Zpravodaj mČstyse Krucemburk
STAROSTA REKAPITULUJE
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PARKOVÁNÍ VOZIDEL
NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH
V ZIMNÍM OBDOBÍ

Blíží se konec roku a lidé rekapitulují, co se jim za uplynulý
rok podaĜilo, co se
mohlo podaĜit lépe
a jaké závazky a
plány si ponesou
do toho dalšího
roku
nového.
V našem mČstysi
se tento rok událo
hodnČ
vČcí
a
nČkteré z nich se
opravdu
nedaly
pĜehlédnout. Jiné
naopak nebyly na
první dokonþená þást ulice Na LiškovČ
první pohled vidČt,
ale to jim neubírá na dĤležitosti. Výstavba kanalizace dala nám
všem opravdu zabrat a všichni se tČšíme, až tato historicky
nejvČtší výstavba bude za námi. Objevily se nové možnosti
bydlení a další bytové výstavby, rozšíĜily se pĜíležitosti
k budoucímu budování parcel a udČlala se spousta dalších a
dalších vČcí. A
právČ na to, co se
tento rok v našem
mČstysi
povedlo,
nebo
naopak
nepovedlo a jaké
jsou další plány,
jsme se zeptali pana
starosty.

Tak jako každoroþnČ, i letos se neúprosnČ pĜihnala zima.
K tomuto období samozĜejmČ patĜí také sníh. Pro nČkoho je
zdrojem radovánek, pro druhého zase zdrojem starostí a
znaþných problémĤ. Mezi ty starosti a problémy patĜí hlavnČ
odklízení snČhu.
ChtČl bych tímto poprosit všechny vlastníky automobilĤ,
kteĜí z jakýchkoli dĤvodĤ nechávají stát svá vozidla na místních
komunikacích, aby zvážili možnost parkování ve dvorech nebo
alespoĖ na pĜijatelných místech mimo komunikaci.
Pro Ĝidiþe pluhĤ
je nesmírnČ obtížné
zajistit
vyhrnutí
snČhu v místČ, kde
se taková pĜekážka
nachází, zejména
když je to v nČkteré
užší uliþce nebo ve
svahu. UvČdomte
si, že snČhová
radlice
znaþnČ
pĜesahuje
šíĜku
traktoru a na nČkterém terénu je ještČ dost obtížné udržet pĜímou
stopu. Lehce se potom mĤže stát, že to odnese stojící auto nebo
protČjší plot þi dĤm. Myslím si, že je zcela zbyteþné pĜipravovat
problémy sobČ i ostatním.
PĜeji všem, aby ta letošní zima k nám byla shovívavá a
abychom ji všichni pĜeþkali ve zdraví – my i naši þtyĜkolí
pomocníci.
František Hoke

Pane starosto,
mou první otázkou nemĤže být samozĜejmČ nic jiného než prĤbČh výstavby
splaškové kanalizace, její financování a co nás þeká
dobudovat v roce pĜíštím. Jak pohledem zpátky na celou
výstavbu nahlížíte?
Výstavba kanalizace se v objemu provedených prací dostává
do své poslední pČtiny. Zbývá dokonþit stoky Na Viniþkách a Za
Hájkem. Plánovanou uzávČru hlavní silnice I/37 jsme zkrátili o
pČt týdnĤ a tím pomohli zlepšit dopravní situaci v Krucemburku.
Zde je tĜeba pĜipomenout, že byl položen nejen hlavní
kanalizaþní Ĝád, ale i všechny pĜípojky k jednotlivým
nemovitostem.
Více na stranČ þ. 7
nový bytový dĤm ve Školní ulici

UpozornČní pro obþany
ÚĜad mČstyse Krucemburk
oznamuje obþanĤm, že se úĜední
den za stĜedy 31. 12. 2008
pĜesouvá na úterý 30. 12. 2008.
Dne 31. 12. 2008 bude ÚM
uzavĜen.
ZajistČte si prosím vþas své
potĜebné záležitosti.
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PěIŠEL SVATÝ MIKULÁŠ

A KDE JE KAŠPÁREK?

Vánoþní nadČlování zaþíná pro dČti Mikulášem. StejnČ jako
pĜedešlá léta se tohoto zvyku zhostili þlenové loutkáĜského
souboru Oblázek,
kteĜí se snaží o
udržení
tČchto
starobylých tradic.
Mikuláš, andČl a
dva þerti navštívili
letos
pĜes
17
rodin, kde se na nČ
více þi ménČ tČšily
dČti. DČti mČly
pĜipravenou pro
Mikuláše básniþku nebo písniþku a s vážným výrazem ve tváĜi
slibovaly, že se polepší. Všichni pak byli obdarováni. Od þertĤ
pak maminky dostaly metliþku, kterou mávnutím mohou na
zlobivé dČti pĜivolat þerty, a dČti od nich
dostaly pekelný dukát, který pĜi zlobení pálí. Od
dČtí naopak dostali kreslené obrázky, tak jak
ony samy Mikuláše, andČla a þerty vidí.
NejþastČji zaznČla písniþka, kterou se dČti
nedávno uþily v místní mateĜské školce.

V þeských zemích se Ĝadí loutkové divadlo k tradiþním
formám divadelní zábavy již Ĝadu století. Mezi nejznámČjší
loutkáĜe þeských dČjin patĜí MatČj Kopecký se svou postaviþkou
Kašpárka. Ten se stal symbolem veselého a chytrého hrdiny,
který si dovede poradit v každé situaci. Plní velmi dĤležitou
úlohu pĜi výkladu dČje a objasĖování souvislostí.
„A
kde
je
Kašpárek?“ To je
nejþastČjší
otázka,
kterou
þlenové
loutkáĜského spolku
dostávají
po
pĜedstavení, pokud se
v odehrané pohádce
Kašpárek neobjeví.
Proto
se
loutkáĜi
rozhodli
zaĜazovat
Kašpárka i do tČch pohádek, kde nemá svoji urþenou roli.
V nedávno zahájené sezonČ mohly dČti v mČsíci záĜí
zhlédnout pohádku „O draku Buchtorádovi“. I když na
pĜedstavení pĜišlo velmi málo dČtí, pohádka byla úspČšná. Další
pohádka odehraná v mČsíci listopadu mČla naopak velkou
návštČvnost. Byla to „PošĢácká pohádka“, plná nezbedných
poštovních skĜítkĤ vþetnČ obČtavého listonoše pana Kolbaby,
který se vydá na
cestu dlouhou rok a
den s psaním bez
adresy.
Po
pĜedstavení
dČti rády využívají
možnosti vidČt, jak
se s loutkou pracuje,
a samy si zkouší
základní
pohyby
s loutkou.
Divadlo oslovuje pĜedevším dČti pĜedškolního i mladšího
školního vČku a pomáhá jim pĜi rozvíjení komunikace. PĤsobí
velmi pozitivnČ na dČtskou emocionalitu a podporuje estetický
zážitek. Proto loutkáĜi doufají, že se další pohádky budou líbit a
dČti budou rády divadlo i nadále navštČvovat.
Takže: uvidíme se 21. 12. 2008 v 15 hodin v sále kina u
pohádky „Vánoþní zemČ“.
Na setkání s dČtmi se tČší Kašpárek a všechny loutky.
Ing. Dagmar BĜeĖová

Mikuláši, Mikuláši,
kdo to tady dČti straší?
Kdo tu Ĝinþí ĜetČzem
a proþ s tebou pĜišel sem?
Rohatý, rohatý,
kožich má až na paty.
Rohatý, rohatý,
þerný, stĜapatý.
Roman Dopita

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBýÁNKģ

DIVADLO ŠTRģDL
Blíží se konec roku, a tak mi dovolte, abych krátce zhodnotil
divadelní rok 2008. Jak mČ všichni znáte, budu struþný a jasný.
Co jsme všechno dČlali a kde jsme
všude
hráli,
najdete
na
www.divadlostrudl.unas.cz a nebo u
našich
orchestrálních
pĜátel
www.mapinuv-orchestr.cz.
Pokud

Dne 23. listopadu 2008 se v obĜadní síni ÚĜadu mČstyse
Krucemburk konalo slavnostní vítání novČ narozených dČtí
v Krucemburku. Holþiþky Mirku, Sabinu, Elišku, Veroniku a
Aniþku
pĜivítal
starosta
JiĜí
Havlíþek. PĜi této významné
události jejich rodiþĤm pĜedal
vkladní knížku
s
poþáteþním vkladem 3.000 Kþ. Ke
slavnostní a pĜíjemné atmosféĜe
nedČlního odpoledne pĜispČly svým
programem dČti z místní mateĜské
školy a pČvecký sbor vedený paní
Martou Rejškovou.
JiĜina Valecká

páni administrátoĜi nezaspali,
jak se jim obþas stává,
naleznete zde i nČjaké fotky.
Co bych chtČl hlavnČ
vyzdvihnout, jsou Vánoce a
pĤl na Velkém DáĜku, které
se nám letos opravdu
povedly, dále úþast na
druhém roþníku Závodu draþích lodí na Velkém DáĜku, který se

2

svou velikostí staví na pĜední místa akcí Vysoþiny, kde vedeme
celý doprovodný kulturní program, a naši tradiþní besídku u nás
v sokolovnČ.
Tímto
bych chtČl podČkovat
všem þlenĤm divadla a
Mapinova divadelního
orchestru za úsilí pĜi
výrobČ krucemburské
kultury a Vám všem
divákĤm
za
Vaši
pĜízeĖ. PĜipravujeme
pro Vás již další
besídku na rok 2009 a
doufáme, že se pobavíte stejnČ dobĜe jako letos.
Veselé Vánoce a šĢastný nový rok Vám za divadlo ŠtrĤdl
pĜeje
Winca von Samotzin, Ĝeditel divadla.

(andílky, pĜáníþka, svícánky, ozdobiþky, …) si dČti pĜenesly i do
svých domovĤ, kde jim budou pĜipomínat spoleþné chvíle
prožité nad jejich vytvoĜením. Pak už jsme se jen dvakrát vyspali
a byl tu ŠtČdrý den. Od rána panovala ve všech tĜídách slavnostní
atmosféra plná oþekávání. Všude bylo slyšet vánoþní písnČ a
koledy, chystali jsme slavnostnČ prostĜené stoly a zdobili
stromeþky. NapjatČ jsme všichni poslouchali, kdy už se koneþnČ
ozve to kouzelné zacinkání a Ježíšek nás pozve k rozsvíceným
stromeþkĤm, pod nimiž schoval dáreþky pro nás dČti.
JeštČ než se dČti rozejdou na vánoþní prázdniny, navštíví
bývalé zamČstnance MŠ, obyvatele Domu s peþovatelskou
službou a všechny ty, kteĜí jakýmkoliv zpĤsobem pĜispČli ke
klidnému chodu celého zaĜízení. DČti podČkují pĜáním a malým
dáreþkem. A co dodat na závČr? Zbývá už jen popĜát Vám všem
spokojené a šĢastné Vánoce, do nového roku hodnČ sil, pohody a
vzájemného porozumČní.
kolektiv zamČstnancĤ MŠ

Z DċNÍ V MŠ

ZPRÁVY ZE ZŠ

Podzim se s námi louþí a pomalu pĜedává vládu paní ZimČ.
Než se s námi úplnČ rozlouþí, zanechá svoji stopu i v duších
našich nejmenších. Nesmazatelnými dojmy se zapsal v písních,
básních, pohádkách, kresbách, malbách i výrobcích.
Vyvrcholením pro všechny – dČti, rodiþe i uþitelky – byla
podzimní tvoĜivá dílna, uskuteþnČná v polovinČ mČsíce Ĝíjna. Pod
rukama rodiþĤ i dČtí
spoleþnými
silami
vznikala nejroztodivnČjší
umČlecká díla (rĤzné
postaviþky a zvíĜátka) ze
všech možných materiálĤ,
které
nám
podzim
vykouzlil. PČkných a
teplých dnĤ jsme využili
k výletĤm a vycházkám
do okolí – na ěeku,
k Zaćáku, do Farského lesa nebo ke TĜem kĜížĤm. Do batĤžku
jsme si pĜibalili kromČ ovoce a zeleniny i švihadla, míþe, gumy a
nesmíme zapomenout ani na draka, který moc krásnČ a vysoko
létal. Zpátky z pĜírody jsme nechodili s prázdnou, ale obtČžkáni
žaludy, kaštany, bukvicemi, šiškami, barevným listím,
rostlinami, a tak jsme si pĜenesli kousek pĜírody do všech prostor
mateĜské školy.
PravidelnČ na podzim navštČvujeme také ordinaci paní
zubaĜky MUDr. Hany Kohlové. DČti se nenásilnČ seznamují
s péþí o své zoubky, s prostĜedím ordinace a tím se zbavují
strachu z pĜípadné další návštČvy. Radost nám tradiþnČ
pĜichystává divadélko „ÚsmČv“ ze Žćáru nad Sázavou se svými
veselými i pouþnými pohádkovými hĜíþkami. TČšíme se i na
pravidelná mČsíþní filmová pĜedstavení v místním kinČ.
A než jsme se
nadáli,
je
tady
prosinec a na ten my
se obzvlášĢ tČšíme.
NávštČvu Mikuláše a
þerta jsme ve zdraví
všichni pĜežili, v
„Pekle“ zĜejmČ letos
nepotĜebovali žádné
pomocníky. Ba právČ
naopak, Mikuláš byl
štČdrý a každému
dítČti nadČlil dobrĤtky. Pak už se celou školkou linula vĤnČ
vánoþního cukroví a do vánoþního sváteþního šatu se oblékla
celá školka.
NejvČtší ruch zažila MŠ druhou prosincovou stĜedu 10. 12.,
kdy malí i velcí spoleþnČ tvoĜili. Všechnu tu vánoþní krásu

Po témČĜ þtyĜech mČsících pilné práce se chceme pochlubit
dobrými výsledky žákĤ, ale také všechny seznámit s tím, co se za
tu dobu odehrálo na naší škole, které akce probČhly a ještČ
probČhnou do konce kalendáĜního roku.
ZŠ Krucemburk ve spolupráci se Spoleþností Jana Zrzavého
poĜádá výtvarnou soutČž „Po stopách Jana Zrzavého“.
V letošním roce se uskuteþnil již þtvrtý roþník. 1. Ĝíjna 2008
probČhlo vyhodnocení výstavy. Naše dvČ bývalé žákynČ se
umístily na prvních dvou místech a byly ocenČny. 1. Eva
KĜesĢanová 9. tĜ., 2. Klára Matulová 9. tĜ.
3. Ĝíjna se chlapci 6.–9. tĜíd zúþastnili turnaje v malé kopané
v rámci okresu HavlíþkĤv Brod. Turnaj se konal na hĜišti ZŠ
Ždírec nad Doubravou. Našimi soupeĜi byli žáci ze ZŠ Ždírec n.
D. a ZŠ Havlíþkova Borová. V celkovém souþtu bodĤ jsme
obsadili 2. místo, ale nepostoupili jsme do celkového finále
v HavlíþkovČ BrodČ.
Pro žáky devátých roþníkĤ probČhly 6. Ĝíjna a 1. prosince 2008
besedy s paní doktorkou Weberovou. Paní doktorka
navštČvuje naši školu pravidelnČ, proto i letos s námi bude
spolupracovat. Besedy byly zamČĜeny na otázky týkající se
plánovaného rodiþovství.
8. Ĝíjna žáci z 8. a 9. tĜíd navštívili mezinárodní veletrh
informaþních a komunikaþních technologií INVEX. BČhem
exkurze mČli volný þas na prohlídku jednotlivých pavilonĤ
brnČnského výstavištČ. Svoje poznatky z exkurze zpracovali
v hodinách informatiky.
14. Ĝíjna se pro žáky 6. roþníku uskuteþnila exkurze do
Anthroposu v BrnČ. Žáci postupnČ procházeli od primátĤ až po
nejstarší antropologické nálezy moderního þlovČka. Seznámili se
s vývojem myšlení tČchto pĜedchĤdcĤ, stylem obživy, bydlení,
oblékání a pohĜbívání pravČkých lovcĤ.
Od konce záĜí se naše škola zapojila do školního recyklaþního
programu s názvem RECYKLOHRANÍ. Cílem projektu je
zvýšit povČdomí o tĜídČní odpadĤ u mladé generace a také zajistit
recyklaci drobných vysloužilých elektrozaĜízení a baterií v co
nejvČtší míĜe. Za sbČr baterií a elektrozaĜízení do pĜipravených
nádob získává naše škola body, které si ve speciálním
internetovém obchodČ smČní za zajímavé odmČny pro školu.
Další body žáci získávají za zodpovČzení otázek, pĜípadnČ
splnČní rozliþných úkolĤ týkajících se odpadové problematiky.
21. Ĝíjna sehráli chlapci 6. a 7. tĜíd pĜátelské utkání ve florbalu
s žáky ZŠ Ždírec n. Doubr. ZvítČzili po výborném výkonu 25:24.
Žáci 8. a 9. tĜíd se zúþastnili již 3. roþníku soutČže PĜírodovČdný
klokan, kategorie Kadet. Odpovídali na 24 otázek
z matematiky, fyziky, chemie, biologie a všeobecných znalostí.
Z maximálního poþtu 120 bodĤ získali nejúspČšnČjší Ĝešitelé
Anna Kadlecová (9. A) 86 bodĤ, Petr KĜesĢan (9. B) 80 bodĤ a
JiĜí Kazda (8. tĜ.) 74 bodĤ.
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22. Ĝíjna probČhla na Obchodní akademii v ChotČboĜi talentová
soutČž v psaní na klávesnici PC. SoutČže se zúþastnilo 158
žákĤ. SoutČžící mČli za úkol bČhem 30 minut zvládnout
desetiprstovou metodou co nejvíce lekcí v programu
ZAVIAýIý. Michaela Kasalová obsadila pČkné 8. místo
s výsledkem 77 dosažených cviþení. Výkony Anny Kadlecové a
Adély Pleskaþové byly též dobré. 49 a 37 splnČných cviþení
staþilo na umístČní v první stovce soutČžících.
23. a 24. Ĝíjna naši školu navštívila paní Jana Lacinová, þlenka
Sdružení na pomoc popáleným dČtem. Žáci 3.–9. roþníkĤ
absolvovali velmi zajímavou pĜednášku s názvem Primární
prevence úrazu popálením. V úvodu byly dČti seznámeny
s dČlením popálenin do skupin, úrazy popálením a jejich trvalými
následky. Paní lektorka kladla dČtem zajímavé otázky, jejichž
prostĜednictvím samy vyvozovaly zásady bezpeþného chování.
Žáci a žákynČ 9. tĜíd v rámci výuky pracovního vyuþování
navštívili 20. Ĝíjna SPŠ ve ŽćáĜe nad Sázavou. PĜivítal je Ing.
Mouþka, zástupce Ĝeditele, který jim Ĝekl pár slov o historii
školy, pak je seznámil s obory, které je možno v souþasnosti na
škole studovat, s jejich náplní a uplatnČním absolventĤ v praxi.
Poté mluvil o vybavení školy a pĜijímacím Ĝízení, které se
uskuteþní v pĜíštím roce.
SoutČž Mladý historik je urþena pro žáky 8. a 9. tĜíd. Z naší
školy se zapojilo 56 žákĤ. Školu budou v okresním kole
reprezentovat dvČ žákynČ z tĜídy 9. A: Anna Kadlecová a Hana
Jandová.
6. listopadu sehráli chlapci 6.–9. tĜíd pĜátelské utkání ve
florbale se ZŠ Ždírec nad Doubravou a prohráli 20:34.
7. listopadu probČhlo pĜátelské utkání ve florbale dívek ve
Ždírci nad Doubravou. Naše dČvþata sice podlehla 22:9, ale
rozhodnČ si zaslouží pochvalu za pČknou hru.
12. listopadu poĜádala StĜední škola technická ve ŽćáĜe nad
Sázavou soutČž v odborných dovednostech žákĤ základních
škol. VytvoĜili jsme jedno družstvo ve složení Jakub Král, Marek
Procházka
a
Lukáš
Vašek. Po ukonþení
soutČže
se
chlapci
zúþastnili
Festivalu
vzdČlávání 2008.
Již tradiþnČ se naše škola
úþastní
talentové
soutČže v psaní na
klávesnici PC, kterou
poĜádá
Obchodní
akademie a Hotelová
škola HavlíþkĤv Brod.
12. listopadu se konal již
6. roþník této soutČže.
Naši školu reprezentovaly Tereza Veselská z 8. tĜídy, Anna
Kadlecová, Michaela Kasalová, Adéla KosáĜová a Adéla
Pleskaþová z 9. tĜídy.
13. listopadu 2008 žáci 4. a 5. tĜídy navštívili knihovnu J. M.
Sychry ve ŽćáĜe nad Sázavou. Knihovnická lekce mČla
tentokrát název „ZemČ zubrĤ“ a byla tematicky zamČĜena na
povČsti ze Žćárska a jeho okolí. DČti se seznámily se
zpracováním historie okolí domova v povČstech.
25. listopadu se uskuteþnil dČjepisný projekt spoleþnosti
ýlovČk v tísni PĜíbČhy bezpráví 2008. Žáci 9. roþníkĤ vidČli
film o roce 1968 a vyslechli velmi poutavé vyprávČní pamČtníka
pana Václava Jandy, bývalého Ĝeditele ZŠ Krucemburk.
Odpoledne 25. listopadu sehráli chlapci pĜátelské utkání ve
florbale ze ZŠ Ždírec n. D.. Chlapci sice nevyhráli, ale patĜí jim
pochvala za velkou snahu.
26. listopadu navštívila 5. a 6. tĜída planetárium v Hradci
Králové, kde si žáci zopakovali a rozšíĜili znalosti planetárního
zemČpisu.
28. listopadu se žáci druhého stupnČ vypravili za kulturním
zážitkem do VýD Pardubice, kde vidČli hru Radúz a Mahulena.

Koncem listopadu žáci 3. a 4. tĜídy ukonþili deset lekcí plavání
v Hlinsku v ýechách. DČti získaly „Mokré vysvČdþení“ za snahu.
5. prosince pĜišli do naší školy Mikuláš, nČkolik þertĤ a andČlé,
kteĜí odmČnili hodné žáky (tedy všechny) sladkostmi.
V odpoledních hodinách potČšily slovem i písní nejstarší
generaci v DPS žákynČ z pČveckého školního sboru a pĜipravily
seniorĤm svým vystoupením poklidné pĜedvánoþní odpoledne.
Žáci 1., 2. a 3. tĜídy se 10. prosince vypravili do Žćáru nad
Sázavou na divadelní pohádku O chytré princeznČ.
16. a 17. prosince probČhla v prostorách ZŠ vánoþní výstava, na
níž se podíleli všichni žáci a uþitelé 1. a 2. stupnČ. PĜíprava
výstavy i samotná výstava pĜispČly k navození pĜíjemné vánoþní
atmosféry.
20. a 27. listopadu probČhla okrsková kola ve florbale dívek a
chlapcĤ. DČvþata se umístila na 3. místČ a chlapci na 3.–4. místČ.
V rámci sportovních her se
konal 16. prosince 2008
„Vánoþní
turnaj
ve
florbale“ žákĤ ze 6. a 7.
tĜíd ZŠ Krucemburk.
TČsnČ pĜed vánoþními
prázdninami 18. a 19.
prosince jsme navštívili
kino Krucemburk. Žáci 1.,
2. a 3. tĜídy zhlédli
pohádku ýarovné lyže a ti
starší dobrodružný film Cesta do stĜedu ZemČ.
Celý prosinec probíhal ve škole v pĜedvánoþní atmosféĜe. Díky
vánoþní výstavČ byli žáci natČšení na nadcházející nejkrásnČjší
období roku – Vánoce.
kolektiv pedagogických pracovníkĤ ZŠ Krucemburk

PĜíjemné prožití svátkĤ vánoþních,
hodnČ zdraví, štČstí a spokojenosti
do nového roku 2009
pĜejí
žáci a zamČstnanci
ZŠ Krucemburk

Narození
SnČhová vloþka vzduchem si létá,
rozžíhá svČtélka všech oþí svČta.
Sváteþní nálada v srdce se vkrádá,
vánoþní koledy pan Michna skládá.
Ježíšek smČje se v jeskyni chudé,
jen v jeslích vložený, pĜec králem bude!
PastýĜi pĜichází klanČt se svatosti
a v srdci každému radost se rozhostí.
Vánoþní nálada jasnČ zní do ticha,
každý tou radostí skoro až nedýchá.
A hvČzda nad stájí slavnostnČ zazáĜí,
tak jako svíce na nebeském oltáĜi.
Malinké zvoneþky z oblohy cinkají
a lidé v kostele sborovČ zpívají:
„Narodil se Kristus Pán,
veselme se..“
Hana Jandová 9. tĜ.
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VYHODNOCENÍ 4. ROýNÍKU
VÝTVARNÉ SOUTċŽE
„PO STOPÁCH J. ZRZAVÉHO“

ÚěAD MċSTYSE KRUCEMBURK
VÁM NABÍZÍ
PEýOVATELSKOU SLUŽBU PRO OBýANY
Z KRUCEMBURKU, Z HLUBOKÉ
A ZE STARÉHO RANSKA

Ve stĜedu 1. Ĝíjna byla ZŠ v Krucemburku
svČdkem úsilí o vyhodnocení þtvrtého roþníku
výtvarné soutČže „Po stopách Jana Zrzavého“.
VýbČr byl letos velice obtížný, jak potvrdil
výtvarník Filip T.A.K., který mČl rozhodující
slovo pĜi urþování ocenČných prací. Oproti
loĖskému roku pĜibyly do soutČže obrázky dČtí ze ZŠ v Oudoleni
a ze Základní umČlecké školy Fr. Drdly ve Žćáru nad Sázavou.
Dále soutČžily výtvarné práce dČtí ze ZŠ v Krucemburku,
VojnovČ MČstci, Okrouhlici, SobíĖovČ, HavlíþkovČ Borové a ze
ZŠ Otokara BĜeziny v JihlavČ. NámČty prací nebyly pĜedem
urþeny, a tak se vedle pokusĤ o reprodukci obrazĤ Jana Zrzavého
objevily milé obrázky inspirované místy školní docházky nebo
bydlištČ dČtí, nechybČly výjevy z dČtských her, pohádkové
postavy a portréty kamarádĤ.
Práce žákĤ ze žćárské umČlecké školy posunuly laĢku pro
hodnocení výš a tím bylo rozhodování komplikováno. Nakonec
tĜíþlenná porota z Ĝad þlenĤ Spoleþnosti Jana Zrzavého urþila
první tĜi místa dČtí mladšího školního vČku a dČtí staršího
školního vČku a udČlila jedenáct þestných uznání.
Do pĜíštího roþníku se organizátoĜi soutČže pokusí domluvit
možnost vystavení obrázkĤ blíže centra Krucemburku, nejlépe
v prostorách ÚĜadu mČstyse.
A zde jsou jména dČtí, jejichž práce byly ocenČny.
Mladší školní vČk
1. Tomáš Baþkovský 1. tĜ. ZŠ OudoleĖ
2. Jitka Koftunová
10 let ZUŠ Fr. Drdly Žćár nad Sázavou
3. Michal Halama
5. tĜ. ZŠ Havlíþkova Borová
ýestná uznání
Vilém Paušíma
4. tĜ. ZŠ Havlíþkova Borová
Aneta Pelikánová
8 let ZUŠ Fr. Drdly Žćár nad Sázavou
Petra Kárníková
2. tĜ. ZŠ VojnĤv MČstec
Patricie Kejlová
5.B ZŠ Otokara BĜeziny Jihlava
Tereza Fialová
5. tĜ. ZŠ Okrouhlice
Kristýna PotĤþková
2. tĜ. ZŠ SobíĖov
Rostislav Beran
4. tĜ ZŠ Havlíþkova Borová
Vilém Pecen
3. tĜ. ZŠ Okrouhlice
Gabriela Pospíchalová 4. tĜ. ZŠ VojnĤv MČstec
Jan Imramovský
2. tĜ. ZŠ VojnĤv MČstec
Klára Milichovská
5. tĜ. ZŠ Okrouhlice
Starší školní vČk
1. Eva KĜesĢanová
9. tĜ. ZŠ Krucemburk
2. Klára Matulová
9. tĜ. ZŠ Krucemburk
3. Kristýna Nedomová 11 let ZUŠ Fr. Drdly Žćár nad Sázavou
SrdeþnČ blahopĜejeme a vČĜíme, že výtvarná þinnost dČti tČší
a že se jí s chutí budou vČnovat dál. ZároveĖ dČkujeme všem,
kteĜí se na výuce a vedení dČtí podílejí a nechávají se inspirovat
také odkazem Jana Zrzavého.
Souþástí vČcných cen pro vítČzné práce byly publikace
Z ilustraþní tvorby Jana Zrzavého od paní Dr. Jitky MČĜínské
s jejím osobním vČnováním. Obdržely je také všechny
zúþastnČné školy.
DČkujeme vedení ZŠ v Krucemburku za realizaci soutČže, za
poskytnutí prostoru k vystavení obrázkĤ a také za pČkné
odpoledne pĜi vyhodnocení soutČže.
Za Spoleþnost Jana Zrzavého
Miloslava Michalová

Poslání
Peþovatelská služba poskytuje své
služby uživatelĤm v dĤchodovém
vČku, invalidním dĤchodcĤm a lidem
v nepĜíznivé sociální situaci (napĜ.
osamČle žijícím po vážném úrazu),
jejichž schopnosti, zejména v oblasti osobní péþe a péþe o
domácnost, jsou sníženy.
Cíl
Udržet uživatele co nejdéle v jeho domácím prostĜedí a zachovat
tak jeho životní styl.
Poskytované služby
1) Celková koupel ve stĜedisku osobní hygieny 35,- Kþ / koupel
2) Celková koupel v domácnosti
50,- Kþ / hodinu
3) BČžné úkony osobní hygieny, pomoc pĜi oblékání, pĜi pĜesunu
na invalidní vozík nebo na lĤžko, pomoc pĜi použití WC
50,- Kþ / hodinu
4) Dovoz obČda
7,- Kþ / úkon Krucemburk
8,- Kþ / úkon St. Ransko
5) RĤzné pochĤzky
10,- Kþ / úkon
6) Praní prádla
40,- Kþ / kg
7) Nákupy
do 100,- Kþ - 10,- Kþ / nákup
nad 100,- Kþ - 20,- Kþ / nákup
8) Pomoc pĜi podávání jídla
40,- Kþ / hodinu
9) Dohled nad dospČlým obþanem
30,- Kþ / hodinu
10) Doprovod mimo domov - pČšky,
sanitou s peþovatelkou
60,- Kþ / hodinu
11) Donáška uhlí, dĜeva, pomoc pĜi topení,
vynesení popela
50,- Kþ / hodinu
12) BČžný úklid a údržba domácnosti
70,- Kþ / hodinu
13) Doprovod na vyšetĜení k lékaĜi,
na pedikúru apod.:
Krucemburk – Hluboká
45,- Kþ
Krucemburk – Staré Ransko
45,- Kþ
Krucemburk - Ždírec n. D
45,- Kþ
Krucemburk – v místČ
20,- Kþ
14) Podání obČda DPS
30,- Kþ / mČsíc
Pokud poskytování služby, vþetnČ þasu nezbytného
k zajištČní úkonĤ ad 2, 3, 8, 9, 10, 11,12, netrvá celou hodinu,
výše úhrady se krátí.
Kontakt
Žádat o služby mĤžete osobnČ nebo i kdokoliv z rodiny, blízkých
osob þi sousedĤ.
Adresa :
Hlubocká 262, 582 66 Krucemburk
Pracovní doba : 7:00 – 15:30 hodin
Telefon :
569 697 275, 605 787 129

PLESOVÁ SEZONA
V SOKOLOVNċ KRUCEMBURK 2008
24. ledna 2008 TJ Sokol Krucemburk
31. ledna 2008 Farnost Krucemburk
14. února 2008 MČstys Krucemburk
28. února 2008 SDH Ždírec nad Doubravou

VÝSTAVA BETLÉMģ V TěEŠTI
ShumpeterĤv dĤm – dennČ až do 2. února 2009.
Od 25. prosince majitelé veĜejnosti zpĜístupní 21 privátních
betlémĤ, vČtšinou v domácnostech.
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INFORMACE Z 40.-45.
ZASEDÁNÍ RADY
MċSTYSE
40. zasedání – 15. 9. 2008
* RM projednala návrh ObecnČ závazné
vyhlášky – þ. 4/2008 o místním poplatku
za provoz systému shromažćování,
sbČru, pĜepravy, tĜídČní, využívání a
odstraĖování komunálního odpadu.
V její pĜíloze jsou rozúþtovány skuteþné
náklady na sbČr a svoz netĜídČného
komunálního odpadu na osobu a rok.
• Skuteþné náklady za rok 2007
612.255 Kþ
• Poþet osob s trvalým pobytem
1.650
• Poþet staveb urþených k rekreaci
175
• Poþet celkem
1.825
• Výpoþet (náklady : poþtem celkem)
612.255 : 1.825 = 335,50 Kþ
Zaokrouhleno 336 Kþ + 250 Kþ paušální
þást poplatku. Celková výše poplatku þiní
585,50 Kþ.
RM navrhuje stanovení výše poplatku na
500 Kþ osoba/rok, pro osoby pĜihlášené
k trvalému pobytu a 500 Kþ roþnČ za
objekt u rekreaþních objektĤ. Pro osoby
právnické
a
fyzické
podnikající
navrhuje RM þástku 1.400 Kþ (+DPH)
za každou popelnici a kalendáĜní rok.
RM doporuþuje návrh vyhlášky ZM ke
schválení.
* RM projednala a schválila žádost
souboru „MapinĤv orchestr“ o dotaci na
svoji þinnost. Soubor zaštiĢuje svým
vystoupením Ĝadu kulturních akcí v obci,
provozuje internetové stránky prezentující
dČní v Krucemburku. RM schválila
pĜíspČvek ve výši 3.000 Kþ
* RM projednala a schválila dvČ nabídky
na
zakázku
„Úprava
místních
komunikací Viniþky“ pĜedložené firmou
MDS Projekt s.r.o., Vysoké Mýto, za cenu
726.019 Kþ vþetnČ DPH a firmou Drupos–
projekt, v.o.s, PĜíþná 260, HavlíþkĤv Brod,
za cenu 430.423 Kþ vþetnČ DPH. Na
základČ
zmocnČní
ZM
schvaluje
RM nabídku firmy Drupos-projekt a
zároveĖ schvaluje návrh Smlouvy o dílo.
* RM projednala potĜebu opravy
sociálního
zaĜízení
u
restaurace
v rekreaþním stĜedisku ěeka. Schvaluje
postup, který by zajistil pĜedevším
funkþnost zaĜízení bez zbyteþných
nákladĤ,
a
povČĜuje
místostarostu
vypracovat návrh ceny a zajistit opravu.
41. zasedání – 29. 9. 2008
* RM projednala a schválila smlouvu o
uzavĜení budoucí smlouvy o zĜízení
vČcného bĜemene – uložení kabelu NN
pro 10 BJ. Jedná se o pozemek p.þ. 734/1
v k.ú. Krucemburk na LV 10001. Smlouva
bude
uzavĜena
mezi
MČstysem

Krucemburk a firmou ýEZ Distribuce,
Teplická 874/8, DČþín. RM souhlasí
s uzavĜením této smlouvy za cenu 500 Kþ.
* Starosta seznámil RM s žádostí firmy
ZDAR a.s., Jihlavská 759/4, Žćár nad
Sázavou, o souhlas k udČlení licence pro
pĜepravu osob na lince 840319 BystĜice
nad Pernštejnem – Žćár nad Sázavou –
Praha. RM žádost projednala a schválila
kladné vyjádĜení k návrhu pro udČlení
licence.
* Starosta informoval RM o zákazu pálení
ohĖĤ mimo intervilán obce, vydaném
Správou CHKO Žćárské vrchy. Zákaz se
týká i pálení klestí v lese.
42. zasedání – 13. 10. 2008
* RM projednala žádost ZŠ Krucemburk
o navýšení položky „spotĜeba plynu“ pro
rok 2008 o 200.000 Kþ. Žádost byla
podána na základČ zjištČných cen plynu
v roce 2008 pro maloodbČratele a
pĜedbČžné kalkulace vytvoĜené podle
spotĜeby a ceny plynu bČhem roku 2008.
RM doporuþí pĜi nejbližším zasedání ZM
schválit zvýšení rozpoþtu ZŠ o 100.000 Kþ
s následnou úpravou v rozpoþtu podle
skuteþných nákladĤ s tím, že toto navýšení
nelze použít pro jiné úþely. ZároveĖ
doporuþuje upozornit vedení ZŠ na
potĜebu efektivního vytápČní s ohledem na
klimatické podmínky.
* RM projednala žádost MŠ Krucemburk
o navýšení rozpoþtu v kapitole plyn o
20.000 Kþ na rok 2008 z dĤvodu zvýšení
pĜedepsaných záloh pro druhé pololetí od
VýP. RM doporuþí žádost MŠ o navýšení
rozpoþtu o 20.000 Kþ na druhé pololetí
2008 v požadované výši ZM ke schválení.
* RM projednala návrh na podání žádosti o
finanþní pĜíspČvek z rozvojového fondu
akciové
spoleþnosti
Vodovody
a
kanalizace HavlíþkĤv Brod na investiþní
akce pĜi budování vodohospodáĜské þásti
infrastruktury v obci. RM navrhované
zásady schvaluje a souhlasí s podáním
žádosti o finanþní pĜíspČvek.
43. zasedání – 20. 10. 2008
* RM projednala a schválila kritéria pro
hodnocení žádostí o byty v bytovém
domČ 10 BJ, Školní 454, Krucemburk. RM
pĜijala a projednala 14 žádostí o pĜidČlení
bytu. RM odsouhlasila podle podmínek a
odsouhlasených kritérii obsazení 6 bytĤ
v tomto domČ. RozdČlení bytĤ:
Byt 3+1 v prvním patĜe – Hana a
Miroslav Kubovi, bytem Hluboká 2,
Krucemburk
Byt 3+1 v pĜízemí – František NČmec,
U Hájku 343 , Krucemburk
Byt 2+1 v prvním patĜe – Stanislava
UhlíĜová, Na LiškovČ 209, Krucemburk
Byt 2+1 v pĜízemí
– Martina
Krejþová,
Mikuláše
StĜely
285,
Krucemburk
Byt 2+1 v prvním patĜe – Renata
ýermáková, NámČstí Jana Zrzavého 13,
Krucemburk
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Nájemní smlouvy budou uzavĜeny na dobu
urþitou na dobu dvou let.
Paní Monika Janáþková, bytem Družstevní
356, Ždírec nad Doubravou, bude vyzvána
k doplnČní žádosti; v pĜípadČ doplnČní jí
bude pĜidČlen byt 1+ kk.
Ostatní žádosti nesplnily podmínky
vyhlášené výbČrovým Ĝízením. Pro
neobsazené byty bude vyhlášeno druhé
kolo výbČrového Ĝízení v nejbližším
možném termínu.
* RM projednala, doplnila a schválila
návrh programu jednání ZM, které se
bude konat 29. 10. 2008.
* RM projednala a schválila žádost
Spoleþnosti Jana Zrzavého o finanþní
podporu pro koncert, který bude
uspoĜádán k 90. výroþí vzniku republiky.
RM souhlasí s finanþním pĜíspČvkem
6.000 Kþ.
44. zasedání – 12. 11. 2008
* RM projednala zprávu starosty a
stavebního dozoru (pan Lukáš Dohnal) o
koneþné výši nákladĤ na vícepráce na
bytovém domČ 10 BJ. Jedná se o navýšení
o 544.787 Kþ. RM schválila tyto vícepráce
jako opodstatnČné a souhlasí s navýšením
rozpoþtu. Tato skuteþnost se promítne
do následujících rozpoþtových zmČn.
* RM byla seznámena se Smlouvou o
smlouvČ budoucí s firmou Telefonica O2
na vČcné bĜemeno na pozemky p.þ. 168,
PK 168, 182, 187, 1434/1, 1482/1
v katastrálním území Krucemburk, za
celkovou úplatu 60.000 Kþ. RM souhlasí
s uzavĜením této smlouvy.
* RM projednala a schválila jednostranné
zvýšení nájmu v nájemních domech þp.
193 a 345, kromČ pĤdních vestaveb, podle
pĜíslušného zákona. RM souhlasí se
zvýšením nájemného od 1. 3. 2009 (jedná
se o zvýšení o 7,2 %).
45. zasedání – 24. 11. 2008
* RM projednala návrh rozpoþtu pro rok
2009 a doporuþuje po projednání ve
finanþním výboru ke schválení ZM. RM
schválila náklady a výnosy hospodáĜské
þinnosti pro rok 2009.
* RM projednala a schválila dodatek SoD
s panem Josefem Strašilem na vyhrnování
snČhu na místních komunikacích ve
Starém Ransku a v Hluboké v zimním
období 2008/2009 Cena za jednu hodinu
sjednaných prací je 400 Kþ + 19% DPH.
* Starosta seznámil RM se zprávou o
dílþím pĜezkoumání hospodaĜení obce
za rok 2008. Kontrola probČhla bez
pĜipomínek kontrolního orgánu. RM
zprávu schválila a doporuþila ke schválení
ZM.
* RM pĜijala rezignaci paní Jaroslavy
Pecinové na funkci pĜedsedkynČ
kontrolního výboru a na její þlenství
v tomto výboru. RM doporuþuje na funkci
pĜedsedy kontrolního výboru pana Josefa
Strašila a doporuþuje oslovit jako nového
þlena pana Lukáše Dohnala.

* ZM projednalo a schválilo prodej 1.500 ks akcií ýeské
spoĜitelny prostĜednictvím burzy nebo RMS systému za cenu
nejménČ 650 Kþ za akcii. ZM rovnČž schválilo prodej akcií
prostĜednictvím Capital Partners, a.s. Praha, na základČ
pĜedložených komisionáĜských smluv.
* ZM schválilo vyhlášení 2. kola pĜijímání žádostí o byt
v bytovém domČ 10 BJ dnem 15. listopadu 2008 za stejných
podmínek jako v 1. kole.
Zpracoval František Hoke

INFORMACE Z 15. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MċSTYSE
(29. 10. 2008)
* ZM projednalo a schválilo rozpoþtové opatĜení þ. 4/2008.
* ZM projednalo a schválilo ObecnČ závaznou vyhlášku – þ.
4/2008 o místním poplatku za provoz systému
shromažćování, sbČru, pĜepravy, tĜídČní, využívání a
odstraĖování komunálního odpadu.

Publikovány jsou upravené verze usnesení Rady a Zastupitelstva mČstyse z dĤvodu dodržení pĜimČĜenosti rozsahu zveĜejĖovaných osobních údajĤ podle zákona
þ. 101/2000 Sb. o ochranČ osobních údajĤ v platném znČní. Úplná verze zápisu je v souladu s § 16, 17 a 95 zákona þ. 128/2000 Sb. o obcích k nahlédnutí
v sekretariátu starosty.

UPOZORNċNÍ
Od 1. 1. 2009 nabývá úþinnosti ObecnČ závazná vyhláška þ. 4/2008 O místním poplatku za provoz systému shromažćování,
sbČru, pĜepravy, tĜídČní, využívání a odstraĖování komunálních odpadĤ. Sazba poplatku pro poplatníka, který má v obci trvalý
pobyt, þiní 500 Kþ za osobu a rok. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu sloužící k individuální rekreaci, v níž není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, platí 500 Kþ za objekt a rok. Osoby, které mají v mČstysi trvalý pobyt a mají ve vlastnictví
stavbu urþenou nebo sloužící k individuální rekreaci, jsou od poplatku osvobozeny (tyto osoby platí poplatek pouze z titulu trvalého
pobytu v mČstysi).
Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 30 dnĤ. Vþas nezaplacené poplatky
nebo jejich nezaplacenou þást mĤže obec zvýšit až na trojnásobek.
Poplatek za pravidelný odvoz a uložení komunálního odpadu v podnikatelské þinnosti pĜi smluvním ujednání je od 1. 1. 2009
stanoven takto: 1.400 Kþ + DPH 1 kus popelové nádoby/rok, 12.600 Kþ + DPH 1 kus kontejnerové nádoby/rok, 1.400 Kþ + DPH
roþnČ paušální þástkou za možnost ukládání skla a plastĤ do kontejnerĤ pĜistavených obcí pro podnikající fyzické osoby.

STAROSTA REKAPITULUJE

Jak to vypadá s vymezením zastavČného území, lidovČ
Ĝeþenou s pozemky na další možnou výstavbu parcel? Pokud
vím, loni bylo možné realizovat parcely v Krucemburku
pouze smČrem k Hluboké. RozšíĜilo se vymezení letos o jiná
místa v Krucemburku, Starém Ransku a v Hluboké?
V letošním roce jsme provedli vymezení zastavČného území
v katastrálním území Staré Ransko a Hluboká a tím odblokovali
možnost nové výstavby. Pokud bude zájemce o stavbu domu
v tČchto dvou místních þástech, tj. v Hluboké nebo Starém
Ransku, mĤže se obrátit se svým dotazem na nás. ZmČnou
územního plánu Krucemburku jsme rozšíĜili možnosti budoucí
výstavby v dalších lokalitách mČstyse. O které se jedná, je
možno zjistit nahlédnutím do územního plánu a jsou tam
lokality, kde stavba domu není podmínČna výstavbou nové
infrastruktury. Otázkou jedna je vymezení lokalit ke stavbČ
domĤ, ale druhá vČc je zajistit dostatek finanþních prostĜedkĤ na
realizaci nové výstavby domĤ.
StejnČ jako každý rok, tak i letos mČstys rozdČloval
dotace místním sdružením a organizacím. ProbČhlo vše ke
spokojenosti místních spolkĤ a plánují se nČjaké zmČny?
V návrhu rozpoþtu na rok 2009 jsme vyþlenili na dotace pro
místní sdružení a spolky þástku ve výši 100 tis. Kþ. Vždy jsme se
snažili pĜispČt všem tČm, kteĜí si podali žádost o dotaci, a
uspokojit všechny žadatele a žádné zmČny neplánujeme.
Pane starosto, snad nebudu pĜíliš troufalý, když Vám
položím otázku, jak se Ĝíká pĜímo na tČlo. Jak byste Vy sám
zhodnotil své pĤsobení ve funkci starosty v tomto roce?
Pane redaktore, ptát se nČkoho na to, jak sám sebe hodnotí, je
sice možné, ale já Vám na tuto otázku neodpovím, protože si o
sobČ myslím, že nejsem ani narcista, ani megaloman, takže tuto
otázku musí zodpovČdČt jiní. Mohu zde Ĝíci pouze to, že jsem se
vždy Ĝídil a Ĝídím svým rozumem, který mČ nabádá ke
skromnosti, vytrvalosti a píli. To je vše.
Letos jsme slavili 90. let výroþí vzniku ýeskoslovenska.
Jak byste hodnotil prĤbČh oslav v našem mČstysi?
Každé kulaté výroþí vzniku ýeskoslovenské republiky je
dobré pĜipomenout a vzdát hold tČm, kteĜí za dosažení
samostatnosti položili nebo obČtovali to nejdražší, co þlovČk má,
tím je vlastní život. Já nikoho a nic nebudu v tomto pĜípadČ

Pokraþování ze strany 1

VČĜím, že celkové dílo bude dokonþeno vþas dle plánu, a zde
považuji za nutné podČkovat všem firmám podílejícím se na této
stavbČ za dobrou spolupráci a kvalitu provedených prací. Na
druhou Vaši otázku si dovolím odpovČdČt až po zkolaudování
celé stavby, protože doposud jsme ve fázi budování a jakékoliv
hodnocení v tomto okamžiku by bylo nevhodné.
Bytový dĤm ve Školní ulici je témČĜ pĜipraven pro nové
nájemníky. Jak probíhala celá výstavba od prvního kopnutí
do zemČ až po souþasnost? Jaké zkušenosti máte s firmami,
které se na výstavbČ podílely? Jaká je obsazenost nových
bytĤ, má ještČ nČkdo možnost byt získat?
Již v dobČ pĜed komunálními volbami v roce 2006 jsem si
uvČdomoval jeden z nejvČtších problémĤ obce – mČstyse a tím je
nedostatek prostor pro bydlení. Ne všichni obþané si budou
stavČt rodinné domy þi uzavírat hypotéky na koupi bytu. Po zralé
úvaze a bohaté diskusi v RadČ mČstyse jsme se rozhodli nechat
zpracovat studii a podat žádost o státní dotaci. Po velkém úsilí
jsme v získání státní podpory ve výši 6.300 tis. Kþ byli úspČšní.
Bylo nutné pĜekroþit úskalí s dokonþením projekþních prací a
zajištČním finanþních prostĜedkĤ pro stavbu domu. Mnohá
opakovaná jednání byla složitá a vyþerpávající, ale výsledek se
dostavil. V bĜeznu tohoto roku zhotovitelská firma zahájila
stavbu a 12. prosince byl tento bytový dĤm kolaudován. Stavbu
provádČjící firma Stavos a.s. Brno a jejich stavbyvedoucí JiĜí
Richter si zaslouží uznání a poklonu za rychlost výstavby a
kvalitu odvedených prací. Žádostí o byt bylo o 50% více, než
bylo bytĤ. Bohužel jsme museli mnoho žádostí vyĜadit a ve 2.
kole se budou pĜidČlovat tĜi byty. VČĜím, že se všem nájemníkĤm
bude v bytech líbit a budou v nich šĢastní.
Pracujete v souþastné dobČ na pĜípravČ výstavby dalších
bytových domĤ?
Po Novém roce necháme zpracovat studii výstavby nových
domĤ s výhledem na léta 2010 až 2012. V rámci schváleného
územního plánu byla vyþlenČna lokalita pod parkem a zĤstává
otázkou, jaká podpora bude ze strany státu s výstavbou vlastního
bydlení obþanĤ.
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hodnotit, neboĢ nejsem ani karatel þi þlen hodnotitelské poroty.
PrĤbČh oslav byl dĤstojný a na závČr jsme spoleþnČ zapČli
hymnu, symbol naší státnosti a demokracie.
Bývá už zvykem, že se na Silvestra naveþer obþané
scházejí na námČstí, aby se podívali na ohĖostroj a popĜáli si
do nového roku se svými známými. Bude ohĖostroj i letos?
SamozĜejmČ, že letos bude také ohĖostroj. A jsem rád, že se
schází þím dál více obþanĤ, kteĜí si navzájem pĜejí vše dobré
pĜíštího roku.
Se Silvestrem pĜicházejí i vize do dalšího roku, plánování
a pĜedsevzetí. ýeká nás v roce 2009 v našem mČstysi nČco
zásadního, co bychom mČli vČdČt?
Na Silvestra si osobnČ žádné pĜedsevzetí nedávám a plány
nedČlám. V rámci obce bychom rádi realizovali v pĜíštím roce
akce, které jsou zahrnuty v návrhu rozpoþtu na rok 2009. Jedná
se o dokonþení generální opravy komunikace Na LiškovČ,
zpracování projektu a úspČšné podání žádosti do ROP
Jihovýchod na Komplexní úpravy Viniþek, které zahrnují opravy
komunikací, chodníkĤ, obþanské vybavenosti, cyklostezku a
další. SamozĜejmČ nás také þeká zdárné ukonþení stavby
kanalizace a pĜípravu zahájení budování infrastruktury pro
bytovou zónu Na Vydrbalce.
Chcete Ĝíci nČco na závČr?
NejdĜíve chci Vám všem podČkovat za trpČlivost a
shovívavost k nám zástupcĤm obce za všechna úskalí a
nepohody, které jste museli prožívat pĜi rozbitých komunikacích.
VČĜte, že naší snahou je dokonþit zemní práce v co nejvyšší
kvalitČ ke spokojenosti Vás všech.
Dovolím si Vám, všem obþanĤm Hluboké, Starého Ranska a
Krucemburku, popĜát klidné a radostné Vánoce, dČtem hodnČ
dárkĤ pod stromeþkem a v pĜíštím roce vše dobré, rodinnou
pohodu, hodnČ osobních a pracovních úspČchĤ a dobré zdraví.
K tomuto všemu je tĜeba i lidského štČstíþka, kterým je taková
šĖĤrka života, na kterou navlékáme malé korálky pĜíbČhĤ života
– taková malá štČstí: þím jsou drobnČjší a þím je více tČch
životních událostí, tím je to štČstí ještČ vČtší.
DČkuji, pane starosto, za Vaši vstĜícnost pĜi našem
rozhovoru a do nového roku Vám pĜeji dostatek síly,
odhodlání, píle a optimismu pĜi vedení naší obce.
Roman Dopita
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POLICIE ýR HLÁSÍ
Vážení spoluobþané,
dovolte mi, abych Vás alespoĖ v krátkosti
seznámila s nČkterými pĜípady, které Ĝešili
policisté Obvodního oddČlení Policie ýeské
republiky v Krucemburku a jeho okolí.
* V obci Benátky došlo k vloupání do místní restaurace;
neznámý pachatel rozbil sklenČnou výplĖ okna budovy, vnikl do
prostoru restaurace a z výþepu odcizil keramický talíĜek s
drobnými mincemi v þástce 500 Kþ. Objekt opustil pĜístupovou
cestou. Celková škoda zpĤsobená poškozením sklenČné výplnČ
okna a odcizením finanþní hotovostí þiní 1.000 Kþ.
* Policisté zadokumentovali písemné oznámení majitele
pozemku v katastru obce Kohoutov, že na jeho pozemku provádí
firma Východoþeská energetika, a.s. Hradec Králové,
protiprávnČ bez jeho souhlasu výstavbu elektrického dálkového
vedení. VČc je v souþasné dobČ prošetĜována
* PĜestupku proti majetku se dopustil dosud neznámý pachatel,
který v Krucemburku odcizil poškozenému muži doklady a
finanþní hotovost. Škoda þiní 500 Kþ.
* StejnČ byl kvalifikován pĜestupek neznámého pachatele, který
odcizil majiteli osobního motorového vozidla z Krucemburku
pĜední registraþní znaþku z jeho vozidla. Svým jednáním
zpĤsobil škodu ve výši 400 Kþ.

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Místní knihovna v Krucemburku mČla v roce
2008 celkem 66 þtenáĜĤ. Z toho bylo 36
dospČlých þtenáĜĤ a 30 dČtí. PĜeþetlo se 3.518
knih a þasopisĤ – 2.351 knih a 1.167 þasopisĤ.
DospČlí þtenáĜi pĜeþetli 2.860 knih a þasopisĤ a
dČti 658 knih. Krajská knihovna HavlíþkĤv Brod nám zapĤjþila
pro tento rok 250 knih. Do knihovny bylo zakoupeno 80 nových
knih. Každý mČsíc se kupují þasopisy KvČty, Tina, ReceptáĜ,
ZahrádkáĜ a Bravo. ýtenáĜský poplatek pro dospČlé þtenáĜe þiní
50 Kþ na rok a pro dČti 20 Kþ na rok. Knihovna je otevĜena
každý þtvrtek od 14 do 18 hodin.
Blíží se doba vánoþních svátkĤ a pohody. K tomu
neodmyslitelnČ patĜí posezení a pĜeþtení pČkné knihy. Navštivte
naši knihovnu, která se nachází v pĜízemí základní školy. Je zde
bohatý výbČr knih pro dČti i dospČlé. Každý mČsíc se tento knižní
fond, který má 5.770 knih, doplĖuje novými tituly.
Hezké svátky vánoþní a pohodu pĜeje za knihovnu
J. Coufalová.

ZávČrem mi dovolte, abych Vám jménem všech policistĤ
Obvodního oddČlení Policie ýeské republiky ChotČboĜ
podČkovala za spolupráci a do roku 2009 popĜála pevné zdraví,
hodnČ štČstí a osobních úspČchĤ.
pprap. VČra Mrtková
vrchní asistent OOP ýR ChotČboĜ

ZUBNÍ POHOTOVOST
O SVÁTCÍCH
20.-21. 12. 2008
26.-27. 12. 2008

VÁNOýNÍ VÝSTAVA – HRAýKY
28. 12.-1. 1. 2009

Muzeum Vysoþiny HavlíþkĤv Brod – HavlíþkĤv dĤm
Od 18. listopadu 2008 do 11. ledna 2009
Výstava hraþek dĜevČných i textilních ze sbírky
pana Františka Kyncla a z tvorby studentĤ SUPŠ Praha
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MUDr. VČra Kotrbová
Dobrovského 2023, HavlíþkĤv Brod
569 422 741
MUDr. JiĜí Pexa
Zámecká 550, SvČtlá nad Sázavou
569 9477 111
MUDr. Cyrusová Eva
Havlíþkova 2198, HavlíþkĤv Brod
569 432 014

VÁNOýNÍ PěÍBċHY
PĜíbČh s þertem
VraĢme se ještČ do doby pĜedvánoþní
na svátek svatého Mikuláše. Moje
manželka, která své dČtství prožila ve
VojnovČ MČstci, má vzpomínku na
mikulášskou nadílku z té doby. MČli doma
rohatou kozu, celou þernou. Byla to koza
velice mlsná, využila každou pĜíležitost,
aby se dostala do domu. Staþilo nezavĜít
dveĜe do sínČ a koza byla uvnitĜ. ObzvláštČ
se jí líbilo, když se jí podaĜilo dostat na
pĤdu, kde byla zásoba sena.
Bylo to právČ na Mikuláše a na dČti
pĜišel Mikuláš se svým doprovodem –
dvČma þerty a andČlem. ProbČhla nadílka a
Mikuláš se svým doprovodem odcházel,
aby podČlil další dČti. Sotva vstoupili do
sínČ, otevĜely se dveĜe od pĤdy a v nich se
objevila þerná rohatá hlava a v ní veliké
oþi. Byla to právČ mlsná koza, která se
vracela dolĤ z pĤdy. Mikuláš, þerti a andČl
se strašnČ lekli, zaþali kĜiþet: „Pozor, þert!“
a utíkali z domu.
STROMEK Z NEBE
Bylo to za mého dČtství. Vánoþní
stromky v té dobČ nebyly bČžnČ v prodeji,
leda nČkde v hájovnČ. VČtšina lidí proto na
nČ chodila do lesa, byl to sice druh lesního
pychu, ale byl tolerován. Lidé tehdy Ĝezali
jen smrþky a ty vybírali ohleduplnČ
z houštin nebo dvojáky. Také já s tatínkem
jsme šli nad ěeku do raneckého lesa s tím,
že si najdeme vhodný stromek. Bylo to
v sobotu, pozdČ odpoledne, ale v té dobČ
již mČl v Krucemburku sídlo Lesní závod,
který se pozdČji pĜestČhoval do Ždírce.
V té dobČ jeho zamČstnanci zaþali
v pĜedvánoþní dobČ držet služby kolem
lesĤ. Také v našem pĜípadČ držela službu
jedna paní v klobouku s puškou na rameni.
Chodila po silnici od ěeky k Ransku a
nám nezbývalo, než jít s nepoĜízenou
domĤ. Když jsme pĜišli do Ranska, zaþalo
se stmívat. Na hrázi raneckého rybníka
jsem o nČco zakopl. Koukám, co to je, a on
pČkný smrþek, jakoby spadl z nebe.
NČkomu zĜejmČ spadl z auta a nám udČlal
radost.
ŠTċDROVEýERNÍ PěÍHODA
PĜíbČh mi vyprávČla paní Derflová.
Vzpomíná na nČj celý život. Jako mladá
dívka si velice pĜála od Ježíška nové lyže.
Bylo to zaþátkem padesátých let a jejím
rodiþĤm na lyže nezbývalo, a proto místo
lyží našla pod stromeþkem jen obleþení.
Byla proto zklamaná, po nadílce vzala psa
a šla se projít po hlubocké silnici.
Byl hezký a klidný sváteþní veþer.
MČsíc svítil a na nebi se tĜpytilo plno
hvČzd. Mrzlo, jen praštČlo, a všude bylo
plno snČhu. Když došla na hlubocký
kopec, ztichlým veþerem se od KĜížového
vrchu ozval hlas kĜídlovky, která hrála
koledy. To vojáci na hlásce slavili ŠtČdrý
veþer.
Pavel Vomela

ELEKTRIFIKACE
V KRUCEMBURKU
A OKOLÍ
V dnešní dobČ si jen málokdo z nás
dovede pĜedstavit, jak by to vypadalo,
kdyby jeho domácnost nebyla pĜipojena na
elektrické vedení a postrádala veškeré ty
elektrospotĜebiþe, které do dnešní doby
patĜí a ulehþují náš život Bohužel, dĜíve
tomu tak nebylo: v domácnostech se svítilo
petrolejovými lampami a nČkde jen
svíþkami. V zemČdČlství se k pohonu
mlátiþek používaly žentoury a k jejich
chodu konČ a voli. PozdČji žentoury
nahradily stabilní motory, bućto na
petrolej nebo na benzín.
ZmČna pĜišla až v roce 1927, kdy
Posázavský elektrárenský svaz se sídlem
v tehdejším NČmeckém BrodČ se rozhodl,
že zaþne pĜipojovat na elektrickou síĢ náš
kraj. Do konce tohoto roku bylo pĜipojeno
na elektrické vedení 33 obcí na
NČmeckobrodsku, ChotČboĜsku, Polensku
a Královicku. Mezi tČmito obcemi byly
Krucemburk (26. 7. 1927), Ždírec (18. 10.
1927), Staré Ransko (26. 10. 1927) a
VojnĤv MČstec (24. 8. 1927).
V Krucemburku bylo zĜízeno 153
pĜípojek a náklady þinily 145.150 Kþ. Ve
Ždírci bylo zĜízeno 83 pĜípojek a
poĜizovací náklady þinily 13.330 Kþ. Staré
Ransko mČlo 46 pĜípojek a náklady byly
39.550 Kþ. VojnĤv MČstec mČl 88
pĜípojek a náklady byly 107.310 Kþ.
Transformaþní zaĜízení bylo dodáno
jihoþeskými
elektrárnami.
Výstavbu
zajišĢovala technická kanceláĜ Svazu,
menší obce nebyly však napojeny na
elektrické rozvody. NČkteré byly pĜipojeny
až po válce (napĜ. Hluboká až poþátkem
50. let).
Pavel Vomela

ýETNICKÁ STANICE
V KRUCEMBURKU
Po revoluþním roce 1848 došlo v létech
1849–50 k reorganizaci krajĤ v þeských
zemích, zároveĖ byly zĜízeny okresy,
hejtmanství a okresní soudy, které byly
podĜízeny soudu krajskému. Okresní soud
v ChotČboĜi zahájil svoji þinnost v roce
1848 a byl podĜízen krajskému soudu
v Kutné HoĜe. Hejtmanství vznikla v roce
1850. PĜedtím, až do zrušení poddanství a
roboty v roce 1848, veškerou moc
vykonával majitel chotČboĜského panství a
majitelé ostatních panství, pod které
spadaly jednotlivé obce na ChotČboĜsku.
V té dobČ byla v ChotČboĜi zĜízena
þetnická stanice, oficiálnČ nazývaná
CaK žandarmerie. ýetníci nosili na
hlavách klobouky zdobené kohoutími péry
a vzbuzovali všeobecný respekt. Dohled
mČli nad obcemi, které byly podĜízeny
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chotČboĜskému soudu a hejtmanství.
ProvádČly takzvané pĜíležitostní patroly
v podĜízených obcích a vyšetĜovaly
trestnou a protirakouskou þinnost, pokud
k ní nČkdy došlo. Byly to povČtšinČ
krádeže, pytláctví, rvaþky a nČkdy i
vražda. Obþas se stalo, že nČkterý host,
když byl podnapilý, zaþal v hospodČ
nadávat na císaĜe a kritizoval rakouskou
monarchii, nČkdo jej udal a vyšetĜování a
trest na sebe dlouho nenechaly þekat. Na
obecních úĜadech byla kniha o dohlídce
k þetnické službČ, kam patrolující þetník
zapsal dĤvod své návštČvy v obci a starosta
musel tento zápis podepsat. VyšetĜování
trestného þinu bylo zdlouhavé, dobu trvalo,
než byl trestný þin oznámen, a také
þetníkĤm dlouho trvalo, než pĜijeli trestný
þin vyšetĜit. Na místo se nechali odvést
tzv. pĜíležitostí, tj. povozníkem, který mČl
bryþku nebo koþár.
Obecní výbor v Krucemburku z tČchto
dĤvodĤ žádal, ale vždy marnČ, o zĜízení
þetnické stanice v Krucemburku. Stala se
zde však jedna pĜíhoda v bývalém
lihovaru, kde bydlel lesník a redaktor
þasopisu „Háj“ Jan Theodor Doležal, který
byl správcem obecních lesĤ. Jednoho dne
mu neznámý pachatel stĜelil do okna.
Tento pĜípad zadal pĜíþinu k tomu, aby
byla opČt podána žádost o zĜízení þetnické
stanice. Žádosti bylo kladnČ vyhovČno
s tím, že obec bude po tĜi roky pĜispívat 50
zlatých roþnČ na provoz þetnické stanice
od roku 1880, kdy byla þetnická stanice
zĜízena
ýetnická stanice sídlila na námČstí
v bývalém hostinci Nebíþko. Stanice byla
nazývána þetnickými kasárnami. Jména
prvních zdejších þetníkĤ se nám
nezachovala. ýetníci byli služebnČ
podĜízeni
Okresní
þetnické
stanici
v ChotČboĜi. Organizace þetnické stanice
byla asi podobná þetnické stanici v Putimi,
jak ji známe z románu Jaroslava Haška
Osudy dobrého vojáka Švejka. Velel jí
vrchní þetnický strážmistr, dále zde byli
strážmistr a závodþí, kteĜí provádČli
pravidelné pochĤzky. Obvod þetnické
stanice byl rozlehlý: tvoĜily jej Ždírec, obČ
Ranska, Hluboká, Radostín, VojnĤv
MČstec, Kohoutov, Benátky a další obce.
PodaĜilo se mi zjistit jméno vrchního
strážmistra Rába, který zde nastoupil
v roce 1912; pĜedtím sloužil v BČstvinČ,
kde se mu krátce pĜed pĜeložením narodila
dcera,
která
své
dČtství
prožila
v Krucemburku.
Byla
jí
pozdČjší
akademická malíĜka VČra Vovsová a na
dČtství zde ráda vzpomíná. Ráb zde sloužil
pĜes roky první svČtové války až do roku
1924, kdy odešel na Chrudimsko. Po první
svČtové válce byly zĜízeny þetnické stanice
v Chlumu a VojnovČ MČstci. ýetníci
dostali nové uniformy a také se zmČnilo
osazenstvo þetnických stanic. Do služby
nastoupili bývalí legionáĜi, jak to známe
z úspČšného televizního seriálu ýetnické

humoresky. PodaĜilo se mi také zjistit
jména zdejších prvorepublikových þetníkĤ.
Po Rábovi nastoupil vrchní þetnický
strážmistr Štraub, dále to byli zĜejmČ
strážmistĜi Denmark, Kalvoda, Podroužek
a další. NejznámČjším pĜípadem, k nČmuž
zde došlo, byla vražda faráĜe Rohlíka.
PĜišel osudný rok 1938 a s ním potupná
mnichovská dohoda, která nás pĜipravila o
pohraniþní území – Sudety. Velké
množství þeského obyvatelstva muselo
opustit své domovy a pĜestČhovat se do
vnitrozemí. ýeští obyvatelé na Slovensku a
Podkarpatské Rusi museli odejít, mezi
nimi pĜíslušníci þetnictva a Finanþní stráže
a policie. Mezi ty, co museli odejít, patĜil i
vrchní þetnický strážmistr Josef Holík se
svou rodinou; sloužil v DČþínČ a zde
poznal, kdo jsou to henleinovci a jejich
sudetonČmecká partaj. Nejprve nastoupil
do þetnické stanice v Chlumu a poté jako
velitel þetnické stanice v Krucemburku.
V bĜeznu 1939 NČmci obsadili zbytek naší
okleštČné republiky a vznikl protektorát
ýechy a Morava. Zaþala okupace, armáda
byla rozpuštČna, zbylo
nám jen
bezvýznamné vládní vojsko a protektorátní
þetnictvo a policie. V té dobČ vznikla
ilegální organizace Obrana národa složená
z bývalých dĤstojníkĤ a vojákĤ, legionáĜĤ
a sokolĤ.
Také v ChotČboĜi vznikla rota Obrany
národa. Do této odbojové organizace se
zapojil i vrchní strážmistr Holík, velel þetČ,
která vznikla v Krucemburku. Na þetnické
stanici se ilegálnČ rozmnožovaly tiskoviny.
Holík obČtavČ pomáhal ohroženým lidem,
zejména tČm, kteĜí v pozdČjších letech
uprchli z totálního nasazení. Po pĜíchodu
partyzánské skupiny Mistr Jan Hus do
našeho
kraje
se
stal
obČtavým
spolupracovníkem partyzánĤ. PĜišla však
zrada, s ní leden 1945 a zatýkání
spolupracovníkĤ partyzánĤ v Krucemburku. PĜi této akci gestapa a jednotek SS bylo
také zajištČno osazenstvo þetnické stanice
v Krucemburku. PĜi výslechu byl usvČdþen
Josef Holík ze spolupráce s partyzány, také
jeho manželka Božena a syn Radomír.
Všichni byli podrobeni tvrdým výslechĤm,
ale
nepromluvili.
Vyslýcháni
byli
s ostatními zatþenými na þetnické stanici a
na katolické faĜe. Ostatní þetníci byli
pozdČji propuštČni na svobodu. Josef Holík
byl 26. ledna odvezen do Prahy na
Pankrác, kde byl znovu tvrdČ vyslýchán a
pozdČji ubit, aniž by co prozradil. Po tomto
zatýkání bylo osazenstvo zdejší þetnické
stanice posíleno a do jejího vedení byl
postaven protektorátní þetník praporþík
Piberka,
který
úzce
spolupracoval
s gestapem. V dubnu 1945 partyzáni
z oddílu Zarevo pĜepadli zdejší þetnickou
stanici, její osazenstvo odzbrojili a svlékli
z uniforem do spodního prádla. Po náletu
þetníci poskytovali obČtavou pomoc našim
zranČným obþanĤm.

PĜišlo osvobození a po nČm opČt ke
zmČnČ v názvu þetnické stanice – stala se
z ní stanice Sboru národní bezpeþnosti.
Velitelem se stal praporþík BartoĖ a
sloužili zde strážmistr KoláĜ, který pozdČji
koupil dĤm ve Ždírci, a strážmistr Hájek.
Stanice byla koncem 40. let pĜeložena do
Ždírce nad Doubravou a zde byl zĜízen
okrsek SNB.
Pavel Vomela

PěÍBċH TÉMċě
DETEKTIVNÍ
Je tomu více než sto let, co odešel ze
svého pĤsobištČ na škole v Krucemburku
pan uþitel Václav Hubatý. Odešel na školu
do nedalekého Bílku a vzal s sebou velmi
vzácnou vČc – malý, ale objemný, hustČ
popsaný sešitek, do kterého si po celou
dobu svého pĤsobení v Krucemburku
(pĤsobil
zde
v letech
1898–1903),
zapisoval zvyky a obyþeje, které se tenkrát
a ještČ mnohem dĜíve v našem mČsteþku a
v jeho nejbližším okolí udržovaly.
O tomto sešitku nikdo v krucemburské
škole ani v mČsteþku nevČdČl. Až jednou,
bylo to náhodnČ, mne navštívila moje
bývalá žákynČ, v té dobČ již studentka
vysoké školy, Petra Brychnáþová s tím,
abych jí poradil, kde by pro svou
vysokoškolskou práci, která jí byla zadána,
našla nČco o místních zvycích a obyþejích.
NevČdČl jsem. Pokusil jsem se jí však
poradit, aby se obrátila na MČstské
muzeum v Hlinsku, o kterém mnČ bylo
známo,
že
takové
materiály
shromažćovalo. OdpovČdČla mi, že se
napĜed
poptá
v MČstském
muzeu
v ChotČboĜi, kde zná nČkolik zamČstnancĤ.
V duchu jsem jí mnoho nadČjí nedával. A
ejhle! Po þase mČ opČt navštívila a pĜinesla
mnČ pĜeþíst svou práci, pro kterou þerpala
poznatky z tohoto malého sešitku pana
uþitele Hubatého; byl uložen právČ
v archivu MČstského muzea v ChotČboĜi.
Neodolal jsem pokušení a po þase jsem
MČstské muzeum v ChotČboĜi navštívil a
obrátil jsem se na jeho pracovníky pana
Mgr. ýumpla, vedoucího archivu, a
zamČstnance
archivu
pana
Málka
s prosbou, aby mnČ onen malý sešitek
pĤjþili. Velmi ochotnČ mi bylo vyhovČno,
ovšem s tím, že mnČ mĤže být zapĤjþen
pouze na omezenou dobu. A tak jsem si
tuto vzácnost odnášel, abych se pokusil její
obsah v té vymezené dobČ opsat. PodaĜilo
se a jsem tomu rád. I když je sešitek dobĜe
uložen a ošetĜován, zaþíná se, vzhledem ke
svému stáĜí a ménČ kvalitnímu papíru,
rozpadat. A tak nyní Vám, þtenáĜĤm
Domova, mohu poskytnout informace o
tom, které zvyklosti i þinnosti se u nás pĜed
více než sto lety udržovali v þase Vánoc.
Abych uchoval dobový ráz, používám
v nČkterých pĜípadech pĜímo pĜejatých
výrazĤ bez úprav.
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* PĜed. sv. Mikulášem veþer chodili velcí
hoši po staveních ustrojení za Mikuláše,
andČla a þerta. Když pĜišli do stavení,
zazvonili a vejdouce, chtČli na mládeži,
aby se modlila. Kdo se modlil, byl podČlen
ovocem, a kdo se nechtČl modlit, byl od
þerta bit. Na ovoce se tito tĜi hoši sami
penČžitými þástkami složili.
* Na ŠtČdrý den vČnuje hospodáĜ i
hospodynČ zvláštní pozornost dobytku.
Ten den, než ráno slunce vyjde, dá se
dobytku skylka chleba se solí a þesnekem,
aby byl dobytek po celý rok zdravý. Majíli v tomto þase stelnou krávu, dávají pozor,
kdo k nim ráno první pĜijde. PĜijde-li
mužský, Ĝíkají, že bude mít kráva býþka,
pĜijde-li ženská, bude mít jalĤvku.
* K veþeĜi na ŠtČdrý den se dČlají šišky,
aby byly tak velké klasy obílí. Jinde se vaĜí
hrách nebo þoþka a kyselá polévka.
* DČvþata o ŠtČdrém dnu sedají na podlahu
zády ke dveĜím a hází pĜes hlavu pantofel.
Obrátí-li se pantofel špiþkou ke dveĜím,
dívka se do roka vdá. Obrátí-li se patou ke
dveĜím, zĤstane dívka svobodná.
* Na ŠtČdrý den berou dívky do náruþe
polínka a rovnají je po dvou do hraniþky a
myslí pĜitom na milého. Jestliže vyjde sudé
þíslo a žádné polínko nezbyde, dostanou
se, jestliže polínko zbyde, rozejdou se.
* Po vodČ se pouštČjí oĜechové skoĜápky
se svíþkami, sejde-li se skoĜápka dČvþete
se skoĜápkou milého, budou do roka svoji.
* MénČ zábavný je následující zvyk: Na
stĤl se položí hlína, chléb a peníze. Každá
z tČchto vČcí se pĜikryje talíĜem nebo
hrneþkem. Ke stolu pĜichází jeden po
druhém se zavázanýma oþima a jednu vČc
si vybere. Kdo vyhledá hlínu, do roka
zemĜe, kdo chléb, bude mít dobré živobytí,
kdo peníze, zbohatne.
* Svobodné dČvþe vyjde ke plotu, tĜese jím
a Ĝíká: „TĜesu, tĜesu tímto plotem, kde mĤj
milý veþeĜí dnes, odtamtud aĢ zaštČká
pes.“
* Když jde þeledín spát, má si ve chlévČ
lehnout pod žlab, aby se dobytek
v následujícím roce dobĜe daĜil.
* Za dĜívČjších dob chodívali svobodní
k díĜe v ledu na rybníce nebo ke studánce a
rozžali svíci, svČtlo drželi u vody a dívali
se dolĤ. Ve vodČ spatĜili, co se s nimi
v pĜíštím roce stane.
* HospodáĜi, když jdou z pĤlnoþní,
pozorují nebe. Když je hvČzdnaté, bude
následujícího roku dobrá úroda brambor.
Václav Janda, kronikáĜ

VÁNOýNÍ BOHOSLUŽBY
ýCE KRUCEMBURK
(Farní sbor ýeskobratrské
církve evangelické v Krucemburku, Mikuláše StĜely
178, tel. 569697116, þíslo
úþtu: 150934175/0600)

„Když se však naplnil stanovený þas,
poslal BĤh svého Syna, narozeného
z ženy…, aby vykoupil ty, kteĜí jsou
zákonu
podrobeni…“
(epištola
Galatským 4,4-5)
Milé sestry a milí bratĜi, milí pĜátelé,
srdeþnČ Vás zdravíme jménem
staršovstva našeho sboru a pĜejeme Vám
všem od Boha hodnČ síly a radosti do
Vašeho života.
V nedČli 30. listopadu jsme vstoupili
do nového církevního roku, do doby
adventní. Advent je pĜípravou na Vánoce.
O Vánocích si pĜipomínáme zázrak Božího
vtČlení. BĤh se stal þlovČkem a my už
nejsme na svČtČ bez Boha. V narozeném
DítČti, Ježíši Kristu, poznáváme Boží tváĜ.
Je to tváĜ laskavého a milosrdného Otce,
který pĜišel, aby na sebe vzal lidský hĜích a
otevĜel nám výhled do Boží budoucnosti.
Ježíšovým narozením se otevĜela cesta do
Božího království pro každého þlovČka.
BĤh nechce, abychom stáli stranou, zve
nás a žádá, abychom uznali jeho vládu a
pĜijali jeho milosrdenství a odpuštČní.
Pokud se necháme podmanit a zavázat
Božím odpuštČním, budeme i my
odpouštČt svým bližním, budeme žít
solidárnČ s druhými, budeme se starat o
svČt, který nám je svČĜen. Vánoce takto
pochopené nebudou jen svátky plného
stolu a pohody, ale výzvou k následování
Božího díla ve svČtČ.
Zveme Vás srdeþnČ k tČmto vánoþním
bohoslužbám v Krucemburku:
21. prosince – þtvrtá adventní nedČle,
bohoslužby na faĜe v 10 hodin
24. prosince – ŠtČdrý den, bohoslužby
v kostele v 10 hodin s dČtskou vánoþní
slavností
25. prosince – Boží hod vánoþní,
bohoslužby v kostele v 10 hodin s veþeĜí
PánČ; vykonáme sbírku na bohoslovce naší
církve
26. prosince – bohoslužby v 10 hodin na
faĜe
28. prosince – nedČlní bohoslužby v 10
hodin na faĜe, kázat bude bratr faráĜ Tomáš
JirkĤ z Jimramova, senior poliþského
seniorátu
4. ledna 2009 – nedČlní bohoslužby
v kostele v 10 hodin s veþeĜí PánČ, kázat
bude bratr faráĜ Jan Široký z ChotČboĜe
Bohoslužby v ChotČboĜi:
21. prosince – þtvrtá adventní nedČle,
bohoslužby v 8.15 hodin
25. prosince – Boží hod vánoþní,
bohoslužby s veþeĜí PánČ v 8.15 hodin;
vykonáme sbírku na bohoslovce naší
církve.
4. ledna 2009 – bohoslužby s veþeĜí PánČ
v 8.15 hodin
Jménem staršovstva Vám pĜejeme
pokojný advent, radostné Vánoce a
požehnaný nový rok 2009.
S pozdravem za staršovstvo
Pavel Janáþek, kurátor
Marek Vanþa, faráĜ

POěAD BOHOSLUŽEB
KATOLICKÉ CÍRKVE
O VÁNOCÍCH
VE FARNOSTI
KRUCEMBURK
StĜeda: 24. 12. ŠTċDRÝ DEN
VojnĤv MČstec: 20:00
– Vigilie Narození PánČ – mše svatá
Krucemburk: 22:00
– Vigilie Narození PánČ – mše svatá
ýtvrtek: 25. 12.
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNċ
Krucemburk: 8:00 – mše svatá
Horní Studenec: 9:30 – mše svatá
VojnĤv MČstec: 11:00 – mše svatá
Pátek: 26. 12. SV. ŠTċPÁN
Krucemburk: 9:30 – mše svatá
Sobota: 27. 12. SV. JAN evangelista
Škrdlovice: 10:00 – mše svatá
Krucemburk: 17:00 – mše svatá
NedČle: 28. 12.
SVÁTEK SVATÉ RODINY
Krucemburk: 8:00 – mše svatá
Horní Studenec: 9:30 – mše svatá
VojnĤv MČstec: 11:00 – mše svatá
PondČlí: 29. 12.
Krucemburk: 8:00 – mše svatá
StĜeda: 31. 12.
Krucemburk: 16:00
Mše svatá a dČkovná pobožnost na závČr
kalendáĜního roku
ýtvrtek: 1. 1. 2009
SLAVNOST PANNY MARIE
BOHORODIýKY
Krucemburk: 8:00 – mše svatá
Horní Studenec: 9:30 – mše svatá
VojnĤv MČstec: 11:00 – mše svatá
Asi se nás ještČ o letošních vánoþních
svátcích globální ekonomická krize
nedotkne. Asi budeme mít ještČ dost
finanþních prostĜedkĤ dopĜát si bohatého
Ježíška a vĤbec zabezpeþit pohodu Vánoc
tím, že nám na stole nebude nic chybČt.
Kéž by to tak bylo!
Vše, co nám pomĤže pĜíjemnČ prožít
nejenom tyto sváteþní dny, je dobré. Jen
nás to nemá nechat nezmČnČné. Ani kusy
balícího papíru nezĤstanou v originální
podobČ, protože je pomaþkáme, potrháme,
až budeme rozbalovat dárky… A ani náš
život by nemusel a nemČl zĤstat stejný. To,
že si nČco navíc dopĜejeme na Vánoce, asi
nebude pravé oĜechové. Spíš je dĤležitČjší,
abychom se my sami stali bohatšími,
naplnČnČjšími, spokojenČjšími… pak tu
nastanou opravdové Vánoce. To je jeden
z množství momentĤ jejich poselství: kdo
pĜijme realitu a skuteþnost, že Vánoce
nejsou jen o pohodČ a plnosti bĜich, ale že
jsou naopak o pĜipomenutí si pĜíchodu
Božího Syna Ježíše, který se chce spolu
s námi neustále rodit do prázdnoty,
smutku, nenaplnČní, strachu, opuštČní a
všednosti života, ten pochopí, že je možné
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odumĜít sobČ, nemyslet jen na sebe a
vlastní zájmy, uvidČt realitu kolem sebe a
nenechat se nadále znechucovat okolím þi
spoleþenským klimatem.
To, že každý þlovČk touží po zmČnČ,
nenapovČdČly jen nedávné komunální
volby… ZmČna našeho života ale
nenastane sama od sebe. NepomĤže sedČt
u piva, bouchat pČstí do stolu a nadávat na
všechno kolem.
I letos o Vánocích se mĤže každý z nás
nanovo rodit tím, že nechá za sebou to, co
život nepĜináší: pomluvy, nadávky, závist,
znechucenost, lenost, nezájem… a povstat
k životu novému.
Možná k malé zmČnČ v kvalitČ našeho
života postaþí, když nebudeme sledovat
komerþní televize, kupovat bulvární tisk,
který tak lehce urþuje naše myšlení, náš
pohled na život a vČci v nČm. Ale
absolutnČ zkreslenČ, jenom posypané
tĜpytivým pozlátkem toho, jaký život
vĤbec není. Je to na nás.
Žádná politická strana, žádný politik a
samozĜejmČ ani BĤh – i když nám se
životem daroval svobodu a možnost
rozhodnout se, následky si neseme sami –
nerozhodne za nás. Míra zodpovČdnosti za
sebe, za svĤj život, za spoleþnost zĤstává
jen a jen na nás. Proto se nespoléhejme, že
to za nás zaĜídí stát nebo nČkdo jiný, to je
nesmysl! Zkusme se spolehnout na své
vlastní síly, dokázat dát to, co dát mĤžeme,
a pĜi vČdomí, že jsme udČlali všechno, už
nebudeme mít plno Ĝeþí o tom, že se nic
nezmČnilo.
I toto mohou být naše Vánoce 2008, i
toto mĤže být malá pomĤcka k našemu
novému narození do dalšího roku.
To Vám i sobČ pĜeji.
Milí pĜátelé, chtČl bych Vás ještČ
pozvat 25. 12. na Boží hod vánoþní
odpoledne v 15 hodin na farní dvĤr
v Krucemburku, kde bude „Živý betlém“.
PĜijćte se poklonit narozenému Ježíškovi a
pĜipomenout si s Marii a Josefem, pastýĜi a
zvíĜaty tu neopakovatelnou atmosféru i
realitu, do které se narodil Boží Syn
v BetlémČ.
26. 12. v 16 hodin poĜádáme
VÁNOýNÍ KONCERT. Úþinkují DPS
Giocoso, Krucemburský chrámový sbor a
ChalupáĜský komorní orchestr. Na
programu jsou Koleda K. Steckera a ýeská
mše vánoþní Jakuba Jana Ryby.
RovnČž Vás chci pozvat v sobotu 27.
12. na mši svatou v 17 hodin. PĜi mši svaté
– je to tradice v tento den památky svatého
Jana evangelisty – budeme žehnat víno.
PĜineste si tedy svoje víno, abychom je
mohli požehnat.
A koneþnČ Vás zvu na 2. roþník
pingpongového turnaje o „Zlatou fanku“,
který se uskuteþní 29. 12., zaþátek je v 9
hodin v sokolovnČ v Krucemburku.
P. Gabriel Burdej,
správce farnosti

Na závČr mi dovolte popĜát nám všem, abychom mohli a
dovedli prožívat vánoþní svátky v duchu nejznámČjší koledy a
mohli pocítit opravdovou vnitĜní vánoþní radost a štČstí: Narodil
se Kristus Pán, veselme se, z rĤže kvítek vykvet nám, radujme se.
Marta Rejšková

SHM KLUB KRUCEMBURK
Odházet sníh, dojít pĜidat do
kotle...venku je ale zima, že?
JeštČže jsou ty Vánoce a nikam
se nemusí – práce, škola, to
všechno poþká. ýlovČk si mĤže v
klidu sednout do tepla, vytáhnout
knížku a s hrnkem teplého þaje
se nechat vtáhnout do životních
osudĤ
Sherlocka
Holmese,
Rychlých šípĤ, Jeníka Ratkina nebo jiných literárních postav. Na
to se tČšíme i my: uvelebíme se do kĜesla a vše pustíme z hlavy.
Je to pĜíjemné, když si mĤžeme odpoþinout, a snad každý to
potĜebuje. Jen bychom dodali, až opČt položíme knihu do police
mezi ostatní a „vrátíme se na zem“: zkusme se také ponoĜit do
života skuteþných osob, vždyĢ není lepšího okamžiku než bČhem
tČchto vznešených svátkĤ. MĤžeme se pokusit více pĜijmout ty,
kteĜí jsou blízko našich srdcí, potČšit je, odpustit nedostatky a
uzdravit naše vztahy, které potĜebují tolik opeþovávání. Zkusme
se ponoĜit do žití skuteþných osob – mĤžeme zaþít u své rodiny,
u svých milých, u Krista.
Všem chceme popĜát Vánoce plné radosti a posily do života
našich vztahĤ, jak s lidmi, tak s Bohem.
Rádi bychom vás ještČ upozornili na film o salesiánech, který
se bude vysílat na ŠtČdrý den na ýT – þeká nás hodinový
polohraný dokument z dílny Otakáro Maria Schmidta, který je
znám díky svým filmĤm „Nejsme andČlé, jen dČláme jejich
práci“ (o jezuitech) a „NejznámČjší ýech Jan Nepomucký
(SvČtec s pČti hvČzdami)“. Pokud budete mít zájem, nezmeškejte
film „Dej mi duši a ostatní si ponech“, který vám pĜedloží
základní informace o salesiánech. PrĤvodní slovo k filmu
pronese Marek Eben. Film bude vysílán 24. 12. 2008 ve 22:25 na
ýT 2 (zdroj: www.sdb.cz).
OndĜej Málek, KateĜina Kadlecová, Martin Rejšek

INFORMACE
SPOLKU PěÁTEL KRUCEMBURKU
Spolek pĜátel Krucemburku se nezamČnitelnČ zapsal do
novodobé kulturní tradice Krucemburku od svého založení v záĜí
roku 1992. Od té doby jsme uspoĜádali mnoho kulturních akcí. O
této naší þinnosti bylo již mnoho napsáno, a proto nechci vše
znovu opakovat. Vždy jsme se zapojili do významných událostí
našeho mČsteþka a jejich prĤbČh jsme pomáhali zajišĢovat.
VraĢme se však k naší þinnosti v roce 2008. JistČ mnozí
z Vás zaznamenali, že jsme upustili od prodejních výstav malíĜĤ
z Vysoþiny. Vedl nás k tomu dĤvod, že obrazy znaþnČ podražily
a staly se tím neprodejné. Tím jsme také pĜišli o rabat, který jsme
z prodeje obrazĤ mČli. RovnČž zajištČní výstavy bylo þasovČ
nároþné a vstupné, které bylo dobrovolné, nám sotva pokrylo
náklady na poĜádání výstavy.
Také náš pravidelný zájezd do divadla, tak jak jsme ho
poĜádali každoroþnČ, se letos neuskuteþnil. Vinu na tom má
pĜedevším skuteþnost, že se hrají moderní divadelní hry, a tČm
zejména starší lidé nerozumČjí; jak jsme se již nČkolikrát
pĜesvČdþili, z takového pĜedstavení jsme odjíždČli zklamaní.
Proto naší hlavní náplní byl zájezd po kulturních památkách
naší vlasti. Letos jsme navštívili Muzeum Ĝemesel v LetohradČ a
Perníkovou chaloupku pod KunČtickou horou v Pardubicích.
Zájezd byl velice zajímavý a vČĜím, že nebylo nikoho, komu by
se nelíbil.
V Ĝíjnu jsme uspoĜádali vzpomínkovou besedu o první
svČtové válce a jejím prožívání obyvateli Krucemburku. Tyto
akce publikujeme v regionálním tisku, zejména ty události, které
se udály v Krucemburku.
Jen jedna vČc nás velice trápí: þlenové Spolku jsou již
pĜevážnČ staršího vČku. PĜejeme si, aby si cestu k nám našli
mladí lidé a dČti, abychom mČli pokraþovatele v naší þinnosti.
Pavel Vomela, pĜedseda Spolku

HUDBA O VÁNOCÍCH
Prožíváme nyní krásný þas – advent, plný radostného
oþekávání a nadČje; muzikanti již „finišují“ s hudební pĜípravou
na Vánoce.
Dovolte mi, abych vás pozvala na tradiþní pĤlnoþní mši
svatou; již pĜed ní zazní fanfárovitá skladba bývalého
krucemburského uþitele J. Konfršta „VzhĤru vstaĖte bratĜi“.
Radost z narození Ježíše v BetlémČ umocní vánoþní mše
Jaroslava Oþenáška „V posvátné noci“.
Na Boží hod vánoþní jsme pĜipravili drobné skladby,
pastorely a vánoþní ordinárium souþasného hudebního skladatele
Stanislava Jelínka, to vše uvedeme pĜi mši svaté.
Na již tradiþním svatoštČpánském koncertu (26. 12. v 16
hodin) si vyslechneme koledy v úpravČ K. Steckera v podání
dívþího sboru Giocoso a zaposloucháme se do známé ýeské mše
vánoþní Jakuba Jana Ryby. Zpívá Krucemburský chrámový sbor
a dívþí sbor Giocoso, doprovází ChalupáĜský komorní orchestr.
TČšíme se na vás – posluchaþe a v závČru koncertu i zpČváky,
neboĢ si opČt spoleþnČ zazpíváme.
Za zpČváky a muzikanty
Marta Rejšková

CYKLO KLUB PLASTOCHEM
SEZONA 2008
V letošní sezonČ Cyklo klub Plastochem zaþal pĜípravu jako
každoroþnČ na bČžkách a posléze v bĜeznu na þtrnáctidenním
soustĜedČním na španČlském ostrovČ Mallorca.
Za pĜíznivého poþasí se podaĜilo najet více kilometrĤ, než
bylo v plánu, a proto toto soustĜedČní lze považovat za výborné
zahájení sezony. Na Mallorce byli jako každoroþnČ i naši in-line
bruslaĜi, kteĜí zde zahájili hlavní pĜípravu na þervnový závod
LeMans24hodin. I bruslaĜi díky stabilnímu poþasí najeli spoustu
kilometrĤ a též se skvČle pĜipravili na nastávající sezonu.
Po návratu z Mallorcy se ihned rozjela závodní sezona, která
z dĤvodu konání letní olympiády v Pekingu zaþala velice brzo.
Už 15. dubna se jel první závod ýeského poháru XC
v Pardubicích. Za úþasti mnoha zahraniþních závodníkĤ, kteĜí se
snažili závodit na všech dostupných závodech právČ kvĤli
získání bodĤ v kvalifikaci na olympiádu, dojel Tomáš na 52.
místČ a Betty na 17. místČ
Druhý závod ýeského poháru se konal v Teplicích. Betty
pĜijela do cíle na 15. místČ. I v závodČ mužĤ Elite bylo mnoho
zahraniþních závodníkĤ. Tomáš skonþil na 36. pĜíþce. TĜetí
pohárový závod se konal v Karlových Varech. Betty byla 11. a
Tomáš 25. ýtvrtý pohárový závod se jel ve ŠpindlerovČ MlýnČ.
Betty byla po defektu 15. a Tomáš 38.

ZÁKLADNÍ UMċLECKÁ ŠKOLA
Žáci i uþitelé ZUŠ uspoĜádali v pondČlí 15. 12. v sále ZUŠ
vánoþní vystoupení.
DPS Giocoso si kromČ vánoþního koncertu v kostele
pĜipravil malý dárek pro seniory bydlící v domČ s peþovatelskou
službou na SlavíkovČ. Ve stĜedu 17. 12. jejich domov rozeznČly
vánoþní koledy v podání dívek a jednoho hocha – varhaníka.
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Mistrovství ýR (Velké Losiny). Betty a Tomáš pĜijeli do
Losin již v pátek, aby si v klidu projeli mistrovskou traĢ.
V sobotu na nČ þekala štafeta, v nedČli Betty závod žen a Tomáše
závod Elity. V sobotu startovaly kategorie žáci, žákynČ, kadeti,
kadetky, muži open a masters. V 16:30 mČly startovat štafety.
KvĤli dešti a krupobití, které náhle zasáhlo konec závodu muži
open a masters, se start odložil o 15 minut. Na startu bylo
pĜipraveno 14 štafet. Naši štafetu výbornČ odstartoval a mezi
prvními pĜivezl k pĜedávce Tomáš Stuna a na traĢ vyjela AlžbČta
Havlasová, ta pĜedávala štafetu juniorovi Radkovi Ostrþilovi,
který do cíle pĜijel na 8. místČ. V nedČli jako první odstartovali
junioĜi, po nich se na traĢ vydaly ženy a juniorky a jako poslední
a zároveĖ nejsledovanČjší kategorie odstartovali muži elite. TraĢ
byla po sobotním dešti blátivá. Betty dojela na 14. místČ a Tomáš
pĜijel na krásném 22. místČ.
Finále ýeského poháru v XC se konalo v KuĜimi. Betty
byla 15. a porazila nČkteré holky, které v prĤbČhu sezony
neporážela. Tomáš dojel na 30. místČ.
V celkovém poĜadí se Betty umístila na 8. místČ, Tomáš
v celkovém poĜadí na 35. místČ ýeského poháru XC. Tato þísla
budou mít pĜíští rok na Ĝídítkách pĜi prvním závodu.
Zúþastnili se také nČkolika závodĤ na VysoþinČ.
Zlaté kolo Vysoþiny (Ruda u Velkého MeziĜíþí). Betty po
nebezpeþném pádu na šestém kilometru pĜijela nakonec jako
první žena do cíle sto deset kilometrĤ dlouhého závodu. Tomáš
pĜijel na krásném 2. místČ v celkovém poĜadí.
Chlubna cup. Série závodĤ (závody silniþní nebo MTB) se
konala v okolí Žćáru nad Sázavou. Zde se naši závodníci
pravidelnČ umisĢovali na 1. až 2. místČ.
Silniþní þasovka do vrchu a silniþní etapa v dvanáctiboji
Žćárské ligy mistrĤ. Zde Tomáš vyhrál þasovku; v silniþní
etapČ prohrál spurt a skonþil na 2. místČ. Betty silniþní etapu
vyhrála, ale v þasovce se umístila na 2. místČ se ztrátou 13 vteĜin.
Horem dolem Vysoþinou. Závod se tradiþnČ konal v kvČtnu
ve Žćáru nad Sázavou u Pilské nádrže. Tomáš zde vyhrál 90 km
dlouhou traĢ. Betty po celou dobu závodu vedla, ale kvĤli chybČ
kousek pĜed cílem dojela na 2. místČ v kategorii žen.
Pohár Železných hor. V sérii silniþních závodĤ, vČtšinou
þasovek, které se konaly v kopcích Železných hor, Betty
s Tomášem suverénnČ vyhrávali.
Cyklo klub Plastochem se stal spolupoĜadatelem závodu
v Hlinsku – Mistrovství Pardubického kraje a Kraje Vysoþina
v cross country. Jako první na start se postavili nejmladší
závodníci. Náš Martin Máþel si do cíle pĜijel pro dres Mistra
Kraje Vysoþina. Betty jela od startu za Pavlínou Šulcovou, která
si své první místo bezpeþnČ pohlídala. Betty pĜijela na 2. místČ,
ale i tak se stala mistryní v cross country pro Kraj Vysoþina.
TĜetí v celkovém poĜadí žen pĜijela do cíle Martina Pelánová a
zároveĖ se stala vicemistryní Kraje Vysoþina.
NejoþekávanČjší byl závod mužĤ. Hned po startu nasadil
Tomáš tempo, kterému ostatní závodníci nestaþili, a v každém
z 5 okruhĤ mČl nad svými soupeĜi stále vČtší a vČtší náskok. Po
zásluze zvítČzil a získal i dres pro mistra Vysoþiny.
Doubrava Vysoþina tour. Betty i Tomáše potkaly defekty
kol, a proto Tomáš nemohl bojovat o první místa a musel se
smíĜit se 7. Betty nakonec dojela první.
Okolo Libice MTB. V sobotu 30. srpna se konal v Libici nad
Doubravou MTB závod na 30 km. Tomáš pĜijel první 57 minut
od startu. Betty pĜijela do cíle také první asi s patnáctiminutovým
náskokem na druhou ženu, v þase 1:09:25.
Merida bike Vysoþina. Marathon 80 km, marathon 40 km a
sprint XC, který byl v pĜímém pĜenosu ýeské televize ýT 4
sport. Do Nového MČsta pĜijely bikové hvČzdy, jako jsou José
Antonio Hermida, Ralph Naef, Yader Zoli, Elizabeth Osl a další.
Jako první závod byl na programu marathon mČĜící 80 km.
Odstartoval v 9 hodin. Tohoto závodu se zúþastnili Tomáš Stuna
a Josef Stuna. Tomáš odstartoval výbornČ a držel se na špici.
Bohužel pĜed koncem prvního kola mČl defekt, který ho zdržel

asi o 10 minut. Do cíle pĜijel jako pátý, ve své kategorii obsadil
bramborovou pozici. Josef Stuna pĜijel do cíle na 10. místČ ve
své kategorii.
Druhý závod v poĜadí byl marathon 40 km. Toho se
zúþastnila Betty Havlasová. Odstartovala dobĜe a pĜes polovinu
závodu si držela prĤbČžné první místo v ženách pĜed KateĜinou
Neumannovou. Nakonec obsadila 3. místo.
Betty i Tomáš se zúþastnili prestižního závodu – MTB
SPRINT, který se pĜímým pĜenosem vysílal na programu ýT 4
SPORT. Tomáš se z kvalifikace bohužel neprobojoval do finále
kvĤli únavČ z osmdesátikilometrového marathonu. Betty se díky
nízkému poþtu závodnic
probojovala, ale byla též
znát únava z pĜedchozího závodu a byla
vyĜazena v první finálové jízdČ.
ýasovka Sloupno u
ChotČboĜe. Konala se
po nároþných dvou
sobotních
závodech
v Novém MČstČ na
MoravČ (Merida bike
Vysoþiana), ale i pĜes únavu Betty s Tomášem dokázali, že
þasovky a hlavnČ þasovky do vrchu jim opravdu jdou, a stali se
králi Železných hor.
Spezialized rally Sudety. Na marathon v Teplicích nad
Metují se tradiþnČ každoroþnČ vydal náš tým ve složení Tomáš
Stuna v kategorii ELITE na trati dlouhé 123 km, stejnČ jako
Josef Stuna v kategorii do 50 let a Betty Havlasová kratší
variantu dlouhou 63 km. První do cíle dorazila Betty v þase
2:43:12, který znamenal 6. místo v ženách. Na dlouhé trati se
mezitím Tomáš propracovával postupnČ z 25. místa na koneþné
13. místo þasem 5:32:05. To znamenalo 8. pĜíþku v ELITċ. Josef
Stuna se po defektu v první tĜetinČ závodu dostal do cíle na 33.
místČ v kategorii M40.
Poslední závod Tomáše a Betty byl MTB Veloservis cup,
který se jel za krásného sluneþního poþasí v HavlíþkovČ BrodČ.
Jeden okruh mČĜil cca 6 km a závodníci mČli pĜed sebou závod
trvající hodinu + 1 kolo. Tomáš s Michalem Bubílkem hned na
startu nastoupili a vytvoĜili si bČhem 6 kol závodu
nČkolikaminutový náskok. Tento závod rozhodl až závČreþný
spurt. Tomáš skonþil druhý o dvČ vteĜiny. Betty nestaþila jen
nČkolikanásobné mistryni ýR a do cíle pĜijela druhá.
Tento závod byl pČknou teþkou za uplynulou sezonou, se
kterou jsou Betty s Tomášem velice spokojeni.

FUTSAL V KRUCEMBURKU
Zdravím
všechny
þtenáĜe
krucemburského
zpravodaje.
Jmenuji se Miroslav Zvolánek a rád
bych vám pĜedstavil náš nový
fotbalový klub, zamČĜený pĜedevším
na futsal. Tento klub jsme založili
pĜedevším pro bývalé fotbalisty,
kteĜí skonþili pĜedþasnČ ve svých
klubech a nebo nedostávali tolik
prostoru pro hraní. V první sezonČ jsme se pĜihlásili do nejnižší
soutČže futsalu v Hlinsku. PodaĜilo se nám dostat se i do play off
o postup do vyšší soutČže, ale ve vyĜazovacích zápasech se nám
moc nedaĜilo, aþkoliv jsme mČli jednu z nejlepších obran
v soutČži. I když máme spoustu dobrých hráþĤ, nejdeme
bezhlavČ za postupem a hrajeme hlavnČ pro sebe a pro partu. To
znamená, že dostávají šanci i hráþi, kteĜí nejsou obdaĜeni
fotbalovým nadáním. V našem týmu jsou hráþi od 15 do 28 let a
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máme témČĜ 20 þlenĤ. Všechno, co je spojené s tímto sportem, si
hradíme sami, i když se našlo nČkolik lidí, ale i firem, kteĜí nám
dali dĤvČru a pomohli nám s financováním futsalové soutČže a
s nákupem sportovních potĜeb.
Od nedČle 23. 11. zaþal další roþník futsalové soutČže
v Hlinsku. Minulý rok jsme skonþili na þtvrtém místČ z tĜinácti.
Letos bychom chtČli skonþit opČt v popĜedí tabulky. Díky našim
výsledkĤm v minulém roce jsme se posunuli o tĜídu výš, a to
když byla letos založena III. tĜída Hlinsko. Do týmu pĜibyli i tĜi
noví hráþi vþetnČ brankáĜe, od nichž si slibujeme ještČ lepší
vyztužení obrany. V pĜípravných zápasech si tito hráþi vedli
dobĜe a velké zlepšení bylo vidČt i na hráþích, kterým to minulý
rok ještČ tolik nešlo. Letos bude podstatnČ ménČ zápasĤ, a proto
pokud chceme uspČt, musíme se vyvarovat zbyteþných chyb a
dát do hry maximum. Doufám, že se nám to podaĜí, a pokud
bychom mČli štČstí, rádi bychom na konci sezony ulovili i
nČkterou z trofejí.
Zajímá vás,
co plánujeme do
budoucna? Toto
léto
jsme
si
udČlali výlet na
Slovensko,
pĜi
kterém
jsme
navštívili
termální prameny
ve VrbovČ, prošli
jsme Tatry a
zavítali jsme na
Spišský hrad. Pak
jsme se sešli
s Perunem Hluboká v BolešovČ, kde jsme s nimi odehráli dvČ
pĜátelská utkání proti místním fotbalistĤm. PĜíští rok bychom to
chtČli zopakovat a projet i jiné státy. Na léto jsme pozváni na
nČkolik dobrých turnajĤ a plánujeme i jiné zajímavé akce.
Vše o našem klubu se mĤžete doþíst na našich internetových
stránkách www.fcvk.wgz.cz nebo na nástČnce klubu TJ Spartak
Staré Ransko.
Na závČr bych chtČl srdeþnČ podČkovat všem, kteĜí nám fandí
a drží pČstČ, našim hráþĤm za þas a energii, kterou do zápasĤ
vkládají, a i všem ostatním, kteĜí se o nás zajímají. V neposlední
ĜadČ bych chtČl podČkovat Lućkovi Strašákovi a celému Perunu
Hluboká za velkou podporu a pomoc pĜi zakládání našeho klubu.
SamozĜejmČ nemohu zapomenout ani na sponzory – za jejich
dĤvČru, finanþní a vČcné dary, které nám velice pomohly. Naši
sponzoĜi jsou: HospĤdka u PecinĤ, Krucemburk, Elasta Vestil,
Krucemburk, Projektové práce – Lukáš Dohnal, Krucemburk,
Projektové práce – Jaroslav Dohnal, Krucemburk, Zednické
práce – Miroslav Zvolánek, Krucemburk, ELKO – Kopecký
Václav, Krucemburk, Dušan Belec ml., Krucemburk, Václav
Vavroušek, Staré Ransko, Tomáš Otradovský, HavlíþkĤv Brod
Všem bychom chtČli popĜát veselé Vánoce a hodnČ štČstí a
zdraví do nového roku 2009.
Za FC Viniþky Krucemburk Miroslav Zvolánek

TJ SPARTAK
STARÉ RANSKO
V ROCE 2008
Rok 2008 jsme zahájili Sportovním plesem v sokolovnČ v
Krucemburku. I když jsme mČli díky sponzorĤm bohatou
tombolu, byl to již nČkolikátý ples v Krucemburku, a tak úþast
nebyla pĜíliš velká. Snad to pĜíštČ bude lepší.
Další naší akcí bylo „Pálení þarodČjnic“, které jsme tradiþnČ
dČlali u kabin ve Starém Ransku. Myslím si, že se všichni
pobavili a úþel sejít se s pĜáteli a pobesedovat se naplnil.
V kvČtnu pĜed poutí jsme posbírali železný šrot. Je
pĜekvapivé, co šrotu nám obyvatelé Starého Ranska pĜipravili,
pĜestože ho sbíráme každý rok. DČkujeme jim za podporu.
V þervnu jsme zorganizovali DČtský den. DČti si na hĜišti
zasoutČžily, vyhrály spoustu cen a šĢastné odcházely domĤ.
Poslední akcí, kterou jsme pro dČti a veĜejnost pĜichystali,
byla mikulášská nadílka. Díky p. ing. Bencovi jsme mohli
tradiþnČ pozvat dČti i dospČlé na sál firmy BeHo, aby si všichni
zatancovali a dČti si odnesly i balíþek od Mikuláše.
V závČru výþtu bych ráda podČkovala všem poĜadatelĤm,
organizátorĤm a sponzorĤm, bez nichž bychom tyto akce
nemohli uspoĜádat.
ASPV
V listopadu jsme se zúþastnili závodĤ „Zimní þtyĜboj“.
V okresním kole jsme v konkurenci Ždírce n. D., ChotČboĜe,
Nové Vsi, Malþe a Havlíþkova Brodu uspČli a se sedmi dČtmi
postoupili do krajského kola. Ani tady jsme neudČlali ostudu, a
pĜestože se s dČtmi na cviþení nescházíme, musím je pochválit za
snahu, bojovnost a vynikající reprezentaci našeho oddílu.
FOTBAL
Po zimní pĜípravČ naši hráþi nastoupili druhou þást
mistrovské soutČže okresního pĜeboru roþníku 2007/2008.
V soutČži máme þtyĜi mužstva – starší pĜípravka, žáci, dorost a
muži. Po výborných výsledcích se umístila na pĜedních místech
tabulky. Starší pĜípravka, žáci a muži skonþili na tĜetím místČ a
dorost na šestém. Nutno dodat, že v mužstvu dorostu po pádu
z krajské soutČže nastala hráþská obmČna: starší hráþi odešli a
nastoupili mladší. Proto to chce þas, než se mužstvo
zkonsoliduje.
V létČ probČhl turnaj pĜípravek a poĜadatelĤm za nČj
dČkujeme.
Po letní pĜípravČ jsme nastoupili do soutČžního roþníku
2008/2009. Máme ho dobĜe rozehraný. Starší pĜípravka a žáci
jsou na 7. místČ, dorost je þtvrtý a muži na 5. místČ. Uvidíme, jak
zimní pĜíprava pomĤže dosáhnout na ještČ lepší výsledky.
V našem fotbalovém oddílu máme i mladší pĜípravku. Ta však
není pĜihlášená do soutČže, ale pilnČ trénuje a svoje dovednosti si
ovČĜuje pĜi pĜátelských utkáních. Musím konstatovat, že díky
obČtavosti tatínkĤ našich nejmenších hráþĤ, z nichž se
v listopadu stali držitelé trenérské licence „C“, a ostatních
trenérĤ si vychováváme dobrou základnu pro budoucí fotbal.
ZávČrem bych chtČla všem podČkovat, aĢ už to jsou trenéĜi,
cviþitelky, hráþi þi všichni ostatní, kteĜí se starají o kabiny, o
hĜištČ, materiální zázemí. Všem tČm patĜí obrovský dík. DČláme
to všichni ve svém volném þase a naší odmČnou je dobrý pocit,
že nČco dČláme pro své dČti, mládež i dospČlé. ZároveĖ dČkuji
sponzorĤm a MČstysi Krucemburk, že nás podporují v naší
þinnosti. I jim patĜí velký dík.
Dovolte mi, abych Vám všem jménem VV TJ Spartak Staré
Ransko popĜála krásné Vánoce a hodnČ zdraví, pohody a
úspČchĤ v novém roce.
Miroslava SlanaĜová

TRADIýNÍ LIDOVÁ VÝROBA
Vánoþní a velikonoþní ozdoby ze dĜeva, bytové doplĖky,
rĤzné dekorativní pĜedmČty, medovky, meþe, píšĢalky,
vyĜezávaná zvíĜátka, pĜívČsky, zápichy, misky, svícny, atd.

JiĜí Myška
Nade Mlejnem 441
582 66 Krucemburk

Tel.: 732 893 574

www.vyrobaozdob.zde.cz
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PERUN CUP 2008
V sobotu 13. 9. 2008 poĜádal PERUN HLUBOKÁ na
fotbalovém plácku v Hluboké 11. roþník fotbalového turnaje
PERUN CUP. Osm týmĤ rozdČlených do dvou skupin zmČĜilo za
pĜíjemného slunného poþasí své fotbalové umČní.
Letošní roþník byl charakteristický pĜedevším velkou
vyrovnaností. Až na dva zápasy ve skupinách a finále skonþily
všechny maximálnČ vítČzstvím o jeden gól, o postupujících ze
skupin rozhodovaly až poslední zápasy ve skupinách a kromČ
finále se ve všech zápasech play-off a zápasu o 5. místo
rozhodovalo v penaltovém rozstĜelu, a to až v druhých sériích!!!
Zde vidíte, jak tenká byla hranice mezi úspČchem a neúspČchem
na tomto turnaji.
Ve finálovém zápase obhájil domácí PERUN loĖské
vítČzství, když zdolal Dream team góly Jirky Málka a Vítka.
Aþkoliv se PERUN obával o postup ze skupiny, k þemuž jim
pomohla remíza jejich rivalĤ Sokola Krucemburk s Ohradou,
postupem þasu se neustále zlepšoval a s jistou dávkou štČstí a s
pomocí výborného výkonu gólmana Tomáše Janáþka vystoupal
až na vrchol. Dream team, mladší odnož Janovic, dokázal, že v
Janovicích pracují s mládeží na výbornou, a koneþné druhé místo
je pro Janovice velkým pĜíslibem do budoucna. Sokol
Krucemburk – to je kapitola sama pro sebe. Jako vždy: nejvČtší
favorité turnaje, všichni soupeĜi si myslí, že vyhrají, všichni vČdí
o jejich nesporných fotbalových kvalitách, jako témČĜ vždy
skonþili tČsnČ pod vrcholem. Sokol pomýšlel na víc, ale co by
jiní dali za tĜetí místo...
ZávČrem chceme podČkovat všem aktérĤm, poĜadatelĤm,
rozhodþím (Martin Šarkány, Franta Holcman), starostovi
Krucemburku p. Havlíþkovi a sponzorĤm (Pivovar RychtáĜ a
ZemČdČlská a.s., Krucemburk).
Koneþné poĜadí
1. PERUN HLUBOKÁ
2. Dream team
3. Sokol Krucemburk
4. ChlumČtín
5. Ohrada
6. Parta hits
7. Žćár nad Sázavou
8. Viniþka
nejlepší hráþ: Václav ZávČta (Janovice)
nejlepší stĜelec: Jan Horák (ChlumČtín) – 5 gólĤ
LudČk Strašil

Náš šachový oddíl se úþastní Krajské soutČže západ a
v minulé sezonČ skonþili na 6. místČ z 10 oddílĤ.
Každým rokem se poĜádá vánoþní turnaj o putovní pohár, ten
poslední skonþil: 1. Kafka R., 2. Janáþek.T., 3. Hranþík M.
Také se poĜádá veĜejný turnaj pro dospČlé i dČti; koná se na
jaĜe v Pohostinství Pepíno. Poslední se uskuteþnil 8. 3. 2008,
zúþastnilo se ho 26 hráþĤ, z toho 7 žákĤ a žákyĖ.
DospČlí: 1. Hranþík M. (Ždírec), 2. Janáþek T. (St. Ransko), 3.
Smejkal M. (Žćár n. S.).
Žáci: 1. Janáþek J. (Hlinsko v ý.), 2. Janáþek T. (St. Ransko), 3.
Janáþek F. (St. Ransko), 4. Strašil M. (Krucemburk), 5. Soukup
J. (Krucemburk),
ŽákynČ: 1. Hospodková Š. (Hlinsko v ý.), 2. Soukupová A.
(Krucemburk ).
Žákovskou šachovou sezonu zakonþujeme turnajem
v sokolovnČ. V minulém se zúþastnilo 7 žákĤ: st. ž.: 1. Janáþek
T., 2. Strašil M., 3. Coufal J.; ml. ž.: 1. Janáþek F., 2. Soukup J.,
3. Pálka P.; žákynČ: Soukupová A.
PravidelnČ se také úþastníme turnajĤ v HavlíþkovČ Borové a
PĜibyslavi. Z pĜibyslavského klání jsme si pĜivezli krásné 1., 2.,
23. a 24. místo (Hranþík M., Janáþek T. st., Janáþek F. a T.) z 26
hráþĤ a z Borové 2., 5., 6., 8. (Janáþek T., Hranþík M., Kašpar L.,
Hranþík J.) z 20 hráþĤ.
Za šachový oddíl TJ. Sokol Krucemburk
Tomáš Janáþek

KINO KRUCEMBURK

ŠACHOVÝ KROUŽEK
Od záĜí zaþal pracovat šachový kroužek. Žáci se scházejí
každý pátek od 17 do 18 hodin v místní sokolovnČ. Uþí se
pravidla této královské hry, nejrĤznČjší taktiky a finty. DospČlí se
scházejí také v pátek od 18 do 20 hodin. Leckdy se to však
protáhne i do pozdČjších hodin.

03.01.
10.01.
17.01.
22.01.
24.01.
31.01.

LEDEN 2009
DċTI NOCI
STAR WARS
ROLLING STONES
O TÉ VELKÉ MLZE
RUDÝ BARON
HLÍDAý ý. 47

07.02.
12.02
14.02.
14.02.
21.02.
28.02.

ÚNOR 2009
ANGLICKÉ JAHODY
MACH A ŠEBESTOVÁ
KOZÍ PěÍBċH – POVċSTI STARÉ PRAHY
JUNO
HELLBOY II
OKO DRAVCE

Informace na tel.: 724 362 660
Redakþní oprava
V þ. 3/08 Zpravodaje mČstyse Krucemburku v þlánku Naše
pĜíroda došlo pĜi pĜepisu k chybČ. PĜedposlední vČta má správnČ
znít: Je to ostuda tohoto státu (Kypr), který je þlenem EU.
ýlánek byl rovnČž podstatnČ zkrácen z dĤvodu nedostatku místa.
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