Zpravodaj mČstyse Krucemburk
VELIKONOýNÍ SVÁTKY U NÁS
A VE SVċTċ
Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný,
nedáte-li malovaný, dejte aspoĖ bílý,
slepiþka vám snese jiný!
Za kamny v koutku na vrbovým proutku,
proutek se ohýbá, vajíþko se kolíbá,
proutek se zláme, slepiþka z nČj spadne.
Vajíþko se odkulí do strejþkovy stodoly,
vajíþko kĜáp, slepiþka kdák,
panímámo, máte mi ho dát!
Máme tu jaro a k nČmu neodmyslitelnČ patĜí velikonoþní
svátky. Jak se slaví u nás, všichni dobĜe víme. Kluci pletou
pomlázky a pĜedhánČjí se, kdo vykoleduje více vajíþek, dČvþata
malují vajíþka a doufají, že nadílka pomlázkou od klukĤ nebude
tolik bolet.
Pojćme se spolu podívat, jak se slaví velikonoþní svátky v
jiných státech svČta.
Více na stranČ þ. 9

PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ
Máme tu jaro a tím i první þíslo našeho
zpravodaje v letošním roce. Poslední vánoþní
zpravodaj byl plný pĜání, plánĤ a pĜedsevzetí do
nového roku. Pane starosto, ubČhlo nám první
þtvrtletí nového roku; nakolik se daĜí mČstysi tato
novoroþní pĜedsevzetí?
Nevím, jestli plány obce, respektive mČstyse, lze zahrnout mezi
novoroþní pĜedsevzetí, ale práce na dokonþení komunikace Na
LiškovČ jsou ve skluzu z dĤvodu ještČ stále zimního poþasí, ale
v prĤbČhu jara budou práce ukonþeny.
V závČru roku jsme dokonþili úpravu obĜadní sínČ – nové
žaluzie, nové podlahové krytiny a v celé budovČ byly vymČnČny
staré (dČravé) radiátory a budova MÚ byla vymalována.
Na projekþních pracích spojených s akcí „Komplexní úpravy
Viniþek“ se pracuje. K malému zdržení došlo z dĤvodu vyžádání
nového projednávání a nového vyjádĜení ze strany CHKO Žćár
n. S., protože jsme údajnČ mČli v úmyslu zniþit (dle anonymního
telefonátu) chránČný strom. PĜi pĜípravČ podkladĤ jsme zjistili,
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že komunikace na Viniþkách nebyly vyjmuty ze zemČdČlského
pĤdního fondu. A toto vše protahuje dokonþení pĜíprav a
zpracování žádosti do ROP.
Více na stranČ þ. 5

UMÍTE UPÉCT
VELIKONOýNÍ MAZANEC?
Malovaná vajíþka, jidáš,
velikonoþní beránek, to jsou
dobroty, které k VelikonocĤm
neodmyslitelnČ patĜí. K nim
také patĜí do zlatova upeþený
velikonoþní mazanec. A tak se
ptáme: umíte ho upéct? Ne?
Nevadí. Máme pro vás tradiþní
recept, se kterým bude mít i
ménČ
zruþná
hospodyĖka
veliký úspČch.
Více na stranČ þ. 13

STARÁ ZASTÁVKA NA NÁMċSTÍ
STěEDEM POZORNOSTI MLÁDEŽE
Už jsou dávno pryþ ty doby, kdy se mládež scházela v
Hájku, na Kordule, prostČ na místech, kde byla co nejdále od
dospČlých a ostatním ne na oþích. Dnes je stĜedem pozornosti
mladých stará zastávka na námČstí, kterou pojali za vlastní
klubovnu. Zda to zastávce a námČstí prospívá, posućte sami.
Více na stranČ þ. 2

POýASÍ V KRUCEMBURKU
V ROCE 2008

SVċCENÍ MOTOROVÉHO ýLUNU
NA VELKÉM DÁěKU

V roce 2008 spadlo v Krucemburku 748,2 mm srážek.
MČsíþní prĤmČr þinil 62,3 mm (1 mm = 1 litr na m2). Nejvíce
srážek spadlo v þervenci 89,9 mm, nejménČ v únoru 34,7 mm.
Nejvíce srážek za 24 hodin spadlo 14. þervence 30,5 mm a 15.
þervence 28,0 mm. Od 1. ledna do 31. prosince spadlo
v Krucemburku celkem 61 cm snČhu. Nejvíce snČhu za 24 hodin
spadlo 21. listopadu, a to 9 cm. NejvČtší
výšky dosáhla snČhová pokrývka ve
veþerních hodinách 24. listopadu – 14 cm.
Rozložení srážek bČhem roku:
Leden
Únor
BĜezen
Duben
KvČten
ýerven
ýervenec
Srpen
ZáĜí
ěíjen
Listopad
Prosinec

66,0 mm, sníh 2 cm
34,7 mm, sníh 0 cm
85,9 mm, sníh 30 cm
37,3 mm
65,1 mm
79,4 mm
89,9 mm
82,1 mm
52,6 mm
39,0 mm
71,7 mm, sníh 21 cm
44,4 mm, sníh 8 cm

