DOMOV
Zpravodaj m styse Krucemburk
ROZMARY LEDNOVÉHO PO!ASÍ
V NAŠICH LESÍCH

1/2007

NOVÉ SPORTOVNÍ H"IŠT# VŠEM
ZDARMA

V lednu jsme všichni o ekávali bohatou sn!hovou nadílku,
procházky zasn!ženou krajinou, oblíbené vyhazování sn!hu p"ed
našimi domy, ale opak byl pravdou… Poprvé jsme si v lednu
odpo ali od lopat na sníh, od p"esolených silnic a sn!hových
jazyk#. Ale matka p"íroda je mocná arod!jka a místo sn!hových
záv!jí nám nad!lila vítr, který místy dosahoval až síly orkánu.
Lesy v $eské republice utrp!ly mnoho škod a vláda republiky
vyhlásila nouzový stav. O našich lesích a pr b!hu zpracování
polom se do"tete na str. ". 8.

Jak už jsme Vás informovali v minulém zpravodaji, bylo
vybudováno víceú elové h"išt! s um!lým povrchem za
sokolovnou. H"išt! bude sloužit p"íznivc#m volejbalu,
nohejbalu, házené, malé kopané a florbalu. Tenis se na
tomto h"išti hrát nebude, k tomuto ú elu jsou dva kurty
nad sokolovnou…
Více na stran! ".8.

DIVADLO ŠTR$DL SLAVILO ÚSP#CH
Dne 6. ledna jste mohli zhlédnout v naší sokolovn! tradi ní Novoro ní
besídku divadla Štr#dl, tentokrát ve velkém stylu. Besídku pod názvem
„Možná p"ijde i ….“ navštívilo rekordních 300 divák#. A bylo na co
koukat. Už jen jak moderátor besídky na za átku uvedl: „Mohli jsme si
pro Vás p"ipravit klasické scénky divadla Štr#dl plné humoru, špílc# a
nekone n! dlouhých pauz a frází, ale "ekli jsme si ne! Když divadlo,
tak pro všechny a od všech tuzemských a sv!tových dramatik#.“
Více na stran! ".14.

POVINNÁ VÝM#NA "IDI!SKÝCH PR$KAZ$, KONE!NÉ TERMÍNY!!!
Vážení spoluob ané,
dovolujeme
si
Vás,
v souladu
s pokynem Ministerstva dopravy $R,
upozornit, že podle § 134 odst. 2 písm.
a) zákona . 361/2000 Sb. o provozu
na pozemních komunikacích a o
zm!nách n!kterých zákon#, ve zn!ní
pozd!jších p"edpis#, musí být do 31.
prosince 2007 provedena vým na
všech %idi&ských pr'kaz', které
byly vydány v období od 1. 7. 1964
do 31. 12. 1993!
V p#sobnosti M!stského ú"adu v
Chot!bo"i je pot"eba do uvedeného
termínu vym!nit ješt! asi 2 900
"idi ských pr#kaz#!
Z tohoto d#vodu naléhav! žádáme
všechny držitele "idi ských pr#kaz#,
kterým byly pr#kazy vydány p"ed 31.
12. 1993, aby požádali o jejich
vým!nu v as a ušet"ili si tak zbyte né
potíže i pr#tahy ve frontách ke konci
roku 2007.
Vzhledem k
velkému
objemu
"idi ských
pr#kaz#
ur ených
k vým!n! v naší republice je smyslem
této
informace
dosáhnout
rovnom!rného
tempa
vým!ny
"idi ských
pr#kaz#
a
p"edejít
"idi&ský pr'kaz vydaný
od 1.7.1964 do 31. 12.1986
Povinná vým na: do 31.12.2007

"idi&ský pr'kaz vydaný
od 1.1.1987 do 31.12.1991
Povinná vým na: do 31.12.2007

"idi&ský pr'kaz vydaný
od 1.1.1994 do 31.12.1996
Povinná vým na: do 31.12.2010

stresujícím situacím zp#sobeným
obrovským náporem zájemc# o
vým!nu "idi ských pr#kaz# p"ed
koncem lh#t vým!n jednotlivých typ#
"idi ských pr#kaz#, jak tomu bylo v
nedávné minulosti p"i kampani
vyvolané n!kterými médii. Plynulé
vým!ny a pot"ebného tempa není
možné dosáhnout bez základní
znalosti uvedené problematiky a
p"edevším aktivní spoluú asti Vás
ob an#, držitel# "idi ských pr#kaz#.
Pokud jste vým!nu "idi ského pr#kazu
dosud neprovedli, doporu ujeme Vám,
abyste tak u inili bez zbyte ných
odklad# a zárove% na tuto povinnost
upozornili své známé a blízké, nebo&
"idi ské pr#kazy uplynutím doby
stanovené
pro
jejich
vým!nu
pozbývají platnosti!
Žádost musí být podána osobn! na
p"íslušném obecním ú"ad! obce
s rozší"enou p#sobností podle místa
trvalého pobytu (M!stský ú"ad
Chot!bo", Odbor dopravy a silni ního
hospodá"ství,
evidence
"idi #,
kancelá" . 406, Ing. Stejskal).
Vým!na "idi ského pr#kazu je
bezplatná, nebo& jde o povinnost,
kterou stanovil stát. Pokud však došlo

ke zm!nám v osobních údajích, které
se zapisují do "idi ského pr#kazu, je
nutné zaplatit správní poplatek 50,- K
v hotovosti. K žádosti je nutné p"iložit
1 ks fotografie (rozm!r 35 mm x 45
mm), platný doklad totožnosti a
p#vodní "idi ský pr#kaz. U osob
starších 60 let je nutné doložit platný
posudek o zdravotní zp#sobilosti
k "ízení motorových vozidel. Formulá"
posudku
je
k dispozici
na
internetových
stránkách
www.chotebor.cz nebo na M!stském
ú"ad! Chot!bo", odboru dopravy a
silni ního hospodá"ství, kancelá" .
406.
P"ípadné bližší informace Vám budou
poskytnuty na tel. ísle 569641134,
Ing. Stejskal.
Vým!na starých "idi ských pr#kaz# za
"idi ské
pr#kazy
dle
vzoru
Evropského spole enství probíhá ve
t"ech fázích až do konce roku 2013.
Níže jsou uvedeny nejpozd!jší
kone né termíny povinných vým!n
starých "idi ských pr#kaz#.
Ing. Pavel Doležal,
Ing. Martin Stejskal

"idi&ský pr'kaz vydaný
od 1.1.1992 do 31.12.1993
Povinná vým na: do 31.12.2007

"idi&ský pr'kaz vydaný od
1.1.1997 do 31.12.2000
Povinná vým na: do 31.12.2010

"idi&ský pr'kaz vydaný
od 1.1.2001 do 30.4.2004
Povinná vým na: do 31.12.2013

PRODEJ JEDNÉ
POLOVINY
DVOJDOMKU –
KRUCEMBURK
„NA VINI!KÁCH“
M!stys
Krucemburk
nabízí
k prodeji jednu polovinu dvojdomku
v lokalit! „Vini ka“ v ulici Na
Vini kách.

Stavba se nachází na pozemku o
vým!"e 709 m2 – jižní svah. Zastav!ná
plocha v etn! garáže iní 112 m2,

celková užitková plocha (v etn!
garáže) je 138 m2, z toho obytná
plocha 76 m2, navíc využitelné
prostory v podkroví a menší sklípek.
Domek
je
realizován
formou
d"evostavby s vn!jší povrchovou
úpravou st!rkovou fasádou.
M!stys Krucemburk p"istoupil
k financování
jedné
poloviny
dvojdomku z d#vod# pot"eby zahájit
výstavbu do konce minulého roku
(odstoupil druhý stavebník) s tím, že
sv#j podíl odprodá v jakémkoli stupni
rozestav!nosti. Smlouvou o dílo je
zaru eno dovést stavbu do podoby tzv.
hrubé stavby. Znamená to, že domek
bude mít dokon eny obvodové st!ny
v etn! venkovní povrchové úpravy,
osazená okna a pokrytou st"echu.
Cena
domku
v této
fázi
rozestav!nosti iní cca 1 200 000 K .
Dovedení stavby do stavu, kdy uvnit"
domku bude zbývat dokon ení
povrch# podlah a keramické obklady

st!n, by m!lo p"ijít celkem na cca
1 700 000 K ; tato cena však m#že být
garantována pouze tehdy, pokud bude
celá stavba dokon ena v letošním
roce.

Podrobn!jší
informace
k uvedenému domku Vám poskytne
na ú"ad! m!styse Krucemburk
místostarosta:
František Hoke
tel. 569 697 296
e-mail: mistostarosta@krucemburk.cz

OBECNÍ PLES

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OB!ÁNK$

17. února 2007 se uskute nil
v krucemburské sokolovn! VII. obecní
ples, který se dle ohlasu Vás ob an#
líbil a vyda"il. Za úsp!chem stojí
p"edevším kapela a hlavn! bohatá
tombola, kterou celou v!novali naši
sponzo"i.

Do ob"adní sín! Ú"adu m!styse Krucemburk p"išli dne 25. 2. 2007 rodi e se svými
nov! narozenými d!tmi. Do nového života je p"ivítala p"edsedkyn! SPOZ paní Zdena
Málková, poté svým milým vystoupením d!ti z mate"ské školky a d!v ata z LŠU vše
doprovodila zp!vem. Po slavnostním projevu pana starosty obdrželi rodi e z jeho
rukou vkladní knížku s ástkou 3000 K pro své d!ti a podepsali se do pam!tní knihy.

ZPRÁVA Z MATRIKY
K 31. 12. 2006 bylo v obcích Krucemburk, Staré Ransko a Hluboká p"ihlášeno
k trvalému pobytu celkem 1646 obyvatel, z toho v Krucemburku 1384, na Starém
Ransku 203 a v Hluboké 59. B!hem roku se p"ihlásilo k trvalému pobytu 41 ob an# a
z trvalého pobytu se odhlásilo 44 ob an#. V Krucemburku se narodilo celkem 14 d!tí,
z toho 1 dít! na Starém Ransku a 1 dít! v Hluboké. Zem"elo celkem 16 osob, z toho 1
ob an na Starém Ransku a 1 ob an v Hluboké.
V roce 2006 oslavili zlatou svatbu – 50 let spole ného života – Antonín a Marie
Derflovi a Ladislav a Marie Bouškovi.

Vít!zové první ceny – šek na nákup nábytku
za 20.000,-K"

Nebudu provád!t vý et sponzor# (ten,
kdo byl na plese, si mohl p"e íst jejich
jména i názvy), abych na n!koho
nepozapomn!l. Každé firm!, podniku,
spole nosti,
podnikateli
nebo
živnostníkovi,
kte"í
p"isp!li
jakýmkoliv svým darem do tomboly
plesu, pat"í srde né díky. Vážíme si
Vaší spolupráce. V neposlední "ad! si
dovolím pod!kovat všem, kte"í
zajiš&ovali nebo pomohli zajistit
bezchybný pr#b!h plesu.
Ješt! jednou Vám všem d!kuji.
Ji"í Havlí ek – starosta

V roce 2006 se dožilo významných životních jubileí :
Krucemburk
Staré Ransko
70 let
75 let
80 let
85 let
90 let

10 ob
10 ob
5 ob
4 ob
5 ob

an#
an#
an#
ané
an#

1 ob an
3 ob ané

Hluboká
1 ob an

2 ob ané

Nejstaršími ob any v Krucemburku jsou pan Jind"ich Kozel a paní Jaroslava Vašková.

