kasárny, ve 
které měli ubytovaný koně, bez podlahy, 
byla to pravá konírna. Spali jsme na dře-

věných pryčnách, byli jsme v  zuboženém 
postavení. Tu jsme již fasovali chléb, cukr 
i  čaj a  v  poledne zelnou polévku, málo 
masa i kaši, nejmilejší ruské jídlo, bez kte-
rého ruský lid nemůže žíti. To se opakova-
lo každý den. Ale naše postavení se ještě 
více zhoršilo a to nemocemi, všichni jsme 
byli velice nastuzení. A  tu všeliké nemo-
ci mezi námi řádily. Já jsem byl též velice 
přestuzený na nohy a velice vysílený, takže 
jsem spal celý měsíc, jen mě moji kamarádi 
zbudili k jídlu a opět jsem šel spát. Druhý 
měsíc opět jsem nemohl na nohy, s  bo-
lestí jsem došel na Dvůr, pak se to trochu 
polepšilo. 27. března jsem obdržel peníze 
z  domova, 6  rublů 71 kopjejek, velice mě 
to překvapilo, právě byly Velikonoční svát-
ky, tak jsem si s mojim kamarádem Fran-
tíkem z Brna prilepšili. Ten černý chléb se 
slámou nám moc nechutnal. Pak jsem již 
trochu vycházel na Dvůr a  k říčce, která 
vedla hned podle kasáren, jméno její Vjat-
ka, byla široká, mostu přes ni nebylo, bylo 
tam převoznictví. Až 26. dubna nás též pře-
vezli na vorech a jeli jsme až do 30. dubna 
do Tulský Gubernie, kde jsme se dostali 
na jeden Dvůr na práci s kamarády Frant. 
Cíhou a Ivanem Šturíkem z Galicie. Přijeli 
jsme tam v  půlnoci 1.  května, hned ráno 
v 4 hodiny jsme museli vstávat a  již jsme 
se rozhlíželi po tý ruský práci. V Rusku jest 
chleba hodně a práce ještě víc.

Poznámka
V  průběhu této krušné cesty byli zajatci 
rozdělováni do menších skupin. Dva bra-
try chtěli od sebe oddělit, a tak si dědeček 
s jedním vyměnil papíry, aby zůstali spolu, 
a  dědeček po celou dobu v  zajetí pak byl 
Stanislav Pláteník. V  Tulské gubernii po-
tom pracoval na šlechtickém statku jako 

kočí. Vzpomínal, že když se tam objevili ru-
doarmějci, byl v ohrožení života, ale místní 
ženy ho ubránily.

Mezi Německem, Rakousko-Uherskem 
a  sovětským Ruskem byl 3.  3. 1918 pode-
psán brestlitevský mír, jehož součástí byla 
i  dohoda o  výměně válečných zajatců. 
Po  návratu z  Ruska dostal dědeček krát-
kou dovolenou, kterou však hodně přetáhl, 
a dostal se za to do basy. Pro předpokláda-
nou nespolehlivost už nebyl poslán znovu 
na frontu a zbytek války dosloužil ve Vídni.

Dědeček se narodil v roce 1878 na Fryša-
vě pod Žákovou horou, v roce 1943 se pře-
stěhoval do Ždírce nad Doubravou, zemřel 
v  roce 1960 a  je pochován na katolickém 
hřbitově v Krucemburku.

Opsal, upravil a doplnil Vladimír Kozel

Čtrnáctého září přijeli do Krucemburku 
paní Kathy Oslzlý a Tom Zumpfe. Jeho pra-
dědeček Florian Zumpfe vlastnil od roku 
1832 – tehdy mu bylo již 42 let – deset roků 
bývalý panský hostinec na náměstí (dneš-
ní hostinec Pepino). Roku 1842 zakoupil 
na náměstí dům čp. 20, kde asi dvacet roků 
bydlel (po něm dům vlastnil do poloviny 
70. let jeho syn Antonín). Za manželku si 
Florián vzal Marii Pelikánovou z Hluboké. 
Navzdory svému německému jménu – ro-
dina byla původně německé národnosti 
z okolí České Lípy a přes Humpolec se do-
stala do Krucemburku – Florián Zumpfe 
byl přesvědčený Čech. Byl členem krucem-
burského obecního zastupitelstva, vybíral 
sobotáles pro učitele Jakuba Pátka, přátelil 
se s tehdejším krucemburským rychtářem 
Janem Zrzavým, dědou malíře Jana Zrza-

vého (byl kmotrem jeho dětí). Syn Antonín 
Zumpfe se odstěhoval v roce 1876 do Ame-
riky (do Saline County v Nebrasce). V Ne-
brasce dnes žije asi 450.000 osob, které 
mají české kořeny.

Také paní Kathy Oslzlý má v Krucembur-
ku rodinné kořeny, je příbuzná s  rodinou 
Dymáčkovou. Zajímá se živě o historii Kru-
cemburku, vlastní jakousi pamětní knihu, 
která ohořela po požáru Krucemburku.

Návštěvu zprostředkoval pan Karel Kysil-
ka, bývalý diplomatický pracovník, který 
mě oslovil, zdali bych je při návštěvě Kru-
cemburku nedoprovázel. Ten také vypraco-
val rodokmen rodiny Zumpfů od roku 1650 
a napsal o této rodině asi padesátistránkový 
spis v angličtině.

Na ÚM přijal hosty z  Nebrasky pan sta-
rosta Mgr. Otto Kohout, prohlédli si Pamět-

ní síň Jana Zrzavého, navštívili jeho hrob 
a prohlédli si katolický a evangelický kostel 
a oba hřbitovy. Potom hosté odjeli do Hlu-
boké, kde navštívili pana Jindřicha Kasala, 
jejich příbuzného. V Hluboké jsme se u Ka-
salů pozdrželi a potom jsme odjeli do Jitko-
va, kde hosty na Obecním úřadě přijal pan 
starosta Kubát a rodina Novotných, která je 
se Zumpfeovými příbuzná (původně rodina 
Janáčkova). Dále se hosté podívali do Oudo-
leně a Slavětína, kde také žili jejich příbuz-
ní, ti žili také v Radostíně.

Návštěvu hostů z Nebrasky komplikovalo 
deštivé počasí. Dělali si o  všem fotografic-
kou dokumentaci a velice se jim v Krucem-
burku a  v  místech, která navštívili, líbilo. 
Slíbili, že se sem opět rádi vrátí.

 Pavel Vomela
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Vážení spoluobčané,
lidé odedávna uctívali slunce, měsíc 
a  hvězdy. Ke slunci se obraceli zvláště 
v době zimního slunovratu. Doufali v jeho 
návrat, uctívali ho pro jeho velikost a  ži-
votodárnou sílu. Slunce pro ně tehdy bylo 
symbolem života a  zárukou pokračování 
existence tohoto světa.