Nejnižší teplota byla namČĜena 17. února ráno, a to –13° C.
První bouĜka pĜišla 1. bĜezna. Nejteplejším dnem byl 29.
þervenec, kdy v odpoledních hodinách vystoupila teplota na 32°.
Nejteplejší noc byla z 29. na 30. þervenec, kdy teplota neklesla
pod 19° C. BČhem roku však nebyla žádná tropická noc, tj. noþní
teplota nedosáhla 20° C. Zato bylo v roce 2008 tĜináct tropických
dnĤ, tzn. že v tČchto dnech teplota dosáhla nejménČ 30° C.
Prvním tropickým dnem byl 31. kvČten, posledním 6. záĜí.
Letních dnĤ – tj. dnĤ s odpolední teplotou od 25 do 29° C – bylo
v prĤbČhu roku 35. První letní den byl 27. 5., poslední 11. 9.
Pro poþasí tohoto roku byly typické þasté silné vČtry. První
z nich pĜišel již 3. ledna. Naši oblast však naštČstí nezasáhl, ale
v nedalekém Svratouchu dosahoval rychlosti až 107 km/hod.
V nedČli 2. bĜezna zasáhl území našeho státu orkán Emma, který
dosahoval v horách rychlosti až 140 km za hodinu. Na území
státu zpĤsobil znaþné materiální škody, zavinil zpoždČní vlakĤ,
výpadky elektrické energie a také smrt 2 osob. Naši oblast také
minul. Naši oblast však krátce zasáhla vichĜice 25. þervna veþer,
která doprovázela silnou bouĜku. Ta také zpĤsobila výpadek
elektrického proudu. ýasté silné a studené jihovýchodní vČtry se
u nás projevily zejména koncem listopadu a v prosinci.
CelkovČ byl rok 2008 pomČrnČ pĜíznivý. Zima na poþátku
roku byla mírná, konec jara i léto byly teplé. Teplý, s menším
množstvím vodních srážek, byl i podzim, což vyhovovalo
zemČdČlcĤm pĜi sklizni podzimních plodin.
Podle hlášení pana Františka Holase i na základČ vlastních
pozorování sestavil místní kronikáĜ Václav Janda.

Jaro na sebe nenechalo dlouho þekat. Na první fotce vidíte
krucemburskou zasnČženou zahradu 24. 3. a na druhé tu samou
zahradu o pouhé þtyĜi dny pozdČji 28. 3.
foto redakce

þlun po rekonstrukci

1. kvČtna 2009 v 16 hodin probČhne na Velkém DáĜku
v prostoru pĜed hrází svČcení novČ repasovaného, dnes již
historického motorového þlunu, který od svého prvopoþátku
patĜil na Velké DáĜko.
SvČcení bude provádČt knČz ěímsko-katolické farnosti
Krucemburk P. Mgr. Gabriel Burdej za pĜítomnosti pozvaných
hostĤ. Tento akt bude slovem
provázet moderátor Roman
Dopita.
O navrácení þlunu na Velké
DáĜko a jeho zprovoznČní se
postaral prezident Windsurfing
Clubu Velké DáĜko Vladimír
Ehl za nemalé pomoci mladých
mechanikĤ
z nedalekých
Škrdlovic a Polniþky (Honza
þlun pĜed rekonstrukci
JĤn, David Bukáþek, Lukáš Groch)
Historie þlunu
Mahagonový dĜevČný motorový þlun Wartburg vyrobený pĜed
35 lety v r.1974 ve východním BerlínČ.
První majitelem v ýeskoslovensku byla obec Škrdlovice, která
ho vlastnila do roku 1991.
25. 4. 1991 byl þlun bezúplatnČ pĜeveden na TČlovýchovnou
jednotu Žćas, Žćár nad Sázavou.
31. 7. 2001 koupil þlun pan Josef Ehl, Hronov.
29. 5. 2008 se stal vlastníkem Windsurfing Club Velké DáĜko.
22. 8. 2008 byl þlun po deseti letech zkušebnČ spuštČn na vodu
u pĜíležitosti závodĤ draþích lodí.
Vladimír Ehl

STARÁ ZASTÁVKA NA NÁMċSTÍ
STěEDEM POZORNOSTI MLÁDEŽE
Pokraþování ze strany 1

Vážení spoluobþané,
chtČla bych, abychom se
všichni zamysleli nad naší
mládeží, která se nyní scházívá
na místním námČstí. ZĤstává
tam po ní velká spoušĢ. Musím
se pĜiznat, že mČ osobnČ to
nenechalo chladnou. Usilovala
jsem proto, aby mladí po sobČ
alespoĖ ten nejvČtší nepoĜádek uklidili, což se také stalo.
V sobotu 21. 3. 2009 uklízeli pouze 4 mladí, ale v nedČli jich
bylo daleko více. Jsem velice ráda, že pochopili, alespoĖ nČkteĜí
z nich, že to je špatná vizitka naší obce i jich samotných. TČm,
kteĜí to pochopili, bych chtČla podČkovat. A Vám ostatním?
Doporuþuji: zamyslete se sami nad sebou.
Apeluji také na rodiþe naší mládeže, aby se pokusili více
zajímat o to, jak a kde jejich dČti tráví svĤj volný þas.
V nČkterých situacích bych se Ĝídila heslem: ,,DĤvČĜuj, ale
provČĜuj!!“
JiĜina Moravcová