UPOZORN#NÍ PRO OB!ANY
M!stský ú"ad Chot!bo" upozor%uje ob any na povinnost nahlásit na Krajské opera ní
a informa ní st"edisko hasi ského záchranného sboru kraje Vyso ina, telefonní íslo
950 270 102, veškeré pálení oh%#, zejména po likvidaci odpadu ze strom# po v!trné
kalamit!. V informaci je t"eba uvést místo pálení, kontaktní zodpov!dnou osobu a její
telefonní íslo.
Monika Doležalová, odbor kancelá"e tajemníka

DO!KÁME SE INSTALACE KAMENNÉHO ERBU RODU DIETRICHŠTEJN$ ?
Staré Ransko
a rod Dietrichštejn'
Slavný rod Dietrichštejn#, majitel
rozsáhlých panství na území $ech a
Moravy, p"išel na Staré Ransko n!kdy
kolem roku 1623, kdy po bitv! na Bílé
ho"e vládce Moravy, olomoucký
biskup a pozd!ji kardinál František
Dietrichštejn
koupil
od
císa"e
Ferdinanda II. zámek Polnou s 54
vesnicemi. Mezi nimi bylo i Staré
Ransko. V této dob! dochází také
k rozkv!tu železných hutí, když
kardinál p"ivedl z Holandska údajn!
svého hofjuda. Po tomto datu byl
Ranecký dv#r z"ejm! p"estav!n nebo
nov! vystav!n hlavní objekt dvora.
Dalšími
postupnými
stavebními
úpravami došlo k úplnému uzav"ení
tvercového nádvo"í kamennými
obytnými i hospodá"skými budovami.
Hlavní vjezd byl z p"ilehlé cesty
spojující Staré Ransko se Ždírcem nad
Doubravou, Pravnovem a pozd!ji i
s Novým Ranskem. Silnice procházela
po hrázi Pobo enského rybníka.

Ve 20. letech minulého století byla p"i
vjezdu do dvora klenutá kamenná
brána a uprost"ed byl umíst!n
kamenný znak rodu Dietrichštejn#, jak
je mi známo z vypravování mého
prad!da Jana Zvolánka, který byl ve
slévárn! zam!stnán celý život, skoro
do 70 let svého života. V pozd!jších
letech byl vjezd rozší"en a brána
nahrazena lehkou st"íškou. P"i

p"estavb! brány byl znak uložen do
nároží brány a vjezd byl osazen
železnými vraty, v pozd!jší dob!
d"ev!nými. Po pozemkové reform!
po átkem 20. let 20. století p"ipadl
Ranecký dv#r lesnímu družstvu
P"ibyslav. Špatný stav budov, hlavn!
hospodá"ských objekt#, vedl lesní
družstvo k postavení nového sídla
lesní správy a k rozhodnutí zbourat
ást hospodá"ských budov dvora, které
sloužily kdysi jako kancelá"e a byty.
Z historických materiál# vybral
Petr Coufal
V lét!
roku
2002
byla
ást
hospodá"ských budov Ranského dvora
stržena a terén jejich parcel
zplanýrován. P"i demoli ních pracích
byl nárožní, erbem zdobený kámen,
který byl v dávných letech umíst!n
pravd!podobn! uprost"ed kamenné
brány, vyzvednut a prozatímn! uložen
do objektu lesní správy LDO
P"ibyslav.
Od tohoto data slibuje LDO P"ibyslav
jeho instalaci na d#stojném míst!.
Z#stává ale pouze u slib#, nepomohly
ani dopisy adresované "editeli LDO
ing. Svobodovi, které jsem mu zaslal a
na které neodpovídá, ani urgence
bývalé starostky obce. V dopisu
adresovaném obci Krucemburk ze dne
14. 1. 2005 slibuje "editel LDO
P"ibyslav: „V letošním roce se bude
v pracích pokra ovat opravou plotu
okolo zahrady, úpravami terénu p"ed
budovou, nát!rem plechové st"echy a
za išt!ním odhalené st!ny. Tempo
prací je odvislé od disponibilních
prost"edk#, které m#že LDO vkládat
do oprav a údržeb. Jak víte, tyto
prost"edky jsou limitovány a podléhají
schválení p"edstavenstva.“
Od této doby uplynuly op!t dva roky a
od doby demolice objektu pomalu p!t
let. A tak se ptám, stejn! jako mnozí
další ob ané Starého Ranska: Kdy
bude mít lesní družstvo dostatek
t!chto prost"edk#? Až vyt!ží další
tisíce kubík# cenné d"evní hmoty
z Národní p"írodní rezervace Staré
Ransko? Do káme se instalace
kamene s erbem a za išt!ní odhalené
st!ny hospodá"ských budov Ranského
dvora?

Myslím si, že pé e o d!dictví p"edk#
by m!la být pevn! usazena v mysli
každého voleného p"edstavitele obce.
Z tohoto d#vodu – mimo další dotazy
na kulturní památky obce – byl
vznesen dotaz týkající se kamenného
erbu p"i ve"ejném zasedání m!styse
Krucemburk dne 28. 2. 2007. Dotaz
byl sm!rován na pana Radomíra
Debnára jako zastupitele, ob ana
Starého
Ranska
a
zárove%
zam!stnance LDO P"ibyslav. Bylo mi
odpov!zeno, že se jedná o privátní
soukromý majetek a já nebudu
na"izovat, co, kdy a jak mají ud!lat.
Z jeho slov vyznívá, co si LDO o
sv!"eném majetku myslí, a také se tak
chová. Upozor%uji, že LDO P"ibyslav
není privátní a soukromý majetek, ale
sdružení obcí. Jak zareaguje m!stys
Krucemburk za obec Staré Ransko
v LDO P"ibyslav jako vlastník 16
podíl# za vložený historický majetek
1219,85 ha lesa obce Staré Ransko?
Podpo"í vysv!tlení zastupitele pana
Radomíra Debnára? Nabyl jsem toho
dojmu z reakce zastupitelstva i
p"edstavitel# obce. Jsem p"esv!d en,
že jako ob an obce mám právo dle
zákona o obcích vyjád"it sv#j názor a
podávat obci i své návrhy.
Petr Coufal

A co na to LDO P%ibyslav?
Zavolali jsme "editeli LDO P"ibyslav
panu ing. Svobodovi. Sd!lil nám, že
kámen zdobený erbem byl vyjmutím
ze zem! zachrán!n a bude instalován
na d#stojném míst! p"ed budovou po
dokon ení oprav budovy a okolí.
Termín ukon ení oprav je vázán na
množství prost"edk#, které do oprav a
údržby m#že LDO vložit.
Roman Dopita

SD#LENÍ SOKOLA KRUCEMBURK
V období b"ezen – duben 2007 bude v areálu sokolovny provád!n odborný zásah p"i údržb! strom#. Stromy poškozené, nahnilé a
ohrožující bezpe nost budou pokáceny a na ostatních dojde k úprav! koruny strom# dle návrhu akreditované spole nosti.
V uplynulých cca 20 letech nebyla provád!na pravidelná údržba strom#; ty jsou v dnešní dob! p"erostlé a je nutný jejich o"ez.
TJ Sokol Krucemburk

INFORMACE Z RADY
&. 1 - dne 16. 11. 2006
Rada projednala zajišt!ní zimní údržby následovn!:
a) vyhrnování sn!hu v celém Krucemburku + cyklostezka
v etn! prostoru firem Elasta-Vestil, Intermont a Polyxena
bude zajiš&ovat Zem!d!lská a. s. Krucemburk.
b) vyhrnování sn!hu v Hluboké a ve Starém Ransku bude
zajiš&ovat pan František Janá ek z Hluboké.
c) pan Václav Dvo"ák bude zajiš&ovat vyhrnování chodník#
v Krucemburku, posyp a v p"ípad! naléhavosti výpomoc
s traktorem.
Rada projednala a schválila po"ádání nejbližších
spole enských akcí, tj. tradi ní oh%ostroj 31. 12. 2006 v 17
hod. v cen! do 20 000,- K a dále Obecní maškarní ples, který
je tentokrát naplánován na 17. 2. 2007.
Rada rozhodla, aby po"adatelskou službu a ob erstvení
zajistila T!locvi ná jednota Sokol Krucemburk s tím, že jí
bude výt!žek z ob erstvení ponechán. Rada požaduje, aby
ceník nápoj# a ob erstvení na tuto akci byl p"edem p"edložen
Rad! ke schválení.
Kapelu a provoz sokolovny uhradí m!stys z výt!žku ze
vstupného a z tomboly
Místostarosta informoval Radu o rozpracovaných
investi ních akcích. Jedná se o rekonstrukci ZŠ a p"ístavbu
sociálního zázemí t!locvi ny, kde ješt! zbývá dokon it
p"ístupový chodník. Práce by m!ly být hotovy ješt! tento
týden a následn! prob!hne kolaudace.
Sou asn! probíhá p"íprava velké investi ní akce – výstavba
splaškové kanalizace na celém území m!styse Krucemburk.
Toto je akce dlouhodob!jšího rázu, nejmén! 2-3 roky, a její
zahájení je závislé na získání státní dotace.
&. 2 - dne 27. 11. 2006
Starosta informoval Radu o p"ijetí funkce p"edsedy
stavební komise panem Lukášem Dohnalem. Jako další
lenové této komise jsou jmenováni pan Josef Kristl a pan
Josef Myška.
P"edsedkyní Sboru pro ob anské záležitosti byla jmenována
paní Zdena Málková, další lenové komise budou jmenováni
na její první sch#zce.
Rada projednala návrh na obsazení redak ní rady
asopisu „Domov“ a doporu uje oslovit následující ob any:
B"e%ová Dagmar, Coufal Petr, Dopita Roman, Moravcová
Ji"ina, Šillerová Marie, Vomela Pavel a Zeman Ji"í.
Starosta informoval Radu o jednání ohledn! rozší"ení
Obecn! prosp!šné spole nosti Havlí k#v kraj v oblasti
neziskových organizací a právnických osob. Organizace a
podnikatelé v p#sobnosti m!styse Krucemburk budou p"izváni
k jednání o možnosti vstupu do spole nosti.
Místostarosta informoval Radu o ú asti m!styse
Krucemburk na výstavb! jedné poloviny dvojdomku v ulici
Na Vini kách z finan ních zdroj# obce. Tento návrh vzešel
z pot"eby realizovat stavbu celého dvojdomku ješt! v letošním
roce (2006). Obec po ítá s tím, že bude polovina domku ve
vlastnictví obce prodána a p"evedeno investorství v jakémkoli
stupni rozestav!nosti. Stavba bude do konce dubna dovedena
pouze do fáze „hrubé stavby“ (dokon ená st"echa, osazená
okna a dve"e, nutná povrchová úprava). Pro ú el financování
výstavby jedné poloviny uvedeného dvojdomku je otev"en
úv!r u $eské spo"itelny ve výši 1 150 000 K .
&. 3 - dne 11. 12. 2006
Rada projednala cenovou nabídku tiskárny UNIPRES

Ž'ár nad Sázavou na výrobu asopisu „Domov“. Naše
poptávka byla sm!rována do rozsahu asi 16 stran A4 a
nákladu 800-1000 výtisk#. $asopis by m!l obsahovat
p"im!"enou ást obrazových materiál# s možností barevného
provedení.
Nabídka, která všechny uvedené požadavky respektuje,
vychází v t!chto cenách:
P"i nákladu 800 ks ...........cena za ks 12,94 K + 5% DPH –
t.j. 13,58 K& v . DPH
P"i nákladu 1 000 ks ...........cena za ks 10,54 K + 5% DPH –
t.j. 11,06 K& v . DPH
Cena p"i nákladu 800 ks iní celkem 10 864 K , p"i nákladu
1 000 ks celkem 11 060 K .
Rada schválila zadat výrobu 1 000 ks asopisu „Domov“.
Rada projednala a schválila výprodej tabulového skla,
které zbylo po zrušení bývalého sklená"ství. Sklo již bylo
nabídnuto n!kolika zpracovatel#m, ale nikdo o n!j neprojevil
vážný zájem. Je zapot"ebí up"ednostnit výprodej všeho
sortimentu sou asn! a nabídnout zajímavou cenu. Nákupní
cena skla inila cca 30 000,- K , p"i emž zásoba skla tlouš&ky
3 mm iní 23 000,- K .
&. 4 - dne 3. 1. 2007
Rada projednala a schválila rozpo tovou zm!nu na
úhradu víceprací na p"ístavb! sociálního zázemí t!locvi ny ZŠ
ve výši 194 580,00 K (faktura byla doru ena po projednání
zm!n v Zastupitelstvu). Rada navrhuje ástku uhradit z
rezervy minulého roku. Bude p"edloženo Zastupitelstvu
m!styse ke schválení.
Starosta informoval radu o jednání s firmou Oregon o
postupu p"i výstavb! dvojdomku na Vini kách. Upozornil
p"edevším na nedodržení harmonogramu prací uvedeného ve
smlouv! o dílo. Pan Veselský (zástupce firmy Oregon)
ubezpe oval, že termín dokon ení hrubé stavby 30. 4. 2007
bude dodržen. K fakturaci bude doložen soupis provedených
prací.
Starosta sd!lil Rad!, že vzhledem k malému zájmu o
vyhlášený konkurz na "editelku MŠ, který prob!hl na podzim
minulého roku, navrhne z d#vod# úspory dalších prost"edk#
vynaložených na nový konkurz "editelku MŠ jmenovat.
&. 5 - dne 15. 1. 2007
Rada projednala a schválila návrh jmenovat "editelkou
Mate"ské školy v Krucemburku doposud zastupující "editelku
paní Martu Mísa"ovou s platností od 1. 2. 2007.
Rada projednala žádosti spolk# a organizací o finan ní
p"ísp!vky z rozpo tu m!styse na svoji innost v roce 2007 a
schválila rozd!lení p"ísp!vk# na 1. pololetí tohoto roku s tím,
že organizace vyvíjející aktivní innost (obzvlášt! v práci
s d!tmi a mládeží) mohou ve druhé polovin! roku požádat o
další p"ísp!vek.
Schválená výše p"ísp!vku jednotlivým organizacím:
Klub filatelist# Krucemburk .....................................1 000,- K
T!lovýchovná jednota Spartak Staré Ransko .........10 000,- K
Seleziánské hnutí mládeže ....................................... 3 000,- K
$eský svaz v ela"# Chot!bo" .................................. 3 000,- K
Šachový oddíl Sokol Krucemburk .......................... 2 000,- K
Základní um!lecká škola – pobo ka Krucemburk.. 2 500,- K
T!locvi ná jednota Sokol Krucemburk ..................10 000,- K
Rada schválila zachování Krucemburského jarmarku v již
tradi ním duchu v etn! vystoupení „Venkovské kapely“ ze
Ž'áru nad Sázavou.
Termín konání byl stanoven na pátek 6. 7. 2007.

Rada projednala žádost firmy Petr Malý Koželužna, s.r.o.,
o pronájem a následné odkoupení CH$OV a sm!šovacích
nádrží. Rada nemá proti návrhu zásadní p"ipomínky a ukládá
starostovi a místostarostovi jednat s firmou o sepsání smlouvy
– k p"edložení návrhu vyzvat pana Malého.

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
&. 1 - ze dne 14. 12. 2006
Zastupitelstvo zvolilo kontrolní výbor:
P"edseda – Jaroslava Pecinová
$lenové - Ji"í Zrzavý, Roman Dopita, Josef Strašil,
Ing. Josef Janá ek
Zastupitelstvo zvolilo finan ní výbor:
P"edseda – Ing. František Kujan
$lenové - Ji"ina Moravcová, Radomír Debnár, Karel
Losenický, Jaroslav Dohnal
Rada projednala žádost vlastník# kulturní památky
„$ervená vila “ ing. Jana Binka a paní Evy Kolá"ové o
podporu m!styse Krucemburk ke získání dotace z fondu kraje
Vyso ina na opravu zmín!né kulturní památky. Podmínkou
pro získání této dotace je 20% ú ast m!styse. Pro tento
konkrétní p"ípad se jedná o finan ní p"ísp!vek ze strany
m!styse 60 000,- K . Zastupitelstvo rozhodlo tuto ástku na
podporu udržení únosného stavu této památky ze svého
rozpo tu uvolnit
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpo et m!styse
Krucemburk na rok 2007 ve výši 13 802 400 K& na stran!
p"íjm# i výdaj#.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh Obecn!
závazné vyhlášky .5/2006 o místním poplatku za provoz
shromaž'ování, sb!r, p"epravu, t"íd!ní a odstra%ování
komunálních a dalších odpad#. Z výpo t# vychází poplatek
pro osobu s trvalým pobytem 393,- K za rok. Na návrh rady
jako motivace pro t"íd!ní odpad# se snižuje tento poplatek na
372,- K za rok. Poplatek pro vlastníky rekrea ních staveb se
navrhuje ve výši 484,- K za objekt ro n!.
Poplatek pro právnické i fyzické osoby podnikající se
stanovuje ve výši 1 100,- K za jednu sb!rnou nádobu za rok.
Na tuto službu budou sepsány nové smlouvy.
Starosta informoval Zastupitelstvo o zvýšení lenského
p"ísp!vku ve Svazku obcí Podoubraví ze stávajících 3,- K na
5,- K na jednoho ob ana za rok. Toto zvýšení bylo schváleno
valnou hromadou SVOP, která se konala dne 12. 10. 2006
v Dolním Sokolovci.
Starosta informoval Zastupitelstvo o ukon ení smluvního
vztahu na provád!ní auditorských služeb spole ností Systema
Audit, a.s. Pardubice, dohodou. Zárove% požádal Krajský ú"ad
o provedení auditu za rok 2006 jejich pracovníky.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo dodatek ke smlouv!
o nakládání s odpadem mezi firmou Miloslav Odvárka ODAS
Ž'ár nad Sázavou a m!stysem Krucemburk pro rok 2007.

Oproti roku 2006 se jedná o nár#st cca 4 %. Nová cena za
odvoz KO stanovena na 242 760,- K .
Zastupitelstvo projednalo a schválilo poskytnutí p#j ky
ve výši 20 000,- K z rozpo tu m!styse Krucemburk Obecn!
prosp!šné spole nosti Havlí k#v kraj (m!stys Krucemburk je
lenem OPS) na realizaci projektu „Osvojování schopností“.
Splatnost p#j ky do 31. 10. 2007.
&. 2 - ze dne 27. 12. 2006
Starosta seznámil Zastupitelstvo s obsahem zápisu o
výsledku áste né kontroly hospoda"ení m!styse Krucemburk
za rok 2006, kterou provedli pracovníci Krajského ú"adu kraje
Vyso ina dne 12. 12. 2006. Zápis upozor%uje na zjišt!né
nedostatky a ukládá zástupc#m m!styse p"ijmout opat"ení
k jejich náprav!.
Zastupitelstvo projednalo nový návrh smlouvy o dílo na
„$OV a kanalizaci v Krucemburku“ p"edložený pracovní
skupinou Zastupitelstva a konzultovaný se zhotovitelem díla a
po právnickém posouzení advokátní kancelá"í, JUDr.
Dobromila Marková, Pardubice. Zastupitelstvo schvaluje
návrh smlouvy o dílo v upravené podob! a pov!"uje starostu
k podpisu smlouvy.
&. 3 - ze dne 28. 2. 2007
Zastupitelstvo pov!"ilo radu k provád!ní rozpo tových
zm!n (ve smyslu zák. 128/2000 Sb. o obcích § 102, odst. 2)
v období mezi zasedáními Zastupitelstva a stanovilo horní
hranici 150 000 K .
Zastupitelstvo schválilo odkoupení pozemk# v prostoru
„kalových polí“ u $OV za symbolickou cenu s tím, že se
koup! bude realizovat v p"ípad! úsp!šného jednání o dotaci na
likvidaci ekologické zát!že (stavba v etn! obsahu je
v majetku m!styse).
Zastupitelstvo vyhlašuje výb!rové "ízení na ú elové
p#j ky z „Fondu rozvoje bydlení“ na rok 2007. P#j ky se
p"iznávají ve výši do 50 000 K se splatností 4 roky a
úrokovou sazbou 4%. P#j ku lze použít pouze pro stanovené
ú ely. Žádosti bude p"ijímat ú"ad m!styse Krucemburk od 10.
3. do 20. 4. 2007.
Zastupitelstvo schválilo Obecn! závaznou vyhlášku .
1/2007, kterou se stanovuje systém shromaž'ování, sb!ru,
p"epravy, t"íd!ní, využívání komunálního odpadu a systém
nakládání se stavebním odpadem.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpo tové zm!ny
od posledního zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo schválilo podpis smlouvy o dílo na
zhotovení zakázky „Rekonstrukce koupelen, WC a instalací
v bytových domech .p. 193 a 345 v ulici Dr. Drbálka“.
Zastupitelstvo schválilo podpis smlouvy na p"eložku
vysokého nap!tí pro vybudování „ZTV Vydrbalka“
(p"edpokládané náklady 410 000 K ).

VYSO!INA - NA PROJEKTY P$JDE VÍCE NEŽ 20 MILION$
Na prvním zasedání krajského zastupitelstva v roce 2007, které se konalo v úterý 13. února, projednali zastupitelé celkem 86 bod#.
K t!m zajímav!jším pro ve"ejnost pat"ilo z"ejm! schvalování celkem osmi grantových program#. Celkem 21 milión# 850 tisíc korun
z krajského rozpo tu na podporu malých podnikatel#, kulturních a sportovních akcí, rozvoje informatizace kraje, zlepšení nakládání
s odpady a hospoda"ení s vodou uvolnili krajští zastupitelé.
S p"esným obsahem grantových program# Leader Vyso iny 2007 (1,0 mil. korun), Rozvoj malých podnikatel# ve vybraných
regionech (4,5 mil. korun), Jednorázové akce 2007 (1,5 mil. korun), Sportovišt! 2007 (3,0 mil. korun), Diagnóza památek (0,5 mil.
korun), Metropolitní sít! VII – 2007 (2,5 mil. korun), Systém sb!ru a t"íd!ní odpad# 2007 (2,35 mil. korun) a $istá voda (6,5 mil.
korun) se zájemci o p"edkládání projekt# mohou seznámit na webových stránkách kraje Vyso ina www.kr-vysocina.cz .
Miloš Vystr il - hejtman Vyso iny

STAROSTA INFORMUJE O SITUACI V NAŠEM M#STYSU
A CO NÁS !EKÁ DO BUDOUCNA
Vážení spoluob ané!
Mnozí z Vás, obyvatel Hluboké, Starého Ranska a
Krucemburku, se na m! obracíte s dotazy, jaká je situace obce
a co plánujeme do budoucna. Možná by se p"edešlo mnohým
spekulacím a nepodloženým zprávám, které se n!kdy
dozvídám, kdybych Vás o situaci obce informoval d"íve.
Dovolím si Vás požádat o shovívavost za tuto prodlevu:
necht!l jsem hned v novém vydání zpravodaje Domov na Vás
vychrlit stesky, ná"ky i lamentování v p"edváno ní dob!.
Mnohé v!ci bylo nutné napravit hned, na n!kterých pracujeme
postupn!.
Toto íslo zpravodaje vychází v souladu s tiskovým
zákonem, tzn. že máme oprávn!ní vydávat takovouto
tiskovinu, což dosud nebylo. Byla vytvo"ena redak ní rada a
každý z Vás má možnost prost"ednictvím tohoto zpravodaje
prezentovat innost spolku, školy nebo zájmového sdružení.
Jediným omezením je to, že p"ísp!vek nesmí mít hanlivý ráz.
V minulých obdobích jsme všichni byli ve zpravodaji
Domov p"esv!d ováni o sv!tlých zít"cích obce, krásných
podzimech na Vyso in!, pot"ebnosti turistického ruchu a o
dosažených úsp!ších v oblasti kultury. S nikým nechci
polemizovat o prosp!šnosti i neú elnosti toho i onoho
spolku nebo zájmové innosti. Je pot"ebné, chvályhodné a
uznáníhodné, když se každý, kdo chce, v!nuje svým zálibám a
koní k#m, proto nechceme – a v!"ím, že Zastupitelstvo
m!styse nebude – up"ednost%ovat nebo upoza'ovat žádný
spolek nebo ob anské sdružení. N!kdo rád te, jiný rád
sportuje, další ryba"í, zahrádka"í nebo se v!nuje myslivosti i
provozuje jiné zájmové innosti, které neohrožují zdraví,
bezpe nost a majetek ostatních ob an#. Naše obec má bohatou
historii, které si osobn! vážím, ale je pot"eba i ze strany obce
n!jak pomoci s opravami a udržováním památek a dominant
obce.
Vyzvali jsme všechny pam!tníky, historiky a ob any,
aby své poznatky a zjišt!ní prezentovali v našem zpravodaji.
Sešlo se tolik p"ísp!vk#, že bohužel ne všechny jsou v tomto
ísle otišt!ny; budou za"azeny do následujícího ísla. Z tohoto
je patrné, že máte zájem o obec, její historii i budoucnost, a to
m! t!ší a dává povzbuzení do další práce. V!"te, že nás
ne ekají lehká období, ale s Vaším pochopením a pomocí se
nám jist! poda"í v!ci zvládnout.
Ke konci roku 2006 má obec splácet následující
úv!ry: 1.150.000 K a 3.524.000 K u $eské spo"itelny,
900.000 K u Komer ní banky a cca 1.000.000 K do Fondu
rozvoje bydlení. Když si vše se tete, dojdete k íslu, které
p"esahuje 6.500.000 K ; tyto finance budeme muset splatit
v následujících dvou letech, k tomu je ješt! nutné p"ipo íst
zhruba 300.000 K úrok# z úv!r# ro n!. Jist! mi každý z Vás
dá za pravdu, že se jedná o velkou finan ní zát!ž, když da%ové
p"íjmy obce od finan ního ú"adu jsou ve výši cca 10.500.000
K ro n!. D#vody užití a ú elnost prost"edk# nebudu
rozebírat, protože to jsou prakticky peníze již všechny
spot"ebované. Obecní majetek, akcie energetiky a plyna"#
byly rozprodány, finance spot"ebovány, ale bohužel podle
mého názoru velký efekt není p"íliš vid!t.
Te' n!kolik strohých ísel za rok 2006: výdaje obce
v celkové výši 24.240.987 K , p"íjmy obce v celkové výši
23.499.119 K , v emž je zapo ten p"evod nevy erpaného
úv!ru ve výši 575.000 K na dostavbu poloviny dvojdomku
na Vini kách (což by sta ilo na další lánek). Obec
hospoda"ila se ztrátou ve výši 1.316.868 K . Na za átku roku

2006 na b!žném ú tu m!la obec 2.635.127 K a na konci
ú etní (nikoliv faktický) z#statek 1.246.523 K . Z této ástky
jsme v lednu vynaložili (tzn. za rok 2006) více než 20 % na
vyplacení odchodného bývalé paní starostce, na dostavbu
základní školy 194.600 K , na doplacení projektu kanalizace
220.110 K . Ve skute nosti je možné po ítat s p"evodem
hospoda"ení do roku 2007 cca 580.000 K . Tato ísla jsou
p"edb!žná a podléhají schválení zastupitelstvem a prov!"ení
auditem, ale velkých zm!n nebude.
V letošním roce plánujeme provedení rekonstrukce
vody, odpad# a nutné úpravy elektroinstalace v koupelnách a
kuchyních v bytových domech v ulici Dr. Drbálka p. 193 a
345.
Zahájení výstavby 17 rodinných dom# v lokalit! na
Hlubocké ulici (Vydrbalka) bude s nejv!tší pravd!podobností
pozdrženo, protože prakticky za uplynulý více než rok a p#l
nebyly provedeny a zajišt!ny innosti spojené s vybudováním
technické infrastruktury (voda, plyn, elektrika, kanalizace a
komunikace), vyjma vykoupení pozemk# (byly nakupovány
z úv!ru). Na p"elomu roku jsme uzav"eli smlouvu
s Pozemkovým fondem na p"evod státních pozemk# a po
zapsaní na list vlastnický obce zahájili "ízení o vyjmutí
z p#dního fondu (pozemky jsou vyjmuty z p#dního fondu).
Bohužel liknavostí p"edchozího vedení obce z#stal
nevy"ešený jeden pozemek od Ú"adu pro zastupování státu ve
v!cech majetkových v trase vodovodního "ádu do této lokality
a tím je zdrženo ukon ení územního "ízení a následné zahájení
stavebního "ízení. Protože tuto innost nelze prakticky do 31.
3. 2007 (poslední termín podání žádosti) stihnout, nebudeme
moci požádat o státní dotaci na financování výstavby
infrastruktury. Pozemky v pr#myslové zón! byly vykoupeny
zhruba z jedné t"etiny, ale nejd#ležit!jší pozemky pod budoucí
komunikací od družstva na raneckou silnici vykoupeny
nejsou. Mnohé akce byly zahájeny, ale skoro nic nebylo
dokon eno v plánovaném termínu, vyjma optimalizace $OV.
Pro letošní rok bude nejd#ležit!jší zahájení výstavby
splaškové kanalizace (její dokon ení se plánuje v roce 2009);
tato akce mimochodem nebyla zajišt!na financováním ze
státního rozpo tu, a proto pot"ebné podklady musely být
p"ed!lány a zpracovávány v p"edváno ním období a ve dnech
mezi Vánocemi a Novým rokem, protože nové podklady jsme
museli p"edložit na p"íslušné ministerstvo hned za átkem roku
2007. Za tuto náro nou innost a zpracovávání podklad# pat"í
všem zam!stnanc#m (všem paním) uznání a pod!kování.
Pro roky následující jsme zahájili nutné p"ípravné
práce (studie, projektová dokumentace) k podání žádosti na
financování od státu. Nemá smysl provád!t vý et plánovaných
akcí, protože po za"azení ur ité akce do financování p"es
rozpo et $R o ní budete všichni v dostate ném p"edstihu
informováni.
V!"ím, že ur itá úsporná opat"ení, která budeme
muset p"ijmout, pochopíte a s Vaší d#v!rou se nám poda"í
zkvalitnit a vylepšit náš spole ný život u nás v Krucemburku.
P"eji Vám všem jen vše dobré, radost z toho, že jsme
hodn! zdraví, kluk#m a muž#m bohatou pomlázku (d!v at#m
a ženám doporu uji ochranu podzádových sval# na
Velikono ní pond!lí), hodn! sluní ka a radosti z hezkých
jarních a velikono ních dní.
Váš Ji"í Havlí ek – starosta

POD#KOVÁNÍ
Vážený pane starosto!
Dovolte, abychom Vám pod!kovali za
spolupráci p"i po"ádání „T"íkrálové
sbírky 2007“.
Ve Vaší obci Krucemburk bylo
vybráno celkem 25 994 K .
V naší
oblasti
(p#sobnosti
havlí kobrodské charity) se vybíralo
p"evážn! na p"ístavbu a rekonstrukci
hygienického za"ízení v Charitním
dom! pro matky s d!tmi v Havlí kov!
Brod!. Po rekonstrukci bude mít každá
ubytovaná matka s d!tmi k dispozici
vlastní sociální za"ízení. $ást výt!žku
bude použita na zajišt!ní služeb
sociální pé e, sociálního poradenství a
sociální prevence poskytované OCH
Havlí k#v Brod.
Ješt! jednou mnohokrát d!kujeme za
vst"ícnost pracovník# Vašeho ú"adu.
Bez této pomoci bychom sbírku t!žko
organizovali.
S p"áním úsp!šného roku 2007 a všeho
dobrého za pracovníky Oblastní charity
Havlí k#v Brod
Miroslava Vodrážková
koordinátorka TS 2007

SPORTOVNÍ AREÁL
OTEV"EN
Pokra"ování ze str. 1.

Jak už jsme Vás informovali v
minulém
ísle, bylo vybudováno
víceú elové h"išt! s um!lým povrchem
za
sokolovnou.
Bude
sloužit
p"íznivc#m
volejbalu,
nohejbalu,
házené, malé kopané a florbalu. Tenis
se na tomto h"išti hrát nebude, k tomuto
ú elu jsou dva kurty nad sokolovnou.
Po zkušebním provozu (asi 2 m!síce)
bude podle zájmu vypracován asový
harmonogram. Tento harmonogram,
ostatní podmínky a pravidla užívání
h"išt! budou vyv!šeny na nást!nkách u
h"išt! a samoobsluhy. H"išt! bude
otev"ené od 8 do 20 hodin. Podrobn!jší
informace Vám podají správci h"išt!
Luboš B"íza, Libor Málek a Miroslav
Kubový, u n!hož si m#žete domluvit i
aktuální
asy
pronájmu
(tel.
607848713).
H"išt! se bude i p"es nemalé finan ní
náklady (údržba, išt!ní) pronajímat
zdarma.
Uvítáme pomoc jak finan ní, tak i
fyzickou p"i údržb! h"išt!. Na h"išti je
možnost sportovat i nyní, ale
nedod!lané terénní úpravy nás donutily
k opat"ení: sportovci musí mít
p"ipravené p"ez#vky u vstupní brány
(pro p"ípad, kdy mí opustí hrací

plochu), aby se nedostala zemina na
povrch h"išt!. Z t!chto d#vod# bude
posunuto i slavnostní otev"ení, o n!mž
budete v as informováni.
B!hem m!síce ervna bude uspo"ádán
turnaj osmi družstev v kopané starších
benjamínk# pod vedením pana Ji"ího
Šikla a rodi #. Po"adatel up"esní termín
(bude vyv!šen na nást!nce). Na tento
turnaj, ale i na ostatní sportovní aktivity
jste srde n! zváni.
za TJ Sokol Krucemburk Libor Málek

ROZMARY
LEDNOVÉHO PO!ASÍ
V NAŠICH LESÍCH
Pokra"ování ze str. 1.

Vich%ice z 18. na 19. ledna 2007
V dob!, kdy kolem naší planety
neustále krouží velké množství
meteorologických
družic,
nejsou
pom!rn! p"esné krátkodobé p"edpov!di
po así ni ím p"ekvapujícím. Když tedy
15. ledna prob!hla v médiích zpráva, že
území Evropy zasáhne silný vítr, tém!"
nikdo tomu nev!noval pozornost. Jarní
i podzimní silné v!try se opakují
každoro n!. V úterý a ve st"edu však
tato varování byla up"esn!na. Vítr m!l
údajn! dosahovat rychlosti až 160
km/h. Ve tvrtek ráno toto nebezpe í
nabývalo konkrétních rozm!r#, nebo&
vítr o síle orkánu už pustošil západní
Evropu. Jak se však tomuto nebezpe í
bránit? Na svých domech dotáhneme
okna, upevníme nebo odstraníme
p"edm!ty, které by mohly odlétnout a
zp#sobit škodu, a doufáme, že to
nebude tak zlé. V p"ípad! lesa m#žeme
jen doufat.

K ránu 19. 1. jsem podle náraz# v!tru
už jen p"emýšlel, v kterých porostech
budou škody nejvyšší. Hned po
rozedn!ní jsem vyrazil do porost#.
Nejd"íve do Hatí, kde jsem škody
o ekával nejvyšší. Zde jsem byl ale
p"íjemn! p"ekvapen, nebo& jsem
napo ítal jen 18 padlých smrk# o
objemu asi 30 plm. Horší pohled byl na
porosty 4C6 a 4D9, rozd!lené pouze
linkou, kde jsem odhadl škodu asi po
40 plm v obou porostech. Zde spadla
vlivem podmo eného terénu celá st!na
paseky vyt!žené ve 130letém porostu

v r. 2006 i p"esto, že p"ed p"ímým
v!trem byla kryta vrškem kopce.
Po hrubém prochození ostatních
porost# jsem si oddychl. Polom leží
sice tém!" v každém porostu, ale jde
v!tšinou o jednotlivé vývraty a zlomy
napadené hnilobou.
Po se tení jsem došel k íslu 220 plm.
P"i pr#m!rné ro ní t!žb! 800 m3 se
jedná asi o 27 % etátu. Podobn! nebo o
n!co h#" dopadly i okolní majetky.
MVDr Radslav Kinský hlásí 41 % etátu
(17 000 plm). V sou asné dob! je
v!tšina polomu v ásti Košinov již
zpracována a prodána nebo p"ipravena
k odvozu. Podle vývoje po así bude
veškeré popadané d"evo zpracováno a
odvezeno z les# i p"es nep"íznivou
situaci v doprav! kulatiny do SET
Ždírec nejpozd!ji do konce dubna.
Dne 25. 1. 2007 byl Rozhodnutím
Vlády $R vyhlášen nouzový stav a
trval do 5. 2. 2007. Kraj Vyso ina
následn! požádal jednotlivé majetky o
vy íslení škod s tím, že postiženým
poskytne pomoc. Do dnešního dne však
nebylo rozhodnuto, jakým zp#sobem a
zda v#bec bude tato pomoc poskytnuta.
Ke zvýšeným p"ímým náklad#m na
zpracování a p"iblížení d"eva se krom!
ztrát na p"ír#stu v mladších porostech
p"idává i skute nost, že je díky
okamžitému p"etlaku kulatiny o ekáván
silný pokles cen d"eva u odb!ratel#.
Celková výše kalamity v celé $R
dosáhne podle posledních odhad#
uve"ejn!ných v asopisu Lesnická
práce asi 9-10 mil. plm d"eva, v celé
Evrop! pak asi 55 mil. plm, z toho v
N!mecku 20 milion#.
V této situaci se znovu otev"ela otázka
o
vhodnosti
nebo
nevhodnosti
p!stování smrku ve st"edních a nižších
polohách. V p"ípad! v!tru o této síle je
však tato diskuse zbyte ná. Na jedné
z nejpostižen!jších lesních správ L$R
Nové Hrady, kde spadlo asi 760 000
plm d"eva, což je 530 % pr#m!rné
ro ní t!žby (etátu), byly totáln! zni eny
rozsáhlé
porosty
ukázkového
hospodá"ství, kde zastoupení d"evin
bylo 30 % smrku, 20 % jedle, 20 %
buku, 20 % javoru klenu a 10 %
p"imíšených d"evin. Tím nechci pop"ít
tendenci zavád!t listnaté d"eviny a jedle
do porostu, tato innost však musí být
provád!na uvážen! a smyslupln!.
Doufám,
že
tento
vítr
pat"il
k posledním
anomáliím
letošního
po así a že nás eká mnoho p!kných,
klidných dn# nejen k nápravám škod,
ale i k dalším innostem.
Ji"í Böhm, správce les#
( plm = m3; etát = množství d#eva povolené
k t!žb! hospodá#ským plánem za rok – pozn,
redakce )

POLICIE !ESKÉ
REPUBLIKY HLÁSÍ…
P"inášíme informace o trestné a
p"estupkové
innosti spadající do
místní a v!cné p"íslušnosti Obvodního
odd!lení Policie $R Chot!bo" od 16. 2.
do 9. 3 2007. Jde o vybrané informace,
v žádném p"ípad! se nejedná o všechny
události a v!ci, které "eší zdejší sou ást
P$R.
V obci Krucemburk byl kontrolován
policejní hlídkou "idi motocyklu zn.
Jawa 20 Pionýr. Hlídce nebyl schopen
p"edložit doklad o platné STK a
doklady o pojišt!ní odpov!dnosti z
provozu vozidla; další lustrací bylo
zjišt!no, že není držitelem "idi ského

ZAJÍMAVOSTI KOLEM
PO!ASÍ
V KRUCEMBURKU
V ROCE 2006
V roce 2006 spadlo v Krucemburku
celkem 948,1 mm vodních srážek (l
mm = 1 litr na m²). M!sí ní pr#m!r
inil 79 mm. Nejv!tší množství srážek
za m!síc bylo v srpnu, a sice 229,3 mm,
nejmenší v ervenci 17,8 mm. Nejvíce
srážek za 24 hodin spadlo 7. srpna, a to
80,5 mm. Toho dne byl na "ece
Doubrav! v Bílku vyhlášen t"etí stupe%
povod%ové aktivity, tj. stav ohrožení.
Od 17. listopadu 2005 do 11. dubna
2006 (toho dne padal v Krucemburku
poslední sníh zimy 2005-2006) napadlo
v Krucemburku celkem 233 cm sn!hu.
Nejvyšší sn!hová pokrývka byla ve
dnech 12. a 13. b"ezna, a sice 86 cm.
Množství
srážek
v jednotlivých
m sících:
leden
56,0 mm
únor
63,9 mm
b"ezen
110,2 mm
duben
95,4 mm
kv!ten
87,8 mm
erven
59,1 mm
ervenec
17,8 mm
srpen
229,3 mm
zá"í
37,1 mm
"íjen
58,6 mm
listopad
105,5 mm
prosinec
27,4 mm
Množství
sn hu
napadlého
v jednotlivých m sících:
leden
39 cm
únor
50 cm
b"ezen
44 cm
duben
4 cm

oprávn!ní. P"ípad je zpracováván ve
zkráceném p"ípravném "ízení.
Z oblasti p"estupk# bylo "ešeno 8
p"ípad#. P"estupky proti bezpe nosti a
plynulosti silni ního provozu policisté
vy"ešili na míst! uložením blokové
pokuty. V jednom p"ípad! se jednalo o
p"estupek proti majetku, kdy neznámý
pachatel poškodil stavební bu%ku v
objektu sb!rných surovin v obci
Krucemburk.
K vloupání do sklepní kóje došlo
v obci Krucemburk. Neznámý pachatel
odtud odcizil horské jízdní kolo a ty"i
kusy letních pneumatik s litými disky.
Celková škoda byla vy íslena na
32.500 K .
K vloupání do prodejny Jednoty došlo
v obci Sobi%ov. Dosud neznámý
pachatel odcizil finan ní hotovost,

dobíjecí mobilní kupóny, stravenky a
cigarety r#zných zna ek. Škoda
zp#sobená poškozením trezoru, dve"í a
odcizením výše uvedených v!cí iní
94.918 K .
Ve Ždírci nad Doubravou došlo
k odcizení bankomatu $eské spo"itelny.
Dosud neznámí pachatelé odcizili celý
p"ístroj i s finan ní hotovostí. P"ípad na
míst! p"evzala Skupina kriminální
policie a vyšet"ování O( P$R
Havlí k#v Brod.
Policejní hlídkou bylo dne 20. 2.
2007 v rámci dopravn! bezpe nostní
akce zkontrolováno celkem 60 "idi # a
jejich motorových vozidel.

Poslední jarní mráz byl ve dnech 6. a 8.
ervna. V t!chto dnech klesla teplota
v ranních hodinách slab! pod bod
mrazu, avšak sta ilo to, aby v n!kterých
místech zmrzly brambory. První
podzimní mráz p"išel 17. "íjna (-2°C)
Nejnižší teplota byla nam!"ena
v pond!lí ráno 23. ledna, a to -25°C.
Dle udání n!kolika ob an# byl
v Hluboké, na Starém Ransku a na
n!kterých místech v Krucemburku toho
dne ráno nam!"en mráz až -28°C.
První letní den byl 26. dubna: toho dne
vystoupila teplota na 25°C. První
tropický den byl 14. ervna: toho dne
vystoupila
teplota
na
30°C.
Nejteplejším dnem roku byl tvrtek 27.
ervence, kdy odpolední teplota
dosáhla tém!" 35°C. Další teplé dny
s teplotou tém!" 34°C byly 19., 20., 22.
a 25. ervence. V pr#b!hu ervna a
ervence bylo 25 tropických dn#.
Nebyla však žádná tropická noc, nebo&
teplota v noci vždy klesla pod 20°C.
Nejteplejší noci byly ve dnech 21. až
28. ervence, v t!chto dnech klesla
no ní teplota na 18°C.
Vzhledem k teplotám, kterých bylo
v letních m!sících dosaženo, a také
k nezvykle teplému podzimu byl tento
rok - dle rozhlasového hlášení dne 31.
ledna 2007 - šestým nejteplejším rokem
v $echách od doby, kdy se provád!jí
meteorologická m!"ení (tak tomu je od
r. 1775, kdy se za alo m!"it v pražském
Klementinu).
Na základ! hlášení p. Františka Holase
pro meteorologický ústav v Hradci
Králové zpracoval

P"IPOMÍNKA JANA
ZRZAVÉHO

Václav Janda,
kroniká"

pprap. V!ra Mrtková,
policejní inspektor
OO P$R Chot!bo"

V letošním roce uplyne 30 let od úmrtí
malí%e Jana Zrzavého. V Muzeu
knihy v prostorách zámku Dr. Radslava
Kinského ve Ž'áru nad Sázavou bude
instalována výstava „Z ilustra&ní
tvorby Jana Zrzavého“. Po"adatelé
výstavy, jimiž jsou Národní muzeum a
Spole&nost Jana Zrzavého, srde n!
zvou všechny zájemce o um!ní na tuto
významnou kulturní akci. Na vernisáži,
která se bude konat dne 2. kv tna 2007
v 15.00 hodin, vystoupí D tský
p vecký sbor p%i ZUŠ Krucemburk
pod vedením Marty Rejškové. Výstava
potrvá do 28. "íjna 2007. Na výstav!
bude možno zhlédnout množství
pozoruhodných a svou nevšední,
oduševn!lou
krásou
proslulých
knižních ilustrací Jana Zrzavého v
kontextu
s p"íslušným
literárním
textem jednotlivých knižních autor#.
Jan Zrzavý se podílel svou ilustra ní
tvorbou
na
innosti
mnoha
nakladatelství, nejvíce však pracoval
pro Aventinum, které za alo zejména
ve dvacátých letech minulého století
dávat konkrétní podobu vznešenému
pojmu „krásná kniha“. V letošním
roce, kdy Muzeum knihy ve Ž'áru
nad Sázavou p"ipomíná 50 let svého
trvání, bude tato výstava jedine nou
p"íležitostí - zvlášt! pro mládež i celou
kulturní ve"ejnost – k tomu, aby si
všichni
návšt!vníci
opakovan!
uv!domili, jak velký význam má kniha
a etba pro bohatost, krásu a d#stojnost
našeho života.
Jaroslava Pecinová,
p"edsedkyn! SJZ

POZVÁNKA DO MÍSTNÍ
KNIHOVNY
V KRUCEMBURKU
Každý z nás je obklopen sd!lovacími
prost"edky a zábavní technikou p"ímo
v bytech i domech. Nejvíce volného
asu pravd!podobn! trávíme – zvlášt!
v zimním období – u televizních
obrazovek. Avšak asto je vypínáme
v pozdních hodinách a nejsme zrovna
uspokojeni se zhlédnutými programy.
Mou snahou je touto cestou Vás
upozornit na možnost návšt!vy místní
knihovny a vyp#j it si n!kterou
z mnoha
knih.
Pro
zajímavost:
v knihovn! je 5 597 knih a zna né
množství asopis#. Každý rok se jejich
po et zvyšuje dokupováním knih

nových, p"i emž je snaha, aby m!l
každý možnost si vybrat podle svého
zájmu. Navíc je i velmi dobrá
spolupráce
s Krajskou
knihovnou
v Havlí kov! Brod!, která nám formou
vým!nného fondu zap#j uje 450 knih
ro n!. Je t"eba pochválit a ocenit
velkou snahu pracovnic Krajské
knihovny za spolupráci. Všechny údaje
o knihách, tj. název, jméno autora aj.,
se ukládají do po íta e a bez jejich
pomoci by se vše hodn! protáhlo.
V minulém roce si tená"i vyp#j ili
3 430 knih, z toho 2 708 pro dosp!lé a
722 d!tských. Po et stálých tená"# je
66. B!hem celého roku 2006 byla
návšt!vnost v knihovn! 1 211 tená"#.
Ráda konstatuji, že zájem d!tí a
mládeže v posledním období roste.