Před necelými dvěma tisíci lety se křes-
ťanská církev rozhodla umístit do tohoto 
zimního období čas oslavy narození Pána 
Ježíše Krista, Božího Syna. Církev neví, 
kdy přesně se Pán Ježíš narodil. Neví, zda 
to bylo roku 4, 5, anebo 6  před naším le-
topočtem, neví, zda to bylo na jaře nebo 
na podzim. Svým činem chtěla dát naje-
vo svou víru a  přeznačit, změnit uctívání 
nebeských těles. Církev tehdy jasně řekla: 

nikoliv slunce se svou životodárnou silou, 
ale Bůh je Pánem a  Dárcem života, On je 
tím pravým světlem pro tento svět. Slunce 
není bůh, ale Ježíš Nazaretský Bohem byl 
a  je. On je tím Sluncem, Světlem pro člo-
věka. Bůh, který stvořil svět a vesmír a kte-
rý také zařídil, že se to naše dobré slunce 
nikdy nevzdálí od země tak, aby vše živé 
na této zemi pomrzlo a navždy zahynulo, 
tento Bůh se stal člověkem. Stal se jedním 
z nás a zároveň zůstal Bohem. Přišel, aby 
člověka zachránil z jeho vin, aby lidem dal 
smysl a cíl života. To jsou Vánoce, proto má 
být Bůh uctíván a vzýván. 

Narozený Boží Syn nám ukazuje, odkud 
přichází řešení lidské situace. Bůh vyko-
nal vše pro záchranu lidského života. Dává 
nám tento svět a dává nám také své spase-
ní. Můžeme se setkávat s Ježíšem Kristem, 
můžeme vděčně přijmout jeho vykoupení. 
Tak přirozeně a  zadarmo, jako přijímáme 
sluneční svit, tak snadno a zadarmo smí-
me přijímat záchranu z bezcílnosti života, 
záchranu, která přišla v betlémském dítěti, 
Ježíši Kristu.

S přáním pokojných Vánoc a úspěšného 
roku 2019

Marek Vanča, farář

• 25. prosince – ÚTERÝ  
– Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 

Krucemburk – 8.00 h. 
Horní Studenec – 9.30 h. 
Škrdlovice – 11.00 h. 
Krucemburk – 15.00 h. – živý betlém 
na farním dvoře

• 26. prosince – STŘEDA  
– Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 

Krucemburk – 9.30 h. 
Vojnův Městec – 11.00 h. 
Krucemburk – 17.00 h. – vánoční koncert 
v kostele sv. Mikuláše
• 27. prosince – ČTVRTEK  

– Svátek sv. Jana, apoštola
Krucemburk – 18.00 h. – mše svatá s obřadem 
žehnání vína. Po bohoslužbě bude na faře 
posezení při víně.
• 28. prosince – PÁTEK  

– Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Krucemburk – 9.00 h. – turnaj ve stolním 
tenise „O Zlatou fanku“ v sokolovně 
• 29. prosince – SOBOTA – Pátý den v oktávu 

Narození Páně
Sopoty – 16.30 h. 
Škrdlovice – 18.00 h. 
• 30. prosince – NEDĚLE – Svátek Svaté rodiny
Krucemburk – 8.00 h. 
Horní Studenec – 9.30 h. 
Vojnův Městec – 11.00 h. 
• 31. prosince – PONDĚLÍ  

– Svátek Svaté rodiny – SILVESTR 2018
Krucemburk – 16.00 h. děkovná mše svatá 
na závěr občanského roku
• 1. ledna 2019 – ÚTERÝ  

– Slavnost MATKY BOŽÍ, NOVÝ ROK 2019
Krucemburk – 8.00 h. 
Horní Studenec – 9.30 h. 
Vojnův Městec – 11.00 h. 
• 5. ledna – SOBOTA po oktávu Narození Páně
Sopoty – 16.30 h. 
Škrdlovice – 18.00 h. 
• 6. ledna – NEDĚLE  

– Slavnost Zjevení Páně, Tři králové
Horní Studenec – 8.00 h. 
Krucemburk – 9.30 h. – během slavnostní 
bohoslužby bude žehnání vody, kadidla a křídy
Vojnův Městec – 11.00 h. 

Nadcházející vánoční svátky jsou dobou 
obdarování a  vzájemného sblížení. Mají 
své kouzlo a  šťastný je ten, kdo ho objeví. 
Přiznám se, že psát o Vánocích je pro mne 
stejné, jako když cestuji neznámou kraji-
nou a musím se stále dívat do mapy, abych 
nezabloudil. Možná vám to bude připadat 
směšné, ale to, co je příliš známé z pohledu 
světa, z úhlu ducha se jeví jinak. Narození 
každého člověka je ve skutečnosti obrov-
ským zázrakem, který se nejednou přehlíží. 
Naše smysly vnímají tělíčko, úsměv a pláč 
nového člověka, ale těžko již postihnou ce-
lou tu genetickou výbavu, kterou si s sebou 
každý z nás na svět přináší. Kolik je v nás ge-
netických informací, skrytých rezerv a mož-
ností. Ovšem další léta našeho života teprve 
ukazují, co jsme využili, v čem máme ještě 
šanci a v čem jsme nadobro zaostali. Je ty-
pické, že se současní rodiče snaží děti mate-
riálně zajistit, zprostředkovat jim všechno, 
co tak zvaně žádá doba. Na popovídání 
s  dětmi však rodičům často nezbývá čas. 
Nehodlám v tuto chvíli ani moralizovat ani 
kázat. Pravá oslava narozenin Ježíše, pokud 
ji nezařadíme jen do kategorie jídla a dárků, 
spočívá právě v rozhovoru a v určitém žas-
nutí. Zkusme to nyní aspoň chvíli spolu.

V  Betlémě, v  Judsku, se narodil Ježíš 
Kristus. Nastal tam zlom v dějinách lidstva. 
Byl to nový počátek. V historii Betléma jde 
o okamžik narození toho velikého krále krá-
lů, který přišel, aby obnovil na světě harmo-
nický stav, jenž byl porušen zlem lidského 
hříchu. Přichází jako Pán nového králov-
ství, jež je zbudováno na laskavých a  po-
ctivých vztazích mezi lidmi, které je králov-
stvím pravdy, spravedlnosti a lásky. Kolem 
tohoto krále, maličkého a bezbranného dí-
těte, se shromažďují lidé věrní novému krá-
lovství. Tak přijdou pastýři, tak přijdou mu-
drci, tak jdeme i my. Kdo do Betléma nejde, 

ale zanedlouho ho dá brutálně napadnout, 
je diktátorská moc krále Heroda, který se 
děsí příchodu nového krále. Návštěva jesli-
ček je vlastně projevem našeho rozhodnutí 
patřit do onoho nového království, našeho 
rozhodnutí přijmout jiná pravidla mezilid-
ských vztahů, než jsou ta, která nám často 
vadí, ale která sami rádi užíváme. Je to, ane-
bo by to mělo být, rozhodnutí, že přestane-
me podvádět, vydírat, chytračit, lhát, vyta-
hovat se a pohrdat slabšími, a že se naopak 
začneme dělit a  poctivě spolupracovat, že 
si chceme s  lidmi rozumět a pomáhat jim. 
Jsme přece sousedé a obyvatelé této země. 
Protože jsou jesličky zářícím jádrem osvo-
bozeného světa, přitahují k  sobě všechny 
a všechno. Odtud se má Kristovo království 
dostat až na konec světa.

Během Štědrého večera budeme ob-
darováni mnoha příjemnými, hezkými či 
užitečnými věcmi a  sami jich jistě hodně 
darujeme. Nad všechnu cenu či vzácnost 
našich darů je vědomí, že někomu stojíme 
za to, aby nám chtěl udělat radost, a že sami 
máme někoho, komu ji chceme udělat. Vá-
noce jsou svátky vztahu. Vztahu, který 
utváří naši cenu i cenu, kterou pro nás mají 
ti druzí. A my této ceně smíme věřit. 

Milí čtenáři, přeji vám všem do jednoho 
onen nový úžas, který přivede na svět ve va-
šem srdci radost ze svěřeného daru života. 
Přeji radostné Vánoce.

Pavel Seidl

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY ČCE

VÁNOČNÍ  ZASTAVENÍ

Evangelické bohoslužby v Krucemburku: 
23. prosince – čtvrtá neděle adventní, bohoslužby v kostele v 10 hodin 
24. prosince – Štědrý den, bohoslužby v kostele v 10 hodin s pásmem dětí
25. prosince – Boží hod vánoční, bohoslužby v kostele v 10 hodin s večeří Páně
30. prosince – nedělní bohoslužby v kostele v 10 hodin 

Pořad katolických bohoslužeb a některých 
akcí o Vánocích ve farnosti Krucemburk a 
Sopoty

• 24. prosince – PONDĚLÍ – ŠTĚDRÝ DEN 
Sopoty – 16.30 h. – mše svatá ze slavnosti 
Narození Páně
Vojnův Městec – 20.00 h. – půlnoční mše svatá
Krucemburk – 22.00 h. – půlnoční mše svatá
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Jednotka vyjížděla během podzimu 
pouze ke dvěma požárům, a to v obou 
případech do firmy Intermont. Při 
prvním požáru zasahovali hasiči 
asi dvě hodiny, při druhém od 3.40 
do 19.45 hodin a druhý den uklízeli 
hadicová vedení, která byla na místě 
požáru ponechána pod vodou při-
pravena pro případ dalšího zahoře-
ní. Na lokalizaci požáru zasahovalo 
devět jednotek a  jedenáct cisteren, 
od naší jednotky zasahovalo 12 hasi-
čů, někteří zůstali v  zásahu po celý 
den a v noci v hotovosti. 

S  blížícími se Vánocemi nastala 
doba zapalování adventních věnců 
a  odpalování ohňostrojů. Tímto by-
chom chtěli nabádat k  opatrnosti 
a  ohleduplnosti při odpalování oh-
ňostrojů. 

Přejeme všem spoluobčanům krás-
né prožití vánočních svátků a  vše 
nejlepší do nového roku. Poděková-
ní patří rodinám všech hasičů, které 
pomáhají a podporují činnost jednot-
ky, Úřadu městyse za podporu, pod-
nikům a  firmám za veškerou pomoc 
a podporu a všem spoluobčanům za 
vstřícnost při činnost naší jednotky. 

za SDH Krucemburk 
velitel jednotky Martin Kasal

Jak už to tak bývá, s přibývajícím mrazem, 
a  dá-li Bůh i  se sněhovými vločkami, je 
z dálky možné zahlédnout pomalu se blí-
žící ony kouzelné svátky – svátky vánoční. 
A pro SHM je toto období skvělou příleži-
tostí připravit několik akcí jen pro Vás.

Při první z nich bychom mohli společně 
strávit chvíli čekáním na sv. Mikuláše, a to 
9. prosince od 14 hodin v kostele sv. Miku-
láše v Krucemburku. Těšit se můžeme do-
konce na pohádky v podání dětí ze Spolča 
Broučků a Berušek. 

Stále probíhá florbal i  Spolčo B+B; po-
kud si nejste jistí, zdali se k  nám přidat, 
jste vítáni i nadále. Spolčo B+B pro děti od 
1. do 5. třídy základní školy probíhá každý 
čtvrtek od 17 do 18.30 hodin a děti od 6. tří-
dy až do prvního ročníku na střední škole 
se scházejí v pátek od 17 do 18 hodin.

Nyní trochu zpráv z florbalu! Proběhl 1. bo-
dovací turnaj SHM a naši starší chlapci se 
vypracovali na 1. místo. Mladší si vysloužili 
5. místo, to je ovšem jen ticho před bouří.

Koncem tohoto roku, přesněji 28. prosin-
ce, se bude konat PředSilvestr pro děti na 
faře v Krucemburku od 17 do 19 hodin. Ten-
to večer bude naplněný hrami a společně 
oslavíme příchod nového roku. 

Na konci zimy se můžete těšit na tradič-
ní Víkendovky. Podrobnosti naleznete včas 
na našich webových stránkách www.kru-
cemburk.shm.cz nebo na Facebooku SHM 
Klub Krucemburk, z.s.  Všem přejeme po-
žehnané vánoční svátky a do nového roku 
hodně štěstí.

za SHM Klub Martina Harvánková

SDH KRUCEMBURK

SHM KLUB

Letošní rok 2018 začal zimní přípravou 
fotbalového mužstva dospělých, které je 
účastníkem okresního přeboru (viz zpráva 
vedoucího mužstva). V  této sportovní ob-
lasti se musím také zmínit o dobré spolu-
práci s vedením ZŠ Krucemburk, které nám 
umožňuje ve své tělocvičně každoročně 
provádět tuto přípravu na jarní část sou-
těžního ročníku v kopané. Je jenom škoda, 
že tato možnost není dostatečně všemi 
hráči využívána. 

Valná hromada členské základny byla 
naplánována na 27. dubna. Místem setká-
ní byla klubovna ve stávajících kabinách 
na Starém Ransku. V  měsíci květnu jsme 
provedli sběr železného šrotu a  poděko-
vání patří všem občanům Starého Ranska, 
kteří nás takto nepřímo finančně podpoři-
li. V tomto období se začala realizovat akce 
položení zámkové dlažby před kabinami 
a úprava přilehlých prostorů, na akci jsme 
odpracovali 165,5  hodin. Dále následova-
lo zhotovení a natření nových lavic, které 
jsou umístěny na dlažbě před kabinami.

Dětský den byl na našem sportovišti 
23. června. Každoročně tuto akci organizač-
ně zajišťuje Markéta Brychnáčová společně 
s členkami naší TJ a maminkami dětí, za to 
jim chci touto cestou poděkovat. Konec fot-

balové sezóny na Starém Ransku patří vždy 
memoriálu Jaroslava Večeři, uskutečnil se 
30. června za účasti 6 mužstev. 

Letošní rok byl pro naši TJ významný 
tím, že Spartak slavil 45 let svého založení. 
Termín fotbalových oslav jsme stanovili na 
25.  srpna a  slavit jsme chtěli samozřejmě 
fotbalem. Po dlouhých jednáních se nám 
nakonec podařilo zajistit soupeře pro naše 
mužstvo a  byli to hráči staré gardy Bohe-
mians Praha, kteří přijeli včetně reprezen-
tantů Antonína Panenky, Karola Dobiáše, 
Vladimíra Hrušky a ostatních ligových hrá-
čů. Počasí se vydařilo, a tak se na toto utká-
ní přišlo podívat velké množství diváků. 

Kromě běžných organizačních problémů 
a  nedostatků nás dlouhodobě trápí nezá-
jem dětí a mládeže o fotbal. Chceme znovu 
založit mládežnická mužstva a organizovat 
ty nejmenší ve fotbalových přípravkách, ale 
nedaří se nám to. Znovu bych chtěl touto 
cestou požádat rodiče, aby přehodnotili svá 
rozhodnutí a zapojili své děti do této hry. 

Nemalé poděkování patří všem spon-
zorům a  zvláště pak vedení městyse Kru-
cemburk, které vždy ochotně pomáhá řešit 
potřebnou pomoc naší TJ.  

za vedení TJ Spartak Jan Hülle

TJ  SPARTAK STARÉ RANSKO

Podzim se raneckým hráčům vydařil. 
Po půlce sezóny jsou na třetím místě, hned 
za mužstvem z  Kožlí. Na prvním místě 
okresního přeboru je „B“ tým ze Světlé 
nad Sázavou. S  oběma týmy odehráli ra-
nečtí chlapi velice vyrovnané zápasy – oba 
skončily remízou 1:1. 

Na podzim nevyšla pouze dvě utkání. 
Prvním z nich bylo utkání s týmem z Herál-
ce, ve kterém jsme inkasovali dvě branky 
ze standardních situací; na ty jsme bohu-
žel nedokázali odpovědět a zápas prohráli 
2:1. Druhý zápas jsme podlehli na venkov-
ním hřišti ve Věžnici, po velice bídném vý-
konu jsme se nechali porazit týmem, který 
byl poskládaný ze „starších“ hráčů. 

Naštěstí poslední dva domácí zápasy pro 
nás vyšly vítězně. V předposledním zápase 
jsme porazili 2:1 tým z Dlouhé Vsi a v po-
sledním, velice důležitém zápase jsme 
hladce přehráli 4:1 „B“ tým z Ledče nad Sá-
zavou. Po podzimu se nekoná žádná hráč-
ská pauza, každý pátek se chodí do školní 
tělocvičny hrát fotbálek. Na začátku ledna 
začíná zimní příprava, která bude každou 
sobotu. Do zimní přípravy budou zahrnuty 
čtyři přátelské zápasy a víkendové soustře-
dění s dvoufázovými tréninky. 

za „A“ tým vedoucí mužstva Ing. Jan Dymáček

RANECKÉMU FOTBALU SE DAŘÍ

Po pravidelné jarní brigádě členů Spartaku byl opět tenisový kurt připraven k po-
užívání. Tento rok bylo příznivé počasí na hraní od jara až skoro do zimy. Klíče se 
tento  rok půjčovaly u pana Mokroše naposledy z důvodu prodeje hospody. Tímto 
chci poděkovat panu Mokrošovi za bezproblémové půjčování. Místo půjčování na 
příští rok je v jednání. 

Libor Wasserbauer

REKREAČNÍ  TENIS
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Mimořádné fotbalové utkání týmu Pe-
run Hluboká při příležitosti oslav ži-
votního jubilea jeho prezidenta Luďka 
Strašila

Fotbalové hřiště Spartaku Staré Ransko 
zažilo 6.  října mimořádnou událost: jako 
host týmu Perun Hluboká totiž dorazil ce-
lek nevídané síly, renomé i  kvality. Lepší 
to už být ani nemůže. Přijeli totiž MISTŘI 
SVĚTA! Ne sice obhájci titulu z nedávného 
šampionátu v  Rusku, tedy Deschampsovi 
Francouzi, ale mistři světa ryze čeští. Náš 
fotbal se totiž pyšní českým národním tý-
mem lékařů, který dokázal ovládnout svě-
tové mistrovství své kategorie hned třikrát 
po sobě, a to v letech 2015, 2016 a 2017, při-
čemž letos skončil těsně pod vrcholem na 
stříbrném stupínku.

Nejlepší fotbaloví lékaři k  nám zavítali 
v rámci série oslav při příležitosti životního 
jubilea prezidenta Perunu Luďka Straši-
la, který se v uplynulých dnech dožil stěží 
uvěřitelných padesátin! Gratulací Luďkovi 
a přání do dalších let už proběhlo mnoho, 
pravdou ale je, že tohle fotbalové bylo zce-
la ojedinělým. V  předzápasovém projevu 
už zaznělo to nejdůležitější, kromě stan-
dardního vinšování pevného zdraví, štěstí 
a  spokojenosti také připomínka, že mini-
mální dožití – dnes předepsané Evropskou 
unií – je sto let a že je vlastně protizákonné 
tyto normy jakkoliv porušovat. Tím je tedy 
řečeno, že náš oslavenec má za sebou sot-
va polovinu svých let, a pokud bude v po-
dobné kondici jako v současné době, tedy 
v plném rozkvětu fyzických i duševních sil, 
má se ještě určitě na co těšit a samozřejmě 
„jeho“ Peruňáci s ním.

Luděk Strašil prezidentuje organizaci Pe-
run Hluboká od jejího zrození, tedy již prak-
ticky čtvrtstoletí, a to je sám o sobě výkon 
úctyhodný. Všichni ostatní doufáme a věří-
me, že nečekanou rezignaci nechystá a  že 
bude šéfovat veškerým týmovým aktivitám 
ještě dlouhá léta. A  že těch aktivit Perunu 
je skutečně nepřeberná řada! Kromě fotbalu 
(samozřejmě) mají nadšení členové týmu co 
říci i do hokeje, futsalu, lyžování, veslování, 
turistiky, někteří prý už i do golfu, organi-
zování všemožných i nemožných společen-
ských akcí a  to bylo fakt jen namátkou... 
Jednotlivé úspěchy ve všech činnostech Pe-
runu a Luďka ani jmenovat nelze, byly jich 
prostě „mraky“ a všechny jsou poctivě a po-
drobně zaevidované na oficiálních interne-
tových stránkách a v klubových kronikách. 

A  teď ještě podrobněji k  samotným ví-
kendovým oslavám zkraje října. Náš vá-
žený host, tedy celek mistrů světa lékařů, 
dorazil již den před samotným fotbalovým 
zápasem a ubytoval se v rodné vísce Peru-
nu, tedy v Hluboké, v penzionu U Strašilů 
(tedy u  Pepína), kde měl zajištěn veškerý 

servis a komfort potřebný v rámci soustře-
dění národního týmu. Ještě týž den si lékaři 
odjeli vyzkoušet kvality pažitu na raneckém 
hřišti a  v rámci předzápasového tréninku 
vycizelovat herní dovednosti i taktiku před 
střetnutím s  obávaným soupeřem, který 
– jak známo – neodevzdá svou kůži nikdy 
lacino...

V den utkání, tedy v sobotu 6. října, si ješ-
tě lékaři stihli na rybníku Řeka vyzkoušet, 
co všechno obnáší veslování na zde mimo-
řádně oblíbených dračích lodích. Byť v lodi 
s  dračí hlavou seděli prakticky všichni do 
jednoho poprvé, vedli si nadmíru zname-
nitě, což ocenil i  jejich kormidelník, tedy 
ten nejpovolanější, taky mistr světa (ale ve 
veslování) Petr „Čáp“ Procházka, který si to 
u  nás tak oblíbil, že je zde stále častějším 
(a  vždy velmi vítaným) hostem. Nezkuše-
ná doktorská posádka dokonce při svém 
prvním „dračím“ pokusu dosáhla při jízdě 
na 200 metrů času pod jednu minutu, což 
se nepodaří mnohým na lodích pravidelně 
trénujícím posádkám, které na Řece závodí 
při již vyhlášených závodech každý červen! 
Pokud si ovšem někdo myslel, že se veslař-
ským výkonem lékaři-fotbalisté unaví a bu-
dou při samotném zápase mátožní, nestalo 
se...

Na hřišti Spartaku Staré Ransko jsme se 
všichni sešli po třinácté hodině. Proběhlo 
předzápasové rozcvičení (na obou stranách 
poněkud odlišně pojaté), střídmé občerst-
vení, gratulační projev autora tohoto člán-
ku a pátera Gabriela Burdeje, no a mohlo se 
jít na věc... Počasí vyšlo nad očekávání pa-
rádně, bylo slunečno, vcelku teplo, prostě 
ideálně fotbalově, což prý promotér tohoto 
podniku Vítek Kučera zajišťoval již s dosta-
tečným předstihem. V hledišti se sešla sluš-
ná návštěva (jak by také ne), kromě rodin 
a kamarádů Peruňáků také místní fotbaloví 
nadšenci všeho věku.

Předzápasové tipy a předpovědi se mírně 
lišily, ale povětšinou vyznívaly dosti kata-
stroficky v  neprospěch domácího celku. 
Realita byla ale přece jen poněkud odlišná. 
V  zápase, hraném na klasických 2x45 mi-
nut, s  veškerými normami předepsanými 
náležitostmi, se tak nějak očekávalo, že 
lékařští mistři světa budou mít navrch a že 
domácí Peruni jim budou jen jakýmsi spa-
ringpartnerem. Skutečně při utkání bylo 
znát, že to doktoři fakt mají „v nohou“, že 
je balón jaksepatří poslouchá a že o sobě na 
hřišti navzájem velmi dobře vědí. Na druhé 
straně se ale nabuzený celek Perunu Hlubo-
ká pořádně „vyšponoval“, nechtěl dát svou 
kůži lacino a prezentoval se na své poměry 
vysoce nadstandardním výkonem. Koneč-
ný výsledek 2:8 je pro domácí velice čestný 
a dalo by se napsat, že i nad očekávání so-
lidní. Dalším důležitým a  oceněníhodným 
faktem je to, že se celé utkání odehrálo ve 

vysoce korektním a fair duchu, bez zbyteč-
ných faulů, kontaktů, či jiných průtahů. 
To samozřejmě velmi ocenil především 
autor článku, který byl zároveň rozhodčím 
tohoto parádního duelu. Ničím nerušený 
průběh, kartičky zůstaly v kapse, nikdo se 
nezranil, všichni spokojení, no uznejte, co 
více si už přát!

Samotným zápasem ale pobyt borců 
s  Hippokratovou přísahou na Vysočině 
neskončil. Ještě pozápasový rozbor, lehká 
svačinka, „regenerační“ procedury a  šup 
všichni zpět k  Pepinovi! Tentokrát pocho-
pitelně nejen ubytování slavní nocležníci, 
ale také „my všichni Perunem povinní“. 
V Hluboké se plánovaně odehrávala pozá-
pasová taškařice, v  nově zrekonstruova-
ných stodolních (a nyní už i společenských) 
prostorách bylo připraveno parádní občer-
stvení. Bobánek poctivě upekl čuníka, pivo 
teklo proudem, spotřeba slivovice měla 
s postupujícím časem výrazně vzestupnou 
tendenci. Lékaři během oslav potvrdili, co 
se o  nich obecně říká, tedy že se ničeho 
nebojí a že se, když na to přijde, umí gran-
diózně rozparádit. Bylo nám ctí, že jedním 
z hostů byl také šéf Lékařského odborového 
klubu doc. MUDr. Martin Engel, který vyko-
nává funkci manažera lékařské reprezenta-
ce a který se taktéž projevil jako vynikající 
společník. Pod tóny reprodukované hudby 
proběhly ještě další, jakoby nikdy nekon-
čící gratulace a  vzpomínkové fotoprojek-
ce, v rámci kterých se k oslavenci Luďkovi 
přidal ještě jeden nastávající „padesátník“, 
a  to Jirka Málek, který významné věkové 
cifry, začínající pětkou, dosáhne v prosinci. 
I  jemu samozřejmě patří obrovská gratula-
ce a  přání všeho dobrého. Je zajímavé, že 
oba junáci fandí odlišnému hokejovému 
klubu, čehož využili gratulanti, a  jako dar 
jim předali hráči podepsané hokejové dre-
sy. Akorát že každého oblékli do toho kon-
kurenčního... I tahle kuriózní momentka je 
„novinářsky“ dostatečně zdokumentovaná. 
No a samozřejmě se bude vzpomínat i na to, 
že se při bujarém veselí, stejně jako při fot-
bale, nikomu nic nestalo...

Závěrem lze už snad jen konstatovat, že 
se celý sportovně-společenský víkend ma-
ximálně vydařil, a za to patří obrovský dík 
všem, kteří se na něm organizačně, sportov-
ně i společensky podíleli.

S úctou Tibor Kubát, kamarád, 
gratulant a rozhodčí zápasu

PERUN HLUBOKÁ

Perun Hluboká všem příznivcům 
přeje pokojné Vánoce a hodně 
štěstí v novém roce.
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Druhý zářijový víkend se konalo na olym-
pijském kanále v  Račicích MČR dračích 
lodí. Po nápadu sestavit ženský tým jsme 
daly do kupy část odvážných Perunek a za 
velké podpory a pomoci kamarádek z týmu 
Horalek jsme se vydaly do Mekky tohoto 
oblíbeného sportu. Víkend to byl skutečně 
náročný a pro většinu z nás nesmírně cen-
ný – pro spoustu zkušeností a navazování 
nových sportovních přátelství s ostatními 
profi týmy. 

Příjezd jsme naplánovaly již na páteční 
večer, protože kanál poskytuje i  parádní 
zázemí pro sportovce. Sobota se nesla ve 
znamení zápolení na vodě, bylo znát, že 
se jedná o  mistrovské závody, neustále 
jsme musely být ve střehu a hlídat si přes-
ný časový harmonogram. Tento den byl 

ve znamení „sedmiček“. Dopolední jízdy na 
200 m nás vynesly na celkové 7. místo, s ča-
sem 01:01:68. Odpolední závod na 500 m, se 
kterým jsme neměly žádné zkušenosti, byl 
opět oceněn 7.  místem a  časem 02:34:44. 
Rozhodně to pro nás nebyla poslední místa, 
protože jsme s velkou radostí za sebou ne-
chaly profi tým Hanace Dragons. 

Sobotní večer se jako ostatně vždy nesl 
v duchu velké párty u Čápa v restauraci. Na 
nedělní dopoledne byl rozplánován závod 
na 2 km. A aby těch sedmiček nebylo málo, 
opět jsme vyjely krásné sedmé místo s ča-
sem 13:20:28.

Tyto závody jsme jako čistě ženský tým 
jely poprvé, ale s  jistotou víme, že to ne-
bylo naposledy. Je úžasné vědět, že i  přes 
jediný společný trénink v  Pardubicích na 

Labi jsme schopné si se ctí 
poradit s daleko zkušeněj-
šími posádkami. Jako mo-
mentální kapitán ženské-
ho týmu to shrnu takto: 
Spojení Peruni a  Horalky 
prostě funguje a  byla by 
velká škoda tento sportov-
ní příběh nerozvíjet dál! 
Díky Vám všem.

Eva Nováková

Perun otevřel 8. září již třetí desítku hluboc-
kých turnajů v malé kopané a jako třešnič-
ka na dortu bylo vítězství domácího týmu, 
který nepoznal po celý den hořkost porážky.

Týmy byly tradičně rozděleny do dvou 
skupin, v nichž se utkaly vzájemně a do vy-
řazovacího semifinále postoupily nejlepší 
dva týmy. Na poslední chvíli odřekli účast 
borci ze Sobíňova a tak skupina B byla jen 
tříčlenná. Ve skupině A potvrdili jasného fa-
vorita domácí a s ním do semifinále postou-
pil tým se zvláštním názvem Nulová šance. 
Ve druhé skupině přehrávali své soupeře 
Rafani z Havlíčkova Brodu a do bojů o me-
daile s  nimi postoupil Norwich Hlinsko. 
Ačkoli se zdála obhájcům z  Janovic lepší 
výchozí pozice ve tříčlenné skupině, jejich 

nekompletní družstvo ne-
postoupilo, stejně jako Dre-
am team a  Real Jeníkov ve 
skupině A. Tento trojlístek si 
to rozdal o páté místo, které 
si nakonec odvezli Uhlíři 
z Janovic. 

V  prvním zápase o  finá-
lovou účast Perun porazil 
Norwich a ve druhém utká-
ní nezaváhali Rafani proti Nulové šanci. 
Posledně jmenovaní pak  následně udolali 
o třetí místo Norwich. Finále proběhlo bez 
branek a  tak došlo na penaltový rozstřel, 
při němž byl domácí Perun úspěšnější a po 
třech letech tak dosedl na pomyslný trůn 
a celkově po osmé.

Když Perun s turnajem v roce 1998 začínal, 
málokdo by tipoval, že to bude fungovat 
tak dlouhou dobu. A po letošním ročníku 
můžeme konstatovat, že je zájem u  ostat-
ních týmů a  že ještě nějaký ten ročník 
bude.

Perun s Vámi

MISTROVSTVÍ ČR V RAČICÍCH ZABEZPEČENÍ BUDOVY ÚŘADU

V budově Úřadu městyse Krucemburk 
byl v podzimních měsících instalován 
poplachový a  zabezpečovací systém 
EZS Jablotron. Tento systém zabezpe-
čí a  ochrání budovu Úřadu městyse 
proti případné trestné činnosti. Cena 
celého projektu zabezpečovacího sys-
tému byla 132.917 Kč. Finančně se na 
tomto projektu spolupodílel Kraj Vy-
sočina, a to částkou 30.000 Kč. 

21.  ROČNÍK PERUN CUPU

Účastníci zápasu Czech national medical football  team – Perun Hluboká
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Obyvatelé Krucemburku i  četní uměními-
lovní turisté, kteří zejména v  letní sezóně 
navštěvují Vysočinu, se při procházce kru-
cemburským náměstím se zájmem poza-
staví u busty Jana Zrzavého. Autorem toho-
to pozoruhodného sochařského portrétu 
našeho významného výtvarného umělce je 
dlouholetý malířův přítel Bohumír Koubek 
(8. 11. 1931 – 29. 8. 2018). Dnes už bohužel 
o tomto sochaři a známém loutkáři nutno 
psát v  čase minulém. Letos v  létě se jeho 
život uzavřel. Jeho umělecký odkaz však 
zůstává. 

Akademický sochař Bohumír Koubek 
absolvoval ještě před vysokoškolským 
studiem na Vysoké škole uměleckoprůmy-
slové také řezbářskou speciálku v Ústřed-
ní škole bytového průmyslu. Řezbářská 
a  umělecká profese plnou měrou zazářily 
v jeho tvorbě loutkářské a so-
chařské. V obou těchto oblas-
tech dosáhl vynikající úrovně, 
o čemž svědčí jeho sochařská 
a  loutkářská tvorba a  také 
mnohá ocenění. V knize Jana 
Nováka Čas loutek Bohumíra 
Koubka se dočítáme o vřelém 
vztahu Bohumíra Koubka 
k  „Umělecké scéně Říše lou-
tek” – k pražskému loutkové-
mu divadlu, v  němž působil 
Bohumír Koubek už od svých 
16 let jako řezbář, loutkohe-
rec, později i  režisér a  autor 
loutkových her a  v němž se 
stal roku 1957 po pověstném 
Vojtěchu Suchardovi principálem. Neodo-
latelné kouzlo loutek Bohumíra Koubka 
svým pohádkově křehkým, živoucím, pře-
svědčivým výrazem promlouvá k návštěv-
níkům pražské Říše loutek dodnes.   

Obě profese Bohumíra Koubka – sochař-
ská i  loutkářská – se prolínají v  bronzové 
Pamětní desce UNIMA, která zdobí vchod 
do divadla Říše loutek v  Praze na Žatecké 
ulici, kde byla roku 1929 ustavena Meziná-
rodní loutkářská unie UNIMA (Union inter-
nationale de la Marionnette). Roztomilé po-
stavičky sedmi kašpárků vypodobnil autor 
tak, jak se prezentují v různých zemích.   

V loutkovém divadle „Říše loutek” se Bohu-
mír Koubek podílel výtvarně, loutkoherec-
ky, režijně i autorsky na 1908 představeních. 
Rozdával tak radost několika generacím 
dětí. Velkého úspěchu a mnoha ocenění do-
sáhl Bohumír Koubek zejména v roce 1968 

s  loutkovou hrou Johan doktor 
Faust. Roku 2008 byl Bohumír 
Koubek za své loutkoherecké 
umění poctěn zlatou medailí 
Josefa Kajetána Tyla. „Říše lou-
tek” zůstala už napořád jeho 
niterným světem. Když 6.  září 
2018 stáli u  rakve Bohumíra 
Koubka čestnou stráž jeho lout-
koherečtí kolegové, zdálo se, že 
atmosféra smuteční síně je pro-
dchnuta pohádkovým kouzlem 
„Říše loutek”.

Rovněž sochařské dílo Bo-
humíra Koubka je úctyhodné. 
Realizace jeho děl (busty, so-
chy, pamětní desky, kostelní 

plastiky, betlém nebo křížová cesta atd.) 
zdobí mnohá místa v  Praze, v  Poděbra-
dech, v Jiřicích, v Bavorově, v Krucembur-
ku, v  Příbrami, v  Rožmitále pod Třemší-
nem, v Hovorčovicích i jinde.

Z  mnoha sochařských portrétů, z  nichž 
možno uvést např. bustu Karla Jaromíra 
Erbena, Vojtěcha Suchardy či bratří Čap-
ků, je známé zejména vypodobení Maxe 
Švabinského a Jana Zrzavého. Busta Maxe 
Švabinského prý byla samotným malířem 
velmi kladně hodnocena, čehož si tehdy 
mladý Bohumír Kou-
bek velmi považoval. 

V roce 1960 se v někdejším bufetu Koruna 
na Václavském náměstí v  Praze seznámil 
Bohumír Koubek při šálku kávy s Janem Zr-
zavým. Postupem doby se vytvořilo krásné 
přátelství. Oboustranné pouto mezi oběma 
umělci bylo zakotveno ve sféře mravní. 
A  navíc je oba spojovala láska k  loutkám! 
Vždyť Jan Zrzavý jako malý chlapec pořádal 
ve své rodné Okrouhlici pravidelná loutko-
vá představení pro děti z vesnice. Právě na 
loutkách vyrůstala a košatěla jeho fantazie. 

Když jsem shromažďovala podklady pro 
publikaci Janu Zrzavému s láskou, v níž je 
jedna kapitola věnována právě přátelství 
Jana Zrzavého a Bohumíra Koubka, vyprá-
věl mi Bohumír Koubek hodně o Janu Zrza-
vém; vzpomínal na něj např. takto: „Když 
jsem poznal, že má Jan Zrzavý rád loutkové 
divadlo, dovolil jsem si ho pozvat do Říše 
loutek na Johana doktora Fausta, kterého 
jsem už tehdy režíroval. Hrálo se s  mými 
loutkami a s mou výpravou. Mistr přišel na 
představení a velice se mu to líbilo.” 

Bohumír Koubek ctil a  obdivoval Zrza-
vého obrazy. Velmi výstižně vyjádřil, jak 
na něho působí: „Mám rád studánky v  lu-
kách. Když se do nich podívám, vidím tam 
nebe. Obrazy Jana Zrzavého jsou právě ta-
kové křišťálové, nesmírně čisté studánky. Je 
v nich celý vesmír. Miluju je. Říkám si, jaká 
je to čaromoc, že několik jednoduchých čar 
a doteků štětcem má takovou sílu? Jak velká 
je prostota.”

Roku 1976 požádal Bohumír Koubek 
Jana Zrzavého, aby mu seděl modelem. 
Vznikla tak velmi výstižná busta velkého 
umělce z rukou jeho oddaného přítele. 

Po létech Bohumír Koubek, čestný člen 
Společnosti Jana Zrzavého, inicioval umís-
tění pamětní desky s  bustou Jana Zrzavé-
ho na krucemburském náměstí jako poctu 
malíři, svému příteli, který toto náměstí 
maloval a  který je také těsně nad náměs-
tím u katolického kostela pochován. Slav-
nostní odhalení busty se uskutečnilo roku 
2010 za přítomnosti samotného autora, 
který ještě před odhalením s uspokojením 
sledoval instalaci.  

VZPOMÍNKA NA AKADEMICKÉHO SOCHAŘE BOHUMÍRA KOUBKA

Bohumír Koubek: 
Jan Zrzavý, 1976, 
archiv SJZ

Bohumír Koubek při instalování pamětní desky Jana Zrzavého 
v Krucemburku, 2010, archiv SJZ 

Loutky B. Koubka – publikováno v knize 
Jana Nováka „Čas loutek Bohumíra Koubka”. 
Foto: Viktor Kronbauer

Bohumír Koubek: Pamětní deska UNIMA, 
1979, foto: Stanislav Boloňský

Bohumír Koubek: 
Max Švabinský, 1959, 
foto: Dana Kříčková
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Po prázdninách zahájilo opět svou 
činnost loutkové divadlo. V měsíci říj-
nu jsme odehráli POHÁDKU O SLUN-
CI. Představení se těšilo velké návštěv-
nosti malých diváků a  pohádka se 
velmi líbila.

Další pohádku, kterou jsme připra-
vili, byla VÁNOČNÍ ZEMĚ. Představe-
ní bylo odehráno 16. prosince v  sále 
kina. Pohádka o Štědrém večeru, cestě 
chudé Haničky do Vánoční země, vy-
chytralém Hejholovi a jeho napravení, 
dědovi Petrovi a poslíčcích děti velice 
zaujala. V pohádce loutky zpívaly ko-
ledy a děti si je mohly zazpívat společ-
ně s nimi.

Navštívili jsme také našeho bývalého čle-
na pana Karla Legáta, který je jedním ze 
zakladatelů loutkového divadla v Krucem-
burku. Letos v září oslavil krásné 95. naro-
zeniny a hned v  listopadu oslavil s man-
želkou Jaroslavou 75 let společného života. 
Z naší návštěvy měl velkou radost a velmi 
rád zavzpomínal na dobu, kterou s  námi 
strávil na zkouškách i představeních lout-
kového divadla.

Těšíme se na další setkání při lout-
kových představeních! Termíny 
představení jsou vždy uvedeny na 
našich plakátech nebo na interne-
tové adrese http://divadlo-obla-
zek.webnode.cz/ 

za LD Oblázek Dagmar Břeňová

Krucemburské náměstí Jana Zrzavého 
má tak v  pamětní desce připomínající 
významného malíře Jana Zrzavého navíc 
ukrytou vzpomínku na akademického so-
chaře Bohumíra Koubka, dobrého člověka, 
kterému byla dána do vínku nejen velká 
míra talentu a uměleckého cítění, ale také 
vrchovatá míra dobroty srdce, skromnosti, 
poctivosti, přímosti a pravdivosti. Vše toto 
se zračilo v jeho ušlechtilém zjevu a beze-
lstném pohledu. 

Děkujeme, pane Koubku, jste společně 
s Janem Zrzavým nedílnou součástí tohoto 
kraje.  

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

Třicátého listopadu jsme se již tradičně 
sešli v předvánočním čase v zasedací míst-
nosti Úřadu městyse. Naše ženy připravily 
jako vždy zajímavá aranžmá pro tento ad-
ventní a  vánoční čas. Mohli jsme obdivo-
vat, jaké dekorace převážně z  přírodních 
materiálů dokážou jejich šikovné ruce vy-
tvořit. Při tomto posezení na nás dýchne 
atmosféra přicházejících Vánoc. O  výzdo-
bu se postaraly převážně paní Těšínská, 
Sodomková a  Ondráčková. Ostatní jsme 
mohli čerpat inspiraci pro naše domovy.

Zároveň jsme si mohli připo-
menout naše zdařilé akce roku 
2018, například ve fotodoku-
mentaci zájezd do Lednicko-
-valtického areálu. Nejprve 
jsme navštívili zámek Lednice. 
Po prohlídce reprezentačních 
sálů zámku si každý mohl 
zvolit, co si chtěl prohlédnout 
dle svých schopností. Někdo 
se vydal na procházku zámec-
kým parkem k minaretu, jiní si 
prohlédli subtropický skleník, 
pěkná byla i výstava pískových 
soch ze sochařského sympozia. 

Díky pochopení řidiče autobusu si mohli 
i starší z nás prohlédnout další stavby Led-
nicko-valtického areálu, jako jsou Tři grá-
cie nebo Kolonáda Reistna nad Valticemi. 

V odpoledních hodinách jsme se přesu-
nuli do Valtic, kde jsme měli zamluvenou 
komentovanou prohlídku bylinkové za-
hrady, navštívili jsme i  právě probíhající 
vinné trhy. Někdo si prohlédl zámek, jiní 
navštívili výstavu spojenou s ochutnávkou 
vín. Věřím, že si každý vybral program dle 
svých zálib.

V  letošním roce byla i  dobrá úroda jab-
lek. Při našem moštování se projevilo, že 
i  mladší generace se vrací k  zpracování 
ovoce tímto způsobem. Každý, kdo přinese 
jablka ke zpracování, ví, z  čeho má mošt 
vyroben. Po šesti sobotách, kdy jsme na-
moštovali asi 4.500 litrů moštu, můžeme 
konstatovat, že se nám podařilo do této 
práce zapojit i mladší členy.

Uzavíráme rok 2018 a již musíme připra-
vit program na příští rok, ve kterém plánu-
jeme tradiční výstavu květin ve dnech 17. 

a 18. srpna. I když v posledních 
suchých létech je stále obtížněj-
ší zajistit dostatek květin pro 
aranžování, věříme, že se nám 
podaří navázat na naše před-
chozí výstavy.

Na závěr bych chtěl všem po-
přát hodně pohody v tomto ad-
ventním čase, krásné Vánoce 
a hodně štěstí a zejména pevné 
zdraví do roku 2019. 

za Spolek zahrádkářů Pavel Novák

LOUTKOVÉ DIVADLO OBLÁZEK

SPOLEK ZAHRÁDKÁŘŮ

VZPOMÍNKA NA AKADEMICKÉHO SOCHAŘE BOHUMÍRA KOUBKA

Příjemné prožití svátků vánočních a hodně pohody v novém roce 2019 
přejí členové loutkářského souboru

B. Koubek, Krucemburk 2010, archiv SJZ
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DOMOV

Letošní ročník turnaje o mariášového krále 
Kraje Vysočina byl naplánován na sobotu 
27. října. Prezentace turnaje proběhla mezi 
8. a 9. hodinou. Během prezentace se podá-
vala na posilněnou polévka. Losování k jed-
notlivým stolům bylo provedeno před za-
hájením turnaje počítačovým programem. 
K hracím stolům zasedlo celkem 44 hráčů.

Hrála se čtyři kola po 50 minutách. Krát-
kou přestávku mezi jednotlivými koly si 
každý vyplnil po svém. Na každém tako-
vém turnaji se potkává spousta známých, 
a  tak je pořád o  čem mluvit. Hodnotí se 
hra, jak se komu daří, nebo kdo co ne-
zahrál dobře. Vysvětlují se herní situace 
a  v  nemalé míře někdy vzplanou i  emoce 
nad některou zbytečně prohranou hrou. To 
už k této hře patří, ale i mariášníci jsou ka-
valíři jako jiní sportovci. Jako rozhodčí tur-
naje musím říci, že všechny vzniklé spory, 
kterých bylo minimum, byly řešeny smírně 
a s nadhledem všech zúčastněných. Oběd 
byl naplánován po třetím kole, ale v zápa-
lu boje byl přesunut až na konec turnaje. 
Tato varianta ušetřila spoustu času, proto-
že zatímco hráči jedli, byly zpracovány vý-
sledky a turnaj se zbytečně neprotahoval. 

Do poslední chvíle nebylo rozhodnuto o ví-
tězi turnaje, protože se o  celkové prven-
ství přetahovali Jaroslav Zelený z Přelouče 
a Václav Tomek z Lanškrouna. V konečném 
účtování byl nejlepší Jaroslav Zelený z Pře-
louče, druhé místo obsadil Václav Tomek 

z  Letohradu a  třetí byl Miroslav Ronovský 
z Bratčice. Po celkovém vyhlášení výsledků 
a předání cen byl turnaj zdárně ukončen ke 
spokojenosti všech zúčastněných.

Samozřejmě po každé takové náročné 
akci dochází k debatám, jaké to vlastně bylo. 
Doufáme, že všichni hráči byli spokojeni jak 
s  organizací turnaje, cenami, jídlem, ale 
i s prostředím, ve kterém se hrálo. Na turnaji 
byli hráči z různých koutů republiky, napří-
klad z Hradce Králové, Trutnova, Pardubic, 
Vrchlabí, Chrudimi, Bystřice nad Pernštej-
nem, Zbožňova, Ledče nad Sázavou, Havlíč-
kova Brodu, Letohradu, Poličky, Světlé nad 
Sázavou a okolí. Myslím si, že i toto je ces-
ta, která zviditelní náš městys Krucemburk 
a celkově rozšíří jeho kulturní dění.

Ještě bych chtěl touto cestou poděkovat 
všem sponzorům, kteří tento turnaj pod-
pořili a pomohli tak částečně zajistit věcné 
ceny. Dále děkuji vedení Sokola za vstřícně 
vytvořené podmínky a  všem jeho členům, 
kteří zajišťovali občerstvení po celou dobu 
turnaje, bez kterých by úroveň turnaje ne-
byla od všech zúčastněných hráčů tak klad-
ně hodnocena.

za pořadatele turnaje Jan Hülle, 
člen Českého svazu mariáše 

TURNAJ V KŘÍŽOVÉM MARIÁŠI

INFORMACE O ČINNOSTI SPK

V  současné době má Spolek přátel Kru-
cemburku jednašedesát členů, většinou 
seniorského věku. Od poslední výroční 
schůze zemřely tři naše členky – paní Cem-
pírková, Vrběcká a Marková.

Pro své členy, ostatní krucemburské ob-
čany a občany z okolí jsme uspořádali ně-
kolik akcí. Jako každoročně jsme jeli v dub-
nu na divadelní představení, a  to opět do 
Přibyslavi na hru Šťastné údolí. Koncem 
srpna organizujeme pro své členy a ostatní 
zájemce zájezd do zajímavých historických 
míst a  po kulturních památkách. Letos 
jsme navštívili Polici nad Metují a tam také 
muzeum Merkuru. Dalším místem zájezdu 
bylo polské Klodzko, kde si účastníci zájez-
du prohlédli zajímavý park miniatur. Aby 
letos nebylo zájezdů málo, vypravili jsme 

se 10. listopadu opět do Polska na předvá-
noční nákup a  naším cílem byla Kudowa 
Zdrój. O tento zájezd byl veliký zájem. Ještě 
jedna věc nás v  letošním roce čekala, a  to 
výroční členská schůze: 23. listopadu jsme 
si nastínili plán našich akcí na příští rok. 

Tak jako každoročně přejeme našim 
členům a  ostatním spoluobčanům hodně 
úspěchů a zdraví v novém roce.

výbor SPK

Příjemné prožití svátků vánočních, 
šťastný a veselý nový rok  Vám přeje redakce.

Vánoční čas
Když se ráno probudím,
vanilka mi zavoní.
Ozdobíme stromeček
a pod ním bude balíček.
Balíček je červený,
za ním je hned zelený.

Vidím zlaté prasátko,
za ním běží kůzlátko.
Venku začal padat sníh,
vločka spadla na můj klín.
Co by to bylo za svátek,
kdyby nedávali spoustu pohádek.

Kristýna Šulcová