Z DċNÍ V MŠ
Po Novém roce jsme se sešli plni dojmĤ z Vánoc. Zážitky z
prožitých vánoþních svátkĤ se objevily nejen v podobČ výkresĤ
na nástČnkách, ale i ve sdČlování zážitkĤ a v tvoĜivých hrách.
V mČsíci lednu nás po nČkolika letech „navštívily“ plané
neštovice a nČkteré akce, napĜ. divadlo, návštČva 1. tĜídy ZŠ,
musely být pĜesunuty do dalších mČsícĤ. Koncem ledna probČhla
informativní schĤzka s rodiþi pĜedškolákĤ k zápisu do 1. tĜídy
ZŠ, na níž byli
pĜítomni i zástupci
ZŠ. V pondČlí 9.
února udČlalo 24 dČtí
svĤj první významný
krok do života – zápis
do 1. tĜídy ZŠ.
MČsíc únor se nesl
ve
znamení
karnevalového veselí
a pohádkových postav. Velkou motivací pro dČti byla pohádková
strašidla. DČti zde uplatnily svoje pĜedstavy a fantazie. Kreslily
strašidýlka, stĜíhaly, vyrábČly je z rĤzných materiálĤ. Výsledky
jejich snažení byly využity pĜi výzdobČ tĜídy na karneval.
Karneval s názvem „Strašidýlko, strašidýlko Emílek“ jsme si
ve stĜedu 25. února odpoledne všichni opravdu užili. DČti opČt
pĜekvapily krásnými a þasto i originálními kostýmy, na jejichž
výrobČ se podílela celá rodina. BČhem odpoledne se stĜídal tanec
dČtí, tanec s rodiþem, plnČní rĤzných netradiþních disciplín –
„chytání myší, vyhánČní pavoukĤ, soutČž stonožek,...“. K nabrání
dalších sil bylo nachystáno bohaté obþerstvení, které pro všechny
pĜipravily naše paní kuchaĜky. Toto pĜíjemné odpoledne si užili
nejen dČti, ale i rodiþe, sourozenci a prarodiþe a nikomu se
nechtČlo domĤ. OdmČnou pro nás byl úsmČv dČtí a spokojenost
rodiþĤ. DČti druhý den vyprávČly zážitky a své citové prožitky
zvČþnily na papír.
V mČsíci bĜeznu
jsme se zamČĜili na
Ĝemesla „Co je více
než šikovné ruce“.
BČhem mČsíce jsme
se
seznámili
s
rĤznými
druhy
povolání.
Zkoušeli
jsme si práce s
rĤznými
druhy
materiálĤ, s nástroji
(šití, vyšívání, lepení, modelování, stavČní, konstruování,
zatloukání hĜebíkĤ).
Ve stĜedu 11. 3. 2009 dČti s napČtím oþekávaly, s þím novým
nás pĜekvapí kouzelník Mireþek. Do pĜedstavení plného magie,
písní a kouzel jsou zapojeny i dČti a na okamžik se pĜemČĖují na
malé kouzelníky.
PĜíjemné chvíle prožíváme s návštČvou divadélka „ÚsmČv“
ze Žćáru nad Sázavou. V mČsíci únoru si pro nás pĜipravilo
pohádku „O Smolíþkovi“ a v bĜeznu „Hastrmánkovo jaro“.
PravidelnČ 1x v mČsíci se celá škola zahalí do jedné barviþky.
Tento den se nese v duchu urþité barvy, leden – bílá, únor –
fialová, bĜezen – oranžová. Barva se objevuje na obleþení dČtí i
dospČlých, na pĜedmČtech a hraþkách, které si dČti pĜinášejí v
tento den z domova, v rĤzných hrách, þinnostech a v neposlední
ĜadČ i v jídelníþku (oranžová – džus, mrkvový salát,...).
Jeden þtvrtek v mČsíci máme vyhrazen na návštČvu v místním
kinČ.
PĜedškoláci navštívili své kamarády v 1. tĜídČ ZŠ. Ti je
pĜivítali ukázkou všeho, co už se nauþili. Vyzkoušeli jsme si
sezení v opravdové lavici, prohlédli jsme si sešity a uþebnice. A
už se tČšíme, jak z nás od záĜí budou opravdoví školáci.

PravidelnČ 1x týdnČ dČti s
vadami
Ĝeþi
docházejí
na
logopedická cviþení pod vedením
paní R. Krátké. Na pokroky v
nápravČ Ĝeþi se pĜijel podívat
odborník, klinický logoped PhDr.
Josef DvoĜák, který se spolupráci s
naší MŠ vČnuje již dlouhá léta.
Koncem bĜezna jsme se pustili
do pĜípravy oslav jarních svátkĤ.
Souþástí tČchto pĜíprav je úþast na
akci „Velikonoþní cesta k varhanám
aneb Podoubravské kraslicové
stromoĜadí“. S dČtmi jsme zdobili rĤznými technikami
vyfouknutá vajíþka (voskem, omotáváním vlny, polepováním
tČstovinami, malováním barvami, otiskováním).
Ve stĜedu 25. 3. odpoledne zavládl þilý ruch ve všech tĜídách.
Propuklo „velikonoþní šílenství“ – konala se totiž tvoĜivá dílna s
rodiþi. Pod šikovnýma rukama rodiþĤ i dČtí vznikala nádherná
díla. NČkteré výrobky zdobí vestibul MŠ. Ostatní výrobky si
odnesli do svých domovĤ, které jim pĜipomínají tyto spoleþnČ
prožité chvíle.
PĜejeme všem krásné prožití velikonoþních svátkĤ, naþerpání
dalších sil do života z probouzející se jarní pĜírody.
kolektiv zamČstnancĤ MŠ

Zápis dČtí do MateĜské školy
Krucemburk se koná
ve stĜedu 22. dubna od 8 hodin do 16 hodin
v budovČ mateĜské školy.
Zapisovat budeme dČti od 2 let vČku
na školní rok 2009/10.

ZPRÁVY ZE ZŠ
Od zaþátku roku 2009 probČhla na naší škole celá Ĝada
soutČží a olympiád. Mnozí žáci dosáhli perfektních výsledkĤ,
proto se chceme se všemi þtenáĜi podČlit o radost z jejich
umístČní. KromČ soutČží se uskuteþnila Ĝada besed, sportovních
utkání a jiných kulturních akcí.
Hned 5. ledna pro žáky devátých roþníkĤ byla pĜipravena
beseda s paní doktorkou Weberovou. Téma 2. pĜednášky se
týkalo navazování partnerských vztahĤ.
8. ledna probČhlo vyhodnocení školního kola OýJ, kterého
se zúþastnilo 48 žákĤ z osmé a devátých tĜíd. Žáci si vyzkoušeli
svĤj um v þeském jazyce po jazykové i slohové stránce. Ve
slohové þásti na téma „O tom se nediskutuje“ napsali žáci
spoustu zajímavých textĤ.
Pro všechny
sportovce z 1.
stupnČ, kteĜí rádi
mČĜí své síly,
jsme uspoĜádali
12. ledna v areálu
naší školy tradiþní
lyžaĜské závody.
13.
ledna
sehráli
naši
chlapci pĜátelské
utkání
ve
florbalu se ZŠ Ždírec nad Doubravou a zvítČzili 16:11.
Jako každoroþnČ jsme i letos oslavili na naší škole období
masopustu maškarním karnevalem. Zábavné odpoledne þekalo
na dČti z 1.–4. tĜídy ve velké tČlocviþnČ 21. ledna. Zavítalo sem

více než 50 neposedĤ. Bylo pro nČ pĜipraveno odpoledne plné
her, tance, soutČží a zábavy.
Ve dnech 19.-23. ledna se 34 žáci naší školy úþastnili
lyžaĜského výcvikového kurzu v DaĖkovicích.
V 9. tĜídách si mohli „angliþtináĜi“ pĜi hodinách cizího jazyka
vyzkoušet svoje znalosti s rodilou mluvþí Camillou z Austrálie,
která s nimi hovoĜila na rĤzná témata.
28. ledna navštívila naši školu hudební skupina CounTrio se
svým výchovným koncertem ve stylu country. Seznámila
posluchaþe s legendami Divokého Západu.
21. ledna se konalo v HavlíþkovČ
BrodČ okresní kolo matematické
olympiády žákĤ 5. a 9. tĜíd. Anna
Kadlecová z 9. tĜídy se umístila na 3.
místČ a bude nás reprezentovat
v krajském kole, její spolužaþka Hana
Jandová na 6. místČ a Tereza Legátová z
5. tĜídy na 13. místČ.
OpČt po roce se uskuteþnilo okresní
kolo chemické olympiády v ZŠ V Sadech v HavlíþkovČ BrodČ.
Naši školu reprezentovali z 9. A Hana Jandová, Anna Kadlecová
a z 9. B Denisa Dymáþková a Petr KĜesĢan. Všichni dosáhli
vynikajících výsledkĤ. Anna Kadlecová zvítČzila a zúþastní se
krajského kola v JihlavČ.
29. ledna probČhlo na DDM v HavlíþkovČ BrodČ okresní kolo
dČjepisné soutČže Mladý historik. Naši školu reprezentovaly
dvČ žákynČ z 9. A – Hana Jandová 6.–8. místo a Anna Kadlecová
na 12. místČ.
9. února probČhl zápis do první tĜídy ZŠ. Na nové prvĖáþky
už þekaly paní uþitelky. Nikdo se nebál, každý znal básniþku,
umČl zazpívat, poznal základní barvy nebo popsal obrázek. Za
svĤj výkon dČti obdržely malé dáreþky, které pro nČ pĜipravili
jejich starší spolužáci.
10. února 2009 se konalo v DDM v HavlíþkovČ BrodČ
okresní kolo olympiády v nČmeckém jazyce. Naši školu
reprezentovali 2 žáci – František ěíha ze 7. tĜídy a Denisa
Dymáþková z 9. B. Denisa obsadila 1. místo a reprezentovala nás
6. bĜezna v krajském kole v JihlavČ, kde se umístila na 4. místČ, a
František obsadil v okresním kole 2. místo.
10. února probČhlo školní kolo recitace na 2. stupni. Ve 3.
kategorii (6.–7. tĜídy) postoupily do okrskového kola Petra
Adámková ze 6. tĜídy a Lada Dymáþková ze 7. tĜídy. Ve 4.
kategorii (8.–9. tĜídy) si vybojovaly postup Anna Kadlecová a
Hana Jandová z 9. A, Iveta Josková z 8. tĜídy.
Beseda s kurátorem pro mládež se uskuteþnila 9. a 11.
února 2009. Pan JiĜí Kafka z Odboru sociálních vČcí MČstského
úĜadu ChotČboĜ besedoval s žáky 7., 8. a 9. r. na téma právní
vČdomí, drogová prevence a trestní odpovČdnost.
Školní kolo olympiády v anglickém jazyce se uskuteþnilo
12. února. Do okresního kola postoupily žákynČ 6. roþníku
Helena Perglová a žákynČ 9. roþníku Hana Jandová.
16. února probČhlo školní kolo recitaþní soutČže na 1.
stupni. V 1. kategorii (2. a 3. tĜídy) postoupily do okrskového
kola v ChotČboĜi Adéla Veselská, Aneta Josková a Andrea
Kazdová. Ve 2. kategorii (4. a 5. tĜídy) postoupily Lucie
Žižková, AlžbČta Kavalírová a Martina Harvánková.
LyžaĜské závody pro žáky 2. stupnČ se uskuteþnily 20.
února a na start se dostavilo 14 lyžaĜĤ. Všichni byli za svoji úþast
na závodech odmČnČni diplomem a sladkostmi.
24. února sehráli chlapci 6. a 7. tĜíd pĜátelské utkání ve
florbale se ZŠ Ždírec nad Doubravou, kterou reprezentovali žáci
7. - 9. tĜíd, a prohráli 51:7.
23. a 24. února se na naší ZŠ uskuteþnilo školní kolo
olympiády ze zemČpisu. Do okresního kola postoupili David
Wasserbauer ze 6. tĜídy a JiĜí Kazda z 8. tĜídy.
Exkurze do Terezína probČhla pro žáky 9. tĜíd a vybrané
žáky 8. tĜídy 23. února.

25. února se uskuteþnilo v KD Junior ChotČboĜ okrskové
kolo v recitaci. SoutČže se zúþastnilo 87 dČtí z dvanácti škol.
Naši ZŠ zastupovalo 10 dívek, z nichž tĜi dosáhly velmi pČkného
umístČní. V kategorii dČtí 4. a 5. tĜíd obsadila druhé místo
AlžbČta Kavalírová. Mezi nejstaršími žáky byla Anna Kadlecová
z 9. roþníku na druhém a Iveta Josková z 8. roþníku na tĜetím
místČ. AlžbČta Kavalírová a Anna Kadlecová postoupily do
okresního kola.
23. února se uskuteþnilo v HavlíþkovČ BrodČ okresní kolo
olympiády v anglickém jazyce. V 1. kategorii zvítČzila Helena
Perglová z 6. roþníku a v 2. kategorii Hana Jandová z 9. A, která
postoupila do krajského kola.
24. února navštívil naši školu okresní metodik prevence
pan Mokrejš. Besedoval s žáky 4. a 8. roþníku o trestné þinnosti
mládeže a trestné þinnosti páchané na mládeži, jak ve školním,
tak i mimoškolním prostĜedí.
27. února se uskuteþnil sportovní den pro žáky 2. stupnČ
nazvaný „Sportem pro radost“… aneb pro každého nČco.
Žáci 4. tĜídy si v rámci hodin þeského jazyka pĜipravili
dramatizaci pohádky o ýervené karkulce.
V mČsíci únoru probČhla také školní kola matematické
soutČže „Pythagoriáda 2009“ v 6. a 7. roþníku. ÚspČšnými
Ĝešiteli se stali: Jan Pecina ze 6. tĜídy, Daniela Soukupová, Pavel
Benc, Josef Doležal, Matouš Vanþa a Tomáš Vanþa ze 7. tĜídy.
Školní kolo biologické olympiády se uskuteþnilo 4. bĜezna.
Do okresního kola postoupily žákynČ 8. roþníku Iveta Josková a
Lydie Novotná.
4. bĜezna žáci druhého stupnČ navštívili Hronovickou scénu
VýD v Pardubicích, kde vidČli Kytici od K. J. Erbena v podání
studentĤ 4. roþníku hudebnČ dramatického umČní z Ostravy.
Obþanské sdružení SobíĖov nás požádalo o spolupráci pĜi
pĜípravČ akce Podoubravské kraslicové stromoĜadí. ChtČjí
touto akcí vytvoĜit rekord v poþtu kraslic a zároveĖ pĜitáhnout
pozornost ke krásnému koutu ýeskomoravské vrchoviny. Naši
žáci se do tohoto projektu s chutí zapojili. Škola hrála barvami
nazdobených kraslic, které nám pĜipomínaly nadcházející svátky
jara.
PĜejeme všem þtenáĜĤm pĜíjemné prožití velikonoþních
svátkĤ, hodnČ proslunČných jarních dnĤ, optimismu a
pohody.
kolektiv zamČstnancĤ ZŠ Krucemburk