CO NOVÉHO V MATE"SKÉ ŠKOLE?
I když letošní zima byla skoupá na sn!hovou nadílku,
do mate"ské školy p"esto dorazila v podob! her, obrázk#,
výrobk# a vnit"ní výzdoby.
Divadlo Úsm!v nás pot!šilo pohádkami: 8. 1. – Máša
a medv!d, 12. 2. – Muzikantská pohádka, 12. 3. – Krakonoš#v
zlatý klí . Pohádkové tancování s veselými písni kami a
pohybem jsme si užili 10. 1. s jihlavskými herci. Pohádkové
p"íb!hy na nás ekaly i v kin!: 18. 1. – Povídání o pejskovi a
ko i ce, 22. 2. – Ku&ásek a Kutilka, 22. 3. – V ertích
službách.
Dne 11. 1. a 1. 3. prob!hla pravidelná návšt!va
klinického logopeda dr. Dvo"áka, který kontroloval výsledky
v náprav! "e i. P"ed zápisem do 1. t"ídy základní školy se
konala odpoledne 24. 1. sch#zka s rodi i p"edškolák# a
zástupci základní školy – p. "editelem J. Šiklem a p. u itelkou
budoucích prv%á k# H. Kafkovou. 7. 2. budoucí školá ci byli
na návšt!v! v základní škole, prohlédli si t!locvi nu, šatny,
po íta ovou u ebnu a jídelnu. Žá ci 1. t"ídy nám p"edvedli, co
všechno se už nau ili. Moc se nám tam líbilo. V ned!li 25. 2.

Pro dosp!lé je poplatek za vyp#j ení
knih na celý rok 50 K a pro d!ti 20
K . Každý za tento poplatek obdrží na
svoje jméno pr#kazku. Knihovna je
otev"ena každý tvrtek od 14 hodin do
18 hodin a je umíst!na v p"ízemí
Základní školy v Krucemburku. Pro
dopln!ní uvádím, že v knihovn! je
možnost použít internet za poplatek 40
K /hod.
Na záv!r bych cht!la vyjád"it
p"ání, aby knihovna rozší"ila sv#j
prostor: bylo by možné lépe uspo"ádat a
rozd!lit knihy, krátce posed!t p"i jejich
vybírání a hlavn! je pot"ebné více místa
u internetu. V!"ím, že se to novému
starostovi m!styse Krucemburk, pod
který knihovna spadá, poda"í vy"ešit.
Za knihovnu J. Coufalová

skupinka d!tí obohatila svým kulturním vystoupením „Vítání
ob ánk#“ na obecním ú"ad!.
Masopustní veselí za alo už v pond!lí 26. 2., od
pond!lí do pátku zm!nilo t"ídy v pohádku. Pro asi? Protože 1.
b"ezna byl velký karneval za ú asti d!tí, rodi # a p"átel školy.
P"enesli jsme se všichni do pohádky „Zlatovláska“. Užili jsme
si tance, hudby, pohybu, sout!ží a bujarého veselí. Síly jsme
dopl%ovali p"i chutném ob erstvení, které p"ipravovaly d!ti
spole n! se zam!stnanci mate"ské školy.
P"i nedávné kontrole z Okresní hygienické stanice
v Havlí kov! Brod! bylo potvrzeno, že kvalita, hodnota i
množství podávané stravy pln! odpovídají požadavk#m zdravé
výživy d!tí p"edškolního za"ízení. V dostate ném množství je
zajiš&ován pravidelný pitný režim. Tekutiny jsou k dispozici na
míst! voln! p"ístupném d!tem ve všech t"ídách a záleží na
individuální pot"eb! každého dít!te a jeho schopnosti se bu'
samo obsloužit, nebo si o n! požádat.
Dne 22. 3. prob!hl v naší mate"ské škole zápis nových d!tí.
Všichni se spole&n t šíme na p%icházející jaro se sluní&kem
a výlety do p%írody.
kolektiv u itelek MŠ Krucemburk

PRODEJ D"EV#NÝCH
BRIKET
100 kg = 200 K&
Informace na telefonních &íslech:

604 745 567, 602 477 835

CO NOVÉHO
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE?
Chcete v!d!t, kdo z našich žák# ani
v novém kalendá"ním roce ve svém
volném ase nezahálí? Velká ást žák# se
jen v lednu a únoru ú astnila mnoha
školních, okresních i krajských olympiád.
V lednu se Marek Matula z 9.A pochlubil
svými znalostmi na d jepisné olympiád .
Do
okresního
kola
matematické
olympiády postoupili Hana Kohlová a
Miloš Novotný z 9.A a obsadili 8. a 11.
místo. Ani na prvním stupni však
nezahálejí. Jan P"iklopil z 5. t"ídy byl za
své matematické dovednosti v okresním
kole odm!n!n 3. místem. I budoucím
chemik#m se da"í, v okresním kole
chemické olympiády obsadila Hana
Kohlová z 9.A
výborné 2. místo a
postupuje do krajského kola.
31. leden byl významný nejen tím, že žáci
dostali pololetní vysv!d ení a žáci
devátých t"íd výstupní hodnocení, ale i
tím, že se na naší škole po"ádal sportovní
den „Hurá vysv d&ení … aneb sportem
pro radost“. Žáci druhého stupn! bruslili
na zimním stadionu v Chot!bo"i a n!kte"í
posilovali svaly p"i chvilkách aerobiku a
florbalu. Sportovní den se vyda"il a všem
se velice líbil.
V únoru nás zase velmi pot!šili žáci,
kte"í mají hluboký zájem o jazyky. Do
okresních kol olympiád v !J, NJ a AJ
postoupili tito žáci: Hana Kohlová z 9.A,
Denisa Dymá ková ze 7.B a Jitka (íhová
z 9.A, Hana Jandová ze 7.A a Miloš
Novotný
z 9.A.
V okresním
kole
olympiády v NJ se Jitka (íhová a Denisa
Dymá ková umístily na vynikajících
prvních místech ve svých kategoriích.
Stejného úsp!chu dosáhli Hana Jandová a
Miloš
Novotný
v okresním
kole
olympiády v AJ a op!t vybojovali první
místa. Jitka (íhová postoupila do
krajského kola olympiády v NJ a
obsadila velmi p!kné 5. místo. Miloše
Novotného eká krajské kolo v m!síci
b"eznu.
K eské literatu"e však mají mnohé naše
d!ti také v"elý vztah. Nejlepší recitáto"i z
prvního i druhého stupn! se radovali
z ú asti v okrskovém kole recita&ní
sout že, kde druhé místo v kategorii žák#
6. a 7.t"íd obsadila Iveta Josková,
v kategorii žák# 8. a 9. t"íd byla druhá
Jana T!snohlídková a prvním místem se
pyšní Radovan Sobotka z 9.A. Všichni t"i
budou mít možnost pot!šit porotu a
poslucha e v okresním kole v Led i nad
Sázavou.
12. února p"išli budoucí školá ci
k zápisu do první t%ídy. Zapsáno bylo 23
žák# a 3 d!tem byl doporu en odklad
školní docházky. V p"átelské atmosfé"e

d!ti "ešily jednoduché úkoly a dom# si
odnášely první dojmy ze školy a dáre ky
od starších d!tí. O p"íjemnou atmosféru
tohoto sváte ního dne se vedle u itel#
postarali i žáci 3. t"ídy, kte"í si pro své
budoucí spolužáky p"ipravili krátký
zábavný program.
Pro pot!chu ducha organizuje naše škola
pravidelné zájezdy do divadel. Žáci
prvního stupn! navštívili 6. února
divadelní p%edstavení „Lovci mamut#“
ve Ž'á"e nad Sázavou a žáci druhého
stupn! 22. února divadelní p"edstavení
„Mistr a Markétka“ v Pardubicích. A ti
menší z prvního stupn! se 18. ledna
pobavili p"i sledování pásma pohádek
v místním kin!.
Výchova ke zdraví ur ená žák#m 8. t"ídy
prob!hla v šestihodinovém cyklu pod
vedením zdravotní sestry z nemocnice
v Chrudimi.
Beseda s kurátorem pro mládež odboru
sociálních v!cí v Chot!bo"i p. Kafkou
byla ur ena žák#m 7. a 8. t"íd, beseda na
téma partnerských vztah# prob!hla
s MUDr. Weberovou v devátých t"ídách.
Od 19. února se žáci 7. ro ník# zú astnili
lyža%ského
výcvikového
kurzu
v Da%kovicích. I p"es špatné sn!hové
podmínky si žáci zalyžovali, zazávodili a
strávili týden na erstvém vzduchu túrami
do okolí.
Ke sportovním aktivitám pat"í ú ast
našich žák# na p"átelských utkáních ve
florbale a volejbale se žáky ZŠ Ždírec n.
D. Chlapci ze 6.-7. t"íd prohráli utkání ve
florbale 16:27. Vzájemné utkání ve
volejbale p"ineslo našim d!v at#m
vít!zství 4:1 a chlapc#m prohru 0:5.
$ilý ruch panoval v budov! naší školy
dne 21. února, d#vodem bylo konání
tradi ního
d tského
karnevalu.
S masopustem se s veselou rozlou ily
d!ti
z prvního
stupn!,
n!které
doprovázené i rodi i a sourozenci. Ve
velké t!locvi n! bylo mimo"ádn! rušno.
Šedesátka d!tí v p"ekrásných kostýmech
se však net!šila pouze na tancování,
sout!že a sladké odm!ny, ale také na malé
arování, které si spolu se sout!žemi pro
své
spolužáky
p"ipravila
šestice
družinových d!tí s paní vychovatelkou.
Záv!r
karnevalu
pat"il
tradi n!
dekorování nejlepších masek.
Za ZŠ Krucemburk: Mgr. Chmela"ová,
Mgr. Josková a Mgr. Polívková
Slavnostní vy%azení žák' 9. t%íd ZŠ
Krucemburk
prob hne 29. &ervna 2007 v 9:00
v ob%adní síni Ú%adu m styse
Krucemburk.
Srde&n zveme rodi&e žák'.

ZÁPIS DO 1. T"ÍDY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ráda bych se s Vámi pod!lila o p"íjemné
zážitky ze zápisu do 1. t"ídy. Vše bylo
velmi pe liv! p"ipraveno a celý zápis
probíhal v p"átelské atmosfé"e. Pro rodi e
a sourozence budoucích prv%á k# byla
p"ipravena ekárna, kde se na videu
poušt!ly pohádky, d!ti si zde mohly hrát a
kreslit. P"edškolá ek si šel popovídat s
paní u itelkou a potom spole n! s rodi i
navštívil i pana "editele. Dom# si odnesl
krásné dáre ky vyrobené staršími d!tmi,
bonbony a p"esv!d ení, že ve škole se mu
bude líbit. D!kujeme za milé p"ijetí.
Iva Bo"ilová

ZÁKLADNÍ UM#LECKÁ
ŠKOLA P"IPRAVUJE
OTEV"ENÍ NOVÝCH
OBOR$
Pobo ka ZUŠ v Krucemburku ve školním
roce 2007/2008 plánuje rozší"ení výuky
o dva nové obory :
výtvarný a dramatický.
Využijte nabízených možností. P"edb!žn!
m#žete své d!ti p"ihlásit do konce dubna
2007 v budov! školy. Paní u itelka M.
Rejšková, vedoucí pobo ky, Vás o ekává
každé pond!lí, úterý a st"edu odpoledne.
telefon: 603708166

LOUTKOVÉ DIVADLO
Hlavn! pro ty „nejmenší“ byly b!hem
podzimních a zimních m!síc# p"ipraveny
loutkové pohádky. V pr#b!hu p"edstavení
vystoupili erti, arod!j, král, princ, obr,
sk"ítek i Kašpárek, s nimiž se mohly d!ti
vždy po p"edstavení seznámit v p"edsálí.
Prvním p"edstavením byla v m!síci "íjnu
pohádka O ZAKLETÉM SLUNCI, která
m!la velmi p!kn! vypracovanou scénu
plnou slunce a barev a také nov! oble ené
loutky. P"ed Vánocemi 17. 12. se
uskute nila pohádka „!ERT A KÁ!A.
Byla poda"ená, plná efekt# a ertovin. Je
jen škoda, že se sešlo velmi málo d!tí. Na
další pohádce 4. 3. JAK KAŠPÁREK
ZA"ÍDIL NÁDHERNÉ PO!ASÍ byla
návšt!va d!tí už vysoká. D!ti se mohou
ješt! t!šit na pohádku 22. 4.; zve je na ni
Kašpárek, protože on jako pr#vodce
loutkovým divadlem, i když zrovna
nehraje, si vždy najde n!jakou skulinku,
aby se mohl s d!tmi pozdravit. Pak už
budou mít loutky prázdniny a budou se
t!šit na další setkání op!t na podzim.
Dáša B"e%ová

HUDEBNÍ SKUPINA
„DOUBRAVKA“
V ROCE 2006
V roce 1987 pánové Jaroslav Janá ek,
Jaroslav Pochop, Miloš Carda a Karel
Legát netušili, že položili základ hudební
skupiny, která nese jméno „Doubravka“.
V krátkém ase se skupina rozrostla o
další zájemce a muzikanty a pro ve"ejnost
se za aly po"ádat „ve ery s písni kou“.

Rostla i návšt!vnost, senio"i hráli
senior#m. Zájem o jejich vystoupení
projevili také ve Vojnov! M!stci, ve
Ždírci nad Doubravou i ve St"íbrných
Horách, kam pravideln! „Doubravka“
zajíždí. K dobré nálad! ú astník# p"isp!ly
i veselé nápady pro pobavení p"ítomných.
Ve ery se staly vyhledávané pro chvíle
dobré pohody. Kruh p"átel „Doubravky“
se rozší"il i do okolí. Dnes se ty stovky
ú astník# a písni ek dají t!žko spo ítat.
Dokladem
toho
je
kronika
a

fotodokumentace vzorn! vedená panem
Karlem Legátem. „Doubravka“ je
dobrovolná nezisková skupina a má jen
jediné - uznání t!ch, které písni ka
pot!šila. N!kolik mladších muzikant#
bude pokra ovat ve stopách senior#, aby
„Doubravka“ v Krucemburku žila dál. Má
své zázemí v budov! ú"adu.
V roce 2006 jsme vystoupili pro ve"ejnost
celkem 23x.
Za „Doubravku“ Anna Krátká

PO"AD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI KRUCEMBURK O VELIKONOCÍCH 2007
5. 4. „Zelený &tvrtek“
Horní Studenec: 16:30 hod.
Mše svatá na památku ve"e#e Pán!
Krucemburk: 18:00 hod.
Mše svatá na památku ve"e#e Pán!
6. 4. „Velký pátek“
Krucemburk: 18:00 hod.
Umu"ení Pán! - Velkopáte"ní ob#ady
Krucemburk: 20:00 hod.
K#ížová cesta - za"átek u h#bitovního
k#íže, zakon"ení u „T#í k#íž “
7. 4. „Bílá sobota“
Krucemburk: 19:00 hod.
Vigilie Zmrtvýchvstání Pán!
8. 4. Ned le „Zmrtvýchvstání
Pán “
Krucemburk: 8:00 hod.

Mše svatá, p#i které zazní $eská
velikono"ní mše K. B#ízy
Rozle%te se, zp!vy, vzh ru (Chrámový
p!vecký sbor + CHKO)
Horní Studenec: 9:30 hod.
Mše svatá
Vojn#v M!stec: 11:00 hod.
Mše svatá
9. 4. „Velikono&ní pond lí“
Krucemburk: 8:00 hod.
Mše svatá
Horní Studenec: 9:30 hod.
Mše svatá
Vzk"íšení znamená prom!nit minulost
a povstat ze svých minulých zran!ní a
úzkostí, povstat z hrobu svého smutku
a sebelítosti. Vzk"íšení znamená v!"it,

že B#h m#že prom!nit mou minulost
v nový život. Nemusíme všechno d!lat
sami. Sta í vstoupit do našeho hrobu
a d#v!"ovat Bohu, že On prom!ní m#j
hrob a vzk"ísí to, co je mrtvé a ztuhlé,
uk"ižované a uv!zn!né, protože Ježíš
Kristus není ztuhlou formou, ale
živým vzorem. K"íž víc než cokoliv
jiné "íká, že B#h m#že a musí být
vid!n ve všech v!cech, ale p"edevším
v t!ch v!cech, které se zdají být
h"íšné, rozvrácené a tragické.
P"eji Vám požehnané Velikono ní
svátky. Radost a neustálá nad!je
z Ježíšova vít!zství nad smrtí a
h"íchem a& v nás z#stávají!
P. Gabriel Burdej, správce farnosti

AKCE SOKOLOVNA KRUCEMBURK
14.4.2007 BRUTUS – generální sponzor akce pivovar Rychtá" a.s.
30.4.2007 !AROD#JNICE – V letošním roce se pálení arod!jnic bude odehrávat v p"ední ásti areálu
p"ed sokolovnou. Ob erstvení zajišt!no, v etn! pe eného selete a uzených klobás.
26.5.2007 TELEGRAF – slaví 30 let. $eká Vás pyrotechnická show, zp!v v maskách, skupina zde bude
natá et nové klipy DVD. Pivovar Rychtá" a.s., generální sponzor akce.
Dne 17.3. 2007 byla z d vodu nemoci zp!váka zrušena skupina BARD. Náhradní termín je v jednání.

KINO KRUCEMBURK
DUBEN 20007

KV#TEN 2007

7. 4. - sobota
ve 20.00 hodin

SAW III

5.5. – sobota
v 17.30 hodin

ERAGON

12.4. – tvrtek
v 9.45 hodin

CESTA DO PRAV#KU

15.5. – sobota
ve 20.00 hodin

GHOST RIDER

14.4. – sobota
v 17.30 hodin

SPLÁCHNUTEJ

17.5. – tvrtek
v 9.45 hodin

ZAHRADA

21.4. – sobota
ve 20.00 hodin

POTOMCI LIDÍ

19.5. – sobota
ve 20.00 hodin

ŠT#STÍ NADOSAH

28.4. – sobota
ve 20.00 hodin

OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO
KRÁLE

Zm na programu vyhrazena

Z JEDNÁNÍ MÍSTNÍCH
ZAHRÁDKÁ"$
Kalendá"ní jaro ješt! nenastalo, ale na
skalkách rozkvétají pravé šafrány,
sn!ženky a talovín se odívá žlutými
kvítky. Blíží se k nám jaro, na které jsme
se celou zimu t!šili. Pod tímto dojmem
prob!hla dne 25. 2. 2007 výro ní lenská
sch#ze Spolku zahrádká"# Krucemburk.
Na programu jednání, jehož se z ásti
zú astnil i starosta obce, bylo zhodnocení
innosti zahrádká"# za uplynulý rok a
projednání úkol# na nastávající období.
Z p"ednesené zprávy bylo z"ejmé, že ne
vše se da"ilo, ale z daných možností byla
v!tšina úkol# stanovených minulou
výro ní sch#zí dob"e zajišt!na. Na jarním
setkání zahrádká"# jsme se snažili
v diskusi
zhodnotit
problematiku
zahrádka"ení
v našich
podmínkách.
Objasnili jsme si i úskalí, které p"ináší
používání chemických prost"edk# p"i
p!stování ovoce, zeleniny a kv!tin. Byl
zajišt!n autobusový zájezd do Krom!"íže,
prohlídky arcibiskupského zámku a
p"ilehlé zahrady o velkosti 64 ha. Celý
komplex byl právem za"azen mezi
národní kulturní památky a zapsán na
Listinu sv!tového p"írodního a kulturního
d!dictví UNESCO. P"i zpáte ní cest!
jsme se zastavili na prodejní výstav! ve
V!žkách, kde jsme si mohli zakoupit
r#zné rostliny a zahrádká"ské pot"eby.
Jarní výstava rozkvetlých cibulovin op!t
zaplnila prostory obecního ú"adu. Velký
obdiv sklízel široký sortiment rozkvetlých
narcis#. Celkové uspo"ádání výstavy m!lo
odborný ráz a bylo p"edm!tem asté
pochvaly po"adatel#m. Škoda, že se
nemohla uskute nit tradi ní výstava
podzimních kv!tin a ovoce, která byla
p"ipravena na zá"í, protože se v zasedací
místnosti obecního ú"adu konala jiná
akce. Jako každý rok bylo zajišt!no
moštování jádrového ovoce. Využití této
možnosti bylo zna né, protože lo%ský rok
nep"ál
sklizni
kvalitních
plod#.

V sou asné
dob!
tvo"í
základnu
zahrádká"# do zna né míry starší lenové.
P"i jejich životním jubileu je navštíví
zástupci spolku a p"edají jim malou
pozornost. Toto po ínání je jubilanty
kladn! hodnoceno. V!tšina z nich se
podílela na innosti spolku od jeho
založení p"ed více než 40 lety, je tedy p"i
návšt!vách na co vzpomínat. $lenská
základna má v sou asné dob! 56 len#.
Nejv!tším kladem výboru je získávání
nových len#. Zahrádká"e, kte"í mají
zájem o naši innost, rádi p"ijmeme do
našich "ad. Poslední akce se uskute nila
p"ed váno ními svátky. Setkání bylo
v!nováno ukázce zhotovování váno ních
svícn#,
adventních
v!ne k#.
Pro
nastávající rok 2007 byli
lenové
seznámeni
s akcemi,
které
výbor
p"ipravuje. Jde o zajišt!ní tradi ní jarní a
podzimní výstavy kv!tin, na podzim
dopln!né o zeleninu a ovoce. P"áli
bychom si, aby prostory budovy obce
byly op!t zapln!ny krásou a v#ní kv!tin,
které jsme vyp!stovali. Bude uskute n!n
zájezd se zahrádká"skou tématikou. Ve
spolupráci s obecním ú"adem chceme
uspo"ádat vyhodnocení nejlépe upravené
zahrádky, rozkvetlého okna, rekrea ního
koutku v etn! fotografické dokumentace.
Podle požadavku len# budeme usilovat
formou besed o rozší"ení zahrádká"ských
v!domostí.
M#žeme
uspo"ádat
pokra ování p"ednášky Ing. Fr ka, CSc.,
o p!stování JAKONU, nové ko"enové
zeleniny, apod. Za p"edpokladu, že se
poda"í splnit návrh usnesení lenské
sch#ze o provozu moštárny, chceme p"i
p"ebytku ovoce i nadále moštovat. Je
mnoho možností jak zpest"it naši innost.
Hodn! však záleží na aktivit! a zájmu
našich len#. Na lenské sch#zi, která
skon ila
v pozdních
odpoledních
hodinách, bylo stále o em diskutovat.
P"ejeme všem len#m i všem t!m, kte"í
mají rádi p"írodu, mnoho p!stitelských
úsp!ch#.
František Daniel
len výboru zahrádká"#

TJ SPARTAK STARÉ
RANSKO
$as rychle ubíhá, a tak i když se nám
zdá, že podzimní ást fotbalové sezóny
skon ila p"ed nedávnem, ub!hla zima a
blíží se druhá polovina fotbalového
ro níku 2006/2007. Všechny oddíly – st.
p"ípravka, žáci, dorostenci i muži – se
sv!domit! p"ipravují. Trénují ostošest,
zú ast%ují se r#zných turnaj#, sehrávají
p"ípravné zápasy. Uvidíme, jak své
fyzické síly i získané zkušenosti dokáží
zúro it v mistrovských utkáních, která
za ínají již poslední týden v b"eznu.
P"ejeme jim samoz"ejm! hodn! úsp!ch#.
Ale nejen fotbalem jsme v zim! žili.
Zorganizovali jsme t"i velké akce.
V prosinci jsme p"ivítali Mikuláše,
And!la a erty, které vedl sám Lucifer.
D!tí p"išlo také hodn! a za podpory
diskžokeje jsme prožili krásný ve er.
V únoru jsme uspo"ádali sportovní ples.
M!l velký úsp!ch. P"íjemnou atmosféru
navodila d!v ata 9. ro níku ZŠ, která nám
zatan ila svoji skladbu. Rozcházeli jsme
se až v ranních hodinách. Poslední akcí
byl d!tský karneval. D!ti v krásných
maskách i s rodi i si zasout!žily,
zatancovaly, odnesly si spoustu sladkostí
a jist! i p"íjemných zážitk#. Musíme zde
velice pod!kovat za sponzorský dar pana
ing. Bence, který nám prop#j il sál ve
Starém Ransku. Op!t se ukázalo, že sál
(tzv. kantýna) „táhne“ a lidé se sem rádi
chodí bavit. Doufáme, že se tradice sálu
nep"eruší. Ješt! jednou d!kujeme panu
ing. Bencovi.
Takové bylo naše prožití zimy. Na ja"e –
krom! fotbalu – nás
eká pálení
arod!jnic; prob!hne u kabin a všechny
srde n! zveme. Dalšími plánovanými
akcemi jsou d!tský den a Memoriál J.
Ve e"i. Ale o tom zase p"íšt!.
Sportu zdar.
VV TJ Spartak Staré Ransko

INFORMACE Z REDAKCE
Vážení ob ané, jsme velice rádi, že nám zasíláte své p"ísp!vky, které napl%ují náš zpravodaj z r#zných okruh# zájmových inností
v našem m!styse. Cht!li bychom ur it n!kolik pravidel, která nám usnadní práci a Vám as p"i tvorb! lánk#. V první "ad! vychází
tento zpravodaj proto, aby Vás informoval o práci Vámi zvolených lidí do vedení ú"adu m!styse. P"edkládáme mimo zápis# ze
zastupitelstva i zápisy z rady m!styse, která má zasedání neve"ejná. Každopádn! se snažíme o naprosto otev"ený, necenzurovaný
zpravodaj. Vaše lánky nám prosím zasílejte v elektronické podob! na adresu redakce@krucemburk.cz ve v asném termínu uzáv!rky
a p"iložené fotografie v co nejvyšší kvalit!. Velikost a obsah svých lánk# prosím pe liv! zvažte a pokud možno rozumn! zredukujte.
N!kolikastránkové slohy nem#žeme z d#vodu omezení stran zpravodaje otisknout. Pokud máte zájem o reklamu v našem zpravodaji,
kontaktujte nás prosím na výše uvedeném e-mailu a nebo na tel. . 606470539. T!šíme se na Vaši spolupráci a p"ejeme Vám Veselé
Velikonoce.
Roman Dopita – šéfredaktor

PERUN KLUB
Jak jist mnozí z Vás v dí, existuje v naší obci již n kolik let sdružení mladých lidí, kte%í našli spole&nou
%e& a cestu k tomu, jak trávit sv'j volný &as – Perun klub.
Perun Hluboká již šestý rok hraje futsalovou sout!ž v Hlinsku v $echách. Je to obdoba sálové kopané s odlišnými pravidly.V pr#b!hu
n!kolika ro ník# se nám st"ídav! da"ilo, ale i naopak. V roce 2004 jsme postoupili do vyšší sout!že a udrželi se zde dva ro níky.
Posléze jsme však klesli o sout!ž níže do II. t"ídy Hlinecka. A jak se nám vede letos, je vid!t na zatím neúplné tabulce.

Rk. Tým
1. Perun Hluboká
2. Vlastenci Skute
3. Jamaica Hlinsko
4. Lokomotiva Leštinka
5. Oflenda Hlinsko
6. Forza Hlinsko
7. Jeseter Skute
8. Brat"i Prosetín
9. Norwich Hlinsko
10. Boca Juniors Holetín
11. U Karla Hlinsko
12. Sokol Hlinsko
13. P"edhradí

Záp + 0 - Skóre Body
20 13 2 5 94: 53 41
20 13 1 6 78: 58 40
18 12 0 6 77: 45 36
18 12 0 6 66: 43 36
18 10 5 3 65: 38 35
18 10 2 6 84: 51 32
18 10 2 6 61: 45 32
18 8 3 7 56: 52 27
20 8 1 11 78:107 25
20 7 2 11 43: 60 23
20 3 3 14 51: 74 12
20 3 3 14 31: 81 12
20 2 2 16 33:110 8

DIVADLO ŠTR$DL
SLAVILO ÚSP#CH
Pokra"ování ze str. 1.

Diváci mohli zhlédnout
ukázky z her od pana
Voskovce
a
Wericha,
Václava Havla, nebo W.
Shakespeara.
To
vše
dopl%ovala báje ná dvojice
moderátor#
Tomáše
Trávní ka a Zuzky Staré a
sehraný, p#l roku zkoušející
Mapin#v divadelní orchestr.
Z d#vodu náro nosti p"íprav
na tento galave er jsme se
rozhodli p"ijmout nabídku
starosty Vojnova M!stce p.
ing. Macka zahrát besídku
ješt! jednou. A proto bychom
Vás rádi prost"ednictvím
tohoto zpravodaje pozvali na
reprízu besídky do sokolovny
ve Vojnov! M!stci dne 28. 4.
od 19:00 hodin.
T!ší se na vás lenové
divadla Štr#dl.

VELIKONOCE
Zvyky, pov ry a oby&eje, které se udržovaly v Krucemburku a blízkém okolí o ostatcích a Velikonocích na konci 19. a
po&átkem 20 století (zaznamenané u&itelem Václavem Hubatým, jenž u&il v Krucemburku v letech 1888-1903, do notýsku,
který je uložen v M stském muzeu v Chot bo%i)
Na ostatky (konec masopustu)
má
hospodá" i hospodyn! p"i muzice vysoko
vyskakovat, aby m!li hodn! dlouhý len.
Na ostatky a na Popele nou st"edu se
nemá prát ani p"íst, aby krávy nekulhaly.
Za t!mi páry, které o ostatcích p"es
p#lnoc
tancují,
tancuje ert.
Nápis
K+M+B,
který zanechali na
dve"ích t"i králové,
se musí o ostatcích
smazat,
aby
dobytek nepometal.
Když se na ostatky
smaží
koblihy,
smo í se v omastku špi ka roubíku
(d"ev!ného kolíku), a vážou-li se tím
roubíkem o žních snopy, nežerou myši
obilí.
D"íve o ostatcích vydržovaly muziku
v hospod! holky svými pen!zi. Ve spise
se ale uvádí, že muzikanti ješt! zcela tento
zvyk nezapomn!li a chodili ješt!
k holkám peníze vybírat.
P"ed léty, jak se uvádí ve spise, chodili o
masopustním outerý po m!ste ku
maškary. Tato poch#zka však m!la svoje
p"esná pravidla a "ád, což bylo velmi
složité, proto se o tom zmíníme až
v dalším roce.
Na Škaredou st"edu chodily zase maškary,
ale jinak ustrojené.
Na Škaredou-Popele nou st"edu chodí si
lid zdejší pro popelec, aby nebolela hlava.
Na ned!li Kýchavnou (jedna z p!ti
postních ned!lí) kdo hodn! kýchá, bude
hodn! zdráv.
Prší-li na Smrtnou ned!li nebo chumelí,
hyne hodn! dr#bež.
Na Smrtnou ned!li chodí d!v ata po
koled! se smrtholkou, tj. se smr kem, na
n!mž jsou po v!tvi kách nav!šeny
vejdumky, na nejvyšší špi ce je
p"ipevn!na panenka a po v!tvích
rozv!šeny bílé a ervené fábory. P"itom
zpívají koledu a v jejím záv!ru žádají
koledu v podob! pen!z. Záv!r má tato
slova: Oto se, míšku, ho' nám po
penízku, oto se na koši, ho' nám po
groši. Sv. Ji"í jede, po v!ne ku veze nám,
nám krucboreckým pannám.

Na Kv!tnou ned!li nese mládež do
kostela ku sv!cení ko i ky svázané
barevnými pentlemi s mašlemi a fábory.
Pasáci ovinují svazek ko i ek bi em.
Bé"e-li pak tento bi pasák na pastvu,
dobytek mu net"e kuje a nerozbíhá se.
Posv!cené ko i ky se bé"ou doma do
ruky a p"et"ou se jimi o i z pravé i z levé
strany se slovy: Moje zlaté ko i ky, aby
m! nebolely o i ky.
Aby byl lov!k chrán!n p"ed zimnicí, má
sníst t"i posv!cené ko i ky. Nato se
svazek ko i ek dá za obraz, za k"íž, neb
se z n!j ud!lají k"ížky a dají se za okno,
aby do stavení neuhodil blesk.
N!kdy hospodá" zapichuje proutek
posv!cených ko i ek do rohu obilného
pole, aby byla chrán!na úroda.
Na Zelený tvrtek pojídá se jidáš
pomazaný medem, aby nebolelo v krku.
Kdo si na ten den namaže medem nohy,
toho celý rok had neštípne.
Podle staré legendy odlétají na Zelený
tvrtek kostelní zvony do (íma; do
sobotního podve era, tedy do slavnosti
Vzk"íšení, se nemohlo zvonit.

Po tuto dobu nahrazovali chlapci, kte"í
procházeli
m!ste kem
s d"ev!nými
klapa kami a "ehta kami s velkým
rámusem, zvon!ní.
P"i vstávání na Velký pátek se má prvn!
stoupnout na sekyru, aby se po celý rok
ned!laly na nohou bolesti, aby se lov!k

nikdy nesek a také had neštíp. Jiní
stoupnouce na sekeru, p"et"ou ji nohou
t"ikráte od ost"í vzh#ru.
Kdo se na Velký pátek umývá vodou,
která stekla od t"í pramen#, toho nebudou
bolet o i.
Na
Velký
pátek
se
v kostele
tou pašije a
p"itom
se
otevírají
poklady
ho"íce
modrým
plamínkem.
Prší-li
na
Velký pátek,
bude žíznivý
celý rok.
Na Bílou sobotu d!lá se z opalku jidáše
k"ížek, který se str í za krov, aby bylo
stavení chrán!no p"ed ohn!m. Jiní
zastrkují k"ížek z jidáše do obilí.
Kdo si na Bílou sobotu p"i prvním
zvon!ní umývá obli ej, ruce i nohy, tomu
se ned!lají bradavice a nechytá se ho
slunce.
Na Boží hod velikono ní žehnají se
v kostele mazance a vejce, obojí se pojídá
p"ed ob!dem a podá se i kousek dobytku.
Již o Božím hod! nave er se zkoušely na
d!v atech pomlázky a "íkalo se, že se
provádí „pruba“.
O Velikono ním pond!lí p"icházejí
chlapci do stavení vyšvihat d!v ata
pomlázkou, aby je neštípaly blechy. Za
tento rytí"ský in dostanou vejce. O pouti
jsou však povinni koupit d!v at#m
marcipán. Ženatí bé"ou na švihání jalovec
nebo sladké d"evo. Odpoledne se švihá
pomlázkou dobytek, aby net"e koval.
Hospodá" dává v ten den do obilí vejce
va"ené, aby arod!jnice nem!la nad
obilím moci.
P"i muzice o Velikono ním pond!lí mají
hospodyn! hodn! sed!t, aby m!ly velikou
"epu.
Václav Janda,
kroniká"
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Navštivte naši kancelá" v Krucemburku
Mikuláše St"ely 10, 582 66 Krucemburk (naproti Jednot!)
Otevírací doba tvrtek až sobota, ostatní dny telefonicky!!!

U nás si m'žete sjednat pojišt ní:
Automobilu – povinné ru&ení (výhodné
ceny), havarijní poj., skla
Majetku – váš d'm, byt, domácnost, garáž,
vedl. stavby
Životní a úrazové – lze odepsat z daní až
12000,- K& ro&n
D tské se spo%ením a úrazové
Penzijní p%ipojišt ní – státní p%ísp vek až
150,-K& za m síc, lze odepsat z daní až
12000,-K& ro&n

Cestovní + zavazadla + úraz + poj.
odpov dnosti, stornovací poplatky
Pojišt ní podnikatel' – movitý a nemovitý
majetek, stavby, poj. odpov dnosti
Stavební spo%ení HYPO staveb. Spo%itelna
Hypotéky od Komer&ní banky
Podílové fondy – zhodnocení vašich
finan&ních prost%edk'

P"ij'te, rádi poradíme. Pokud nem#žete za námi, p"ijedeme za Vámi – volejte
Drahomíra Janá&ková – Allianz pojiš(ovna a.s.
Tel./fax.: 569697382, mobil:606751166, e-mail: ing.dasa@centrum.cz

I N T E R N E T
P ipojení k internetu za 30,-K!/hod.

Pilové pásy na kovy - vysoká kvalita
P ij!te, poradíme, sva íme a znovu
nabrousíme.
Miloslav Janá"ek
Tel./fax: 569697382, mobil:602952520