Základní škola Krucemburk
organizuje sbČr
baterií a drobných elektrozaĜízení.
SbČrné nádoby budou umístČny každý þtvrtek
pĜed vchodem do knihovny v dobČ jejího otevĜení,
tj. mezi 13. a 18. hodinou.
Bližší informace na www.zskrucemburk.cz
nebo u sbČrných nádob.
Za odevzdaný odpad všem obþanĤm pĜedem dČkujeme.
Tato aktivita je v rámci celorepublikového školního
programu „Recyklohraní“, do kterého se pĜihlásila i naše
ZŠ. Bližší informace o programu mohou zájemci zjistit
na stránkách www.recyklohrani.cz.
Ukázka jedné práce ze školního kola Olympiády v þeském
jazyce.
O tom se nediskutuje
Jednoho rána šla malá holþiþka do školy. Byla namrzlá silnice
a ona upadla. Podkluzovaly jí nohy a nemohla vstát. Okolo šla
dospČlá žena.
„Podejte mi ruku, prosím, aĢ se mohu zvednout!“ volala
holþiþka. „Nezlob se na mne, ale já spČchám na autobus, jedu do

práce.“ „A musíte tam jít?“ zeptala se holþiþka. „O tom se
nediskutuje,“ Ĝekla žena a pospíchala na autobus. DČvþátko
zápolilo dlouho se svýma podkluzujícíma nohama. Po chvíli šel
kolem malý chlapec a pomohl jí vstát. DČvþe podČkovalo a
utíkalo do školy.
UbČhlo pár let, z holþiþky se stala mladá žena a z dospČlé paní
stará babiþka. A zase bylo mrazivé zimní ráno a zase byla
namrzlá silnice. Babiþka šla opatrnČ, aby neuklouzla, ale
nakonec cesta zvítČzila nad jejím úsilím. StaĜenka totiž nesla
tČžkou nákupní tašku, která ji stahovala k zemi. Spadla tak
nešikovnČ, že ji nesnesitelnČ rozbolela noha. Široko daleko nebyl
jediný þlovČk, který by jí podal pomocnou ruku. Jen blýskavá
silnice, vítČznČ se na babiþku šklebící. Avšak ze zatáþky náhle
vyšla nČjaká žena. Ano, byla to ta holþiþka, která tuto paní tehdy
prosila o pomoc. SpČchala sice na autobus, který jí mČl každou
chvíli jet, ale uvidČla bezmocnou staĜenku na silnici. Ihned se k
ní sklonila a chtČla jí pomoct. Když však zjistila, že babiþka není
schopná pohybu, na nic neþekala a zavolala sanitku. Byla poĜád s
ní, i když jí doktor dával nohu do sádry. Doma babiþce pĜipravila
obČd a pomohla jí najíst se. Tu se ženČ staĜenka zadívala do oþí a
našla v nich pohled malé holþiþky, které tenkrát nemohla
pomoct. Opravdu nemohla?
Po chvilce pĜemýšlení Ĝekla ženČ: „Já... pamatuješ? Když jsi
byla ještČ holþiþka a upadla jsi, já ti nepomohla a ty... kvĤli mnČ
jsi ztratila celý den.“ Žena ji vzala za ruku, usmála se a Ĝekla: „O
tom se nediskutuje!“
Hana Jandová, 9. A

PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ
Pokraþování ze strany 1

Po nČkolika slabých zimách pĜišla zima, která pĜedþila
naše oþekávání. SnČhu jsme mČli v mČstysi na rozdávání. Jak
byste zhodnotil údržbu místních komunikací pĜi tak silné
zimČ?
ProvádČt zimní údržbu v zástavbČ uvnitĜ mČst a obcí je vždy
komplikované a u nás je to v souþasnosti o to horší, že v celé
obci nejsou dokonþeny opravy vrchních povrchĤ komunikací.
Myslím si, že všem, kteĜí provádČjí zimní údržbu, je dobré
podČkovat a pochválit úsilí a snahu o zajištČní schĤdnosti a
sjízdnosti pro obþany.
Taková zima si jistČ vybrala svou daĖ v našem rozpoþtu.
Kolik nás stála údržba komunikací v porovnání
s pĜedchozími zimami?
Celkovou sumu k dnešnímu dni neznám, ale jistČ þástka
mnohonásobnČ pĜesáhne plánované náklady a bohužel tyto
náklady ukrojí peníze z plánu na opravy komunikací a chodníkĤ.
Na základní škole mĤžeme vidČt zesilovaþe na internet.
Víme, že se ohlednČ nich vedl i soudní spor, mĤžete nám
celou kauzu pĜiblížit?
Do dnešního dne jsem nepochopil zámČry spoleþnosti Coma
s.r.o. Poliþka, která bez souhlasu Rady nebo Zastupitelstva obce
umístila v roce 2006 na budovu základní školy zesilovaþ na
internet. Smlouvu v rozporu se ZĜizovací listinou podepsal
Ĝeditel školy Mgr. JiĜí Šikl údajnČ s ústním souhlasem paní
starostky. Po zjištČní nesrovnalostí jsme vyzvali zástupce firmy
k jednání, a pĜestože jsme nabízeli velmi solidní podmínky
(nájem 1.000 Kþ mČsíþnČ + náklady za spotĜebovanou energii),
nikdy nedošlo ze strany provozovatele k dohodČ a místo
pĜedložení návrhu smlouvy na nás podali žalobu o urþení
platnosti smlouvy – soud prohráli. NáslednČ jsme podali žalobu
na vyklizení zaĜízení. Soudce pĜi jednání navrhl uzavĜení dohody
o narovnání a nastínil parametry dohody, kterou mČl soud
v úmyslu schválit, ale bohužel nemĤžeme pĜistoupit na dohodu,
podle které by obec byla povinna nájemci ještČ doplatit nČjaké
finance. Toto je snad neskuteþný pĜíbČh, který asi ilustruje
zpĤsoby výkladu zákonĤ bývalou pĜedstavitelkou obce –
skuteþnost, že paní starostka o zámČru pronájmu budovy ZŠ
nikoho neinformovala, to jen dokresluje. Tuto skuteþnost sama

dosvČdþila u soudu svým písemným svČdectvím, þímž potvrdila
porušení zákona o obcích.
PĜes zimu pod bílou pĜikrývkou se nám schovalo bahno a
bláto zpĤsobené výstavbou kanalizace, které nás trápilo celý
podzim. Bohužel máme ho opČt tady. A tak se ptám, pane
starosto, kdy se zbavíme bláta? Jak to vypadá s úpravou
povrchu místních komunikací?
Škoda, že nejsme polohou nČkde na severu zemČkoule, protože
tam leží sníh 10 mČsícĤ v roce a bláto by nebylo vidČt. Ale
vážnČ: zhotovitelská firma již navrhla harmonogram postupu
oprav výkopĤ. Jednoduše Ĝeþeno, všechny výkopy a rýhy
v komunikacích budou opraveny. Naší snahou je zajistit opravy
trvalejší a lepší formou, vše je závislé na množství penČz.
NejvČtší problém spoþívá v tom, že velmi málo komunikací pĜed
zahájením zemních prací mČlo finální koberec, protože v pĜípadČ
bagrování našich stavebních komunikací dochází k drolení
vrchní vrstvy atd. VČĜím, že na podzim bude vČtšina komunikací
opravena.
ýeká nás také oprava hlavní silnice po zimČ?
Ano. Ne oprava po zimČ, ale kompletní oprava povrchu hlavní
silnice. Letošní léto bude situace pĜi prĤjezdu obcí složitá.
V rámci opravy vozovky budou upraveny obrubníky a sníženy
v místech pĜechodĤ a další. Celková uzávČra má skonþit nČkdy
na podzim (teprve 31. 3. 2009 bude jednání).
Byty v novém bytovém domČ jsou rozdány. Slyšel jsem, že
ne všichni, kterým byl byt pĜidČlen, se nastČhovali. Jde mi
pĜevážnČ o paní Lin z Barmy, které mČstys pĜed nČkolika
lety poskytl azyl. Jak jsem zjistil, brzo jí bude konþit smlouva
na azylový byt v peþovatelském domČ. PĜesto nabídku
nového bytu odmítla. MĤžete mi to vysvČtlit?
Víte, pane redaktore, tČžko se vysvČtlují nČþí myšlenkové
pochody, když pĜíslušný obþan není schopen se þesky domluvit.
Paní Lin si podala žádost o pĜidČlení bytu; protože splnila
podmínky, tak jí byt byl pĜidČlen. Do všeho se vložila paní
Pecinová a vše najednou bylo jinak. Paní Lin do naší obce
nepĜišla z Barmy, ale nejdĜíve pĜicestovala se svým druhem
z Thajska a trvale bydlela v HavlíþkovČ Borové, teprve potom
dostala azylový byt. Co je na všem nejpikantnČjší, je to, že my,
þlenové Rady mČstyse, jsme byli redaktorem ýeského rozhlasu
oznaþeni za šikanisty atd. Myslím si, že každý azylant by se mČl
snažit zapojit do spoleþnosti a plnit povinnosti jako ostatní
obþané. Mezi základní odpovČdnost každého rodiþe patĜí
povinnost zajistit sobČ a svým dČtem slušnou životní úroveĖ.
Buć má nČkdo dostatek financí, nebo si je opatĜuje prací.
Bohužel jmenovaná paní nepracuje a žije pouze ze sociálních
dávek. Potom její životní úroveĖ odpovídá výši jejích pĜíjmĤ.
Jednání a chování paní Lin nám všem bylo dáno paní Pecinovou
za pĜíklad, protože dle jejích slov: „Mnoho obþanĤ by si z paní
Lin mČlo vzít pĜíklad, z její snahy a píle“. My podepsané
smlouvy plníme, ale paní Lin více než jeden mČsíc bydlela
v domČ þp. 262 (DĤm s peþovatelskou službou) bez nájemní
smlouvy, její dodatek místo v únoru podepsala až 11. bĜezna.
PĜed sebou máme léto, a tak bych se chtČl na závČr zeptat
na rekreaþní stĜedisko ěeka. VidČl jsem, že se tam nČco
pĜestavuje. ýeká nás nČco nového?
V rekreaþním stĜedisku ěeka se opravují toalety u restaurace a
celý areál vþetnČ zaĜízení máme v úmyslu pronajmout soukromé
osobČ, která si zajistí celý provoz vþetnČ bČžných oprav.
zpracoval Roman Dopita
Vážení obþané,
dovoluji si Vám všem obyvatelĤm Krucemburku,
Starého Ranska a Hluboké popĜát hezké a pĜíjemné
prožití jarních dnĤ plných sluníþka a pohody, všem
hodnČ zdraví a mnoho osobních a pracovních
úspČchĤ. O Velikonocích pánĤm a klukĤm bohatou
pomlázku, ženám a dČvþatĤm šetrné omlazení pĜi šmerkusu.
Radostné jaro aĢ zĤstává s Vámi u Vás doma v každé rodinČ.
Váš JiĜí Havlíþek

INFORMACE
Z 16. A 17. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MċSTYSE
16. zasedání – 17. 12. 2008
* ZM dodateþnČ schvaluje Smlouvu o
dílo OS-03/08–7412 s firmou STAVOS.
a.s., Brno na kanalizaþní pĜípojky:
PĜípojka 150 mm v travnatém terénu –
2.300 Kþ/bm
PĜípojka 150 mm ve zpevnČném terénu –
2.520 Kþ/bm
PĜípojka 200 mm ve travnatém terénu –
2.600 Kþ/bm
PĜípojka 200 mm ve zpevnČném terénu –
2.800 Kþ/bm
* ZM se seznámilo se zprávu z dílþího
pĜezkoumání hospodaĜení obce za rok
2008 bez pĜipomínek a vzalo ji na
vČdomí.
* ZM projednalo a schválilo výkup
pozemkĤ v k.ú Krucemburk (lokalita
Viniþka
–
doposud
nevykoupené
pozemky):
KN p.þ. 513/73 o výmČĜe 51 m2, PK p.þ.
537 o vým. 402 m2 a PK p.þ. 536 o vým.
306 m2, vše v k. ú. Krucemburk, od
MVDr. P. Janáþka a paní M.
Vavrouškové za cenu 30 Kþ/m2;
KN p.þ. 352/51 v k.ú. Krucemburk o vým.
191 m2 od Ing. Zvolánka, cena 30 Kþ/m2;
PK p.þ. 535 v k.ú. Krucemburk o výmČĜe
127 m2 od J. Feiferové, B. Zrzavé a M.
Zrzavé za cenu 30 Kþ/m2.
* ZM projednalo a schválilo rozpoþtové
opatĜení þ. 5 na rok 2008.
* ZM projednalo a schválilo rozpoþet
mČstyse Krucemburk na rok 2009.
PĜíjmy ve výši 35.465.000 Kþ a výdaje
ve výši 35.011.700 Kþ.
* ZM projednalo a schválilo dotaci ve
výši 20 tisíc Kþ pro BIOS, s.r.o.,
Krucemburk
k úhradČ
poplatkĤ
spojených se založením, vydáním atestĤ a
povolením spoleþnosti.
* ZM projednalo a schválilo pronájem
pozemkĤ v k.ú. Krucemburk p.þ. 1409/4,
1408/5, 1409/3, 1675/1, st. 477 a 478,
PK p.þ. 1400/1, 1399, 1398 za 1 Kþ na 30
let a zástavu pozemkĤ s možností
odprodeje za poĜizovací cenu. Pozemky
musí sloužit pro bioplynovou stanici a její
pĜíslušenství.
* ZM projednalo a schválilo výši
nájemného v bytovém domČ þ.p. 454 ve
Školní ulici na 49 Kþ/m2 mČsíþnČ.
* ZM projednalo a schválilo poplatek za
pravidelný
odvoz
a
uložení
komunálního odpadu pro podnikatelské
subjekty smluvním ujednáním od 1. 1.
2009 – 1.400 Kþ + DPH za 1 kus
popelové nádoby (120 litrĤ)/rok, 12.600
Kþ + DPH za 1 kus kontejnerové nádoby
(1.100
litrĤ)/rok.
Pro
fyzické
podnikatelské subjekty 1.400 Kþ + DPH

roþnČ paušální þástkou za možnost
ukládání skla a plastĤ do kontejnerĤ
pĜistavených obcí.
17. zasedání – 25. 2. 2009
* ZM projednalo informaci starosty o
prĤbČhu výbČrového Ĝízení k veĜejné
soutČži „OdbahnČní a oprava technických
objektĤ rybníka Poboþný“ a potvrdilo
rozhodnutí RM o schválení Sdružení
Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00
Brno a VHS Bohemia, a.s., Haškova
153/17, 618 00 Brno jako nejvhodnČjší
nabídku pro zhotovitele této stavby.
* ZM potvrzuje rozhodnutí RM o
schválení Smlouvy o dílo s vítČzem
veĜejné soutČže na zhotovitele stavby
„OdbahnČní a oprava technických objektĤ
rybníka Poboþný“ – Sdružení Ekostavby
Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno a
VHS Bohemia, a.s., Haškova 153/17, 618
00 Brno – za celkovou nabídkovou cenu
bez DPH ve výši 27.927.498 Kþ; cena
vþetnČ DPH 33.233.723 Kþ.
* ZM schvaluje prodej pozemkĤ KN p.þ.
1457/19 v k.ú. Krucemburk o výmČĜe 350
m2 za cenu 30 Kþ/m2 pro nabyvatele F. a
M.
Štejnarovi,
Hlubocká
63,
Krucemburk.
* ZM schvaluje rozpoþtová opatĜení þ.
1 na rok 2009.
* ZM schvaluje darování majetku pro
ěSD Jihlava – Kanalizace v silnici I/37
prĤtah obcí v hodnotČ 1.969.334 Kþ. ZM
stanovuje podmínky pro darovací
smlouvu: VČcné bĜemeno bezplatného
vypouštČní dešĢových vod z pĜilehlých
komunikací a nemovitostí do pĜedané
kanalizace.
* ZM schvaluje žádost MŠ o pĜevedení
hospodáĜského výsledku ve výši 964,37
Kþ z roku 2008 do fondu rezerv.
* ZM schvaluje žádost ZŠ o pĜesun
finanþních prostĜedkĤ ve výši 92.456,18
Kþ do fondu rezerv a 20.172 Kþ do fondu
pro reprodukci majetku na základČ
hospodáĜského výsledku za rok 2008.
* ZM schvaluje postup pĜi prodeji
pozemkĤ (úhrada nákladĤ spojených
s prodejem pozemkĤ):
Fyzická osoba – nepodnikatel: mČstys
uhradí náklady spojené s pĜevodem
pozemku a náklady spojené se
zpracováním GP, náklady za právní
služby hradí kupující.
Právnická osoba, fyzická osoba –
podnikatel: mČstys uhradí náklady
spojené s pĜevodem pozemku, náklady za
právní služby a zpracování GP hradí
kupující.

INFORMACE
Z 46.–51. ZASEDÁNÍ
RADY MċSTYSE
46. zasedání – 8. 12. 2008
* RM projednala a schválila složení
inventarizaþní komise: pĜedseda komise:

František Hoke, þlenové komise: Radka
Rudolfová, JiĜina Moravcová, Marie
Šillerová.
* RM projednala návrh manželĤ
Zavadilových ve dvou variantách na
pronájem rekreaþního stĜediska ěeka.
RM doporuþuje pĜistoupit k variantČ
s nižším nájemným pro nájemce a jeho
vyšším podílem na zajištČní provozu
rekreaþního stĜediska. RM doporuþuje
uzavĜení nájemní smlouvy na pČt rokĤ
s možností výpovČdi.
* RM projednala návrh na odepsání
dluhu Antonína Chytila, Dr. Drbálka 345,
Krucemburk ve výši 22.440 Kþ (9.690 Kþ
dluh na nájemném, 12.750 Kþ dluh na
službách). RM doporuþí ZM odsouhlasit
odepsání
dluhu
jako
nedobytnou
pohledávku.
* RM projednala a schválila Soubor
naĜízení a smČrnic pro MČstys
Krucemburk.
* RM projednala návrh na vyĜazení
dokumentĤ
organizace
MČstyse
Krucemburk. Do skartaþního Ĝízení byly
zaĜazeny dokumenty z let 1984-2002. RM
schvaluje provedení skartace pĜíslušných
dokumentĤ pouze s datem poĜízení do
konce roku 1996, vyjma mzdových
dokladĤ.
* Starosta seznámil RM s termínem
pĜedání stavby 10 BJ Krucemburk a
termínem kolaudace, pĜípravou nájemních
smluv. RM v diskusi zhodnotila prĤbČh
prací na budování kanalizace v obci.
47. zasedání – 17. 12. 2008
* RM projednala žádosti o pĜidČlení bytu
v bytovém domČ þ.p. 454 ve 2. kole
výbČrového Ĝízení a pĜidČlila byty
následujícím žadatelĤm (všichni žadatelé
splnili
požadovaná
kritéria).
RM
projednala sedm žádostí o pĜidČlení bytu
podaných v požadovaném termínu:
Byt 2+1 ve 2. patĜe Kristýna Havlíþková,
Na Viniþkách 408, Krucemburk
Byt 2+1 ve 2. patĜe Olga Procházková,
Masarykova 1, Krucemburk
Byt 2+1 v pĜízemí Kyi Kyi Lin, Hlubocká
262, Krucemburk
Byt 1+1 ve 2. patĜe Martin Trávníþek,
ýeskobratrská 139, Krucemburk, Jana
Kolouchová, VojnĤv MČstec 7.
48. zasedání – 8. 1. 2009
* RM projednala a schválila žádost Ing.
Jana Binka o podporu na opravu
kulturní
památky
ýervená
vila
v Krucemburku. J. Binko chce požádat
Kraj Vysoþinu o pĜíspČvek na opravu
kulturní památky ýervená vila, jedná se o
þástku 200.000 Kþ, která je podmínČná
spoluúþastí obce v celkové výši do 40.000
Kþ. RM souhlasí se spoluúþastí v celkové
výši do 40.000 Kþ.
* RM projednala navrhovaný ceník
služeb pro Peþovatelskou
službu
Krucemburk a vnČjší klientelu. ýlenové
RM souhlasí s navrhovaným ceníkem
služeb.

* RM projednala a schválila nabídku na
údržbu
lyžaĜských
stop
v okolí
Krucemburku.
RM
souhlasí
s maximálním pĜíspČvkem 10.000 Kþ.
49. zasedání – 26. 1. 2009
* Na základČ zmocnČní ZM usnesením þ.
3/2008/12 ze dne 26. 6. 2008 RM
projednala výsledky veĜejné soutČže na
veĜejnou zakázku „OdbahnČní a oprava
technických objektĤ rybníka Poboþný“
zadané formou otevĜeného Ĝízení.
Starosta seznámil þleny RM s výsledky
veĜejné soutČže.
Zadávací dokumentaci si vyzvedly
firmy:
Chládek a TintČra HavlíþkĤv Brod, a.s.,
PrĤmyslová 941, 580 01 HavlíþkĤv Brod
Gaslines, s.r.o., Horní 1679, 591 01 Žćár
nad Sázavou
AQUASYS, spol. s r.o., Strojírenská
1208/12, 591 01 Žćár nad Sázavou
VHS Bohemia a.s., Haškova 153/17, 638
00 Brno-Lesná
WALER, spol. s r.o., Selská 61, 614 00
Brno
Outulný, a.s., Ocmanická 989, 675 71
NámČšĢ nad Oslavou
SILNICE ýÁSLAV - HOLDING, a.s.,
285 21 Zbraslavice 331
Lesostavby TĜeboĖ, a.s., se sídlem
v TĜeboni, Novohradská 226, PSý 379 25
Nabídky do soutČže odevzdaly firmy:
Gaslines, s.r.o., Horní 1679, 591 01 Žćár
nad Sázavou
AQUASYS, spol. s r.o., Strojírenská
1208/12, 591 01 Žćár nad Sázavou
WALER, spol. s r.o., Selská 61, 614 00
Brno
Sdružení Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy
2, 618 00 Brno a VHS Bohemia a.s.,
Haškova 153/17, 638 00 Brno
PĜi otvírání obálek byly následující firmy
vylouþeny pro neúplnou nabídku dle
Zadávací dokumentace:
Gaslines, s.r.o., Horní 1679, 591 01 Žćár
nad Sázavou
AQUASYS, spol. s r.o., Strojírenská
1208/12, 591 01 Žćár nad Sázavou
PĜi jednání hodnotící komise dne 19. 12.
2008 bylo jednání pĜerušeno s tím, že
starosta vyžádá od ýeské komory
autorizovaných inženýrĤ odborný výklad
pĜíslušných doložených autorizací, a pĜíští
jednání bylo svoláno na 16. 1. 2009.

PĜi jednání hodnotící komise dne 16. 1.
byla firma WALER, spol. s r.o., Selská
61, 614 00 Brno z dalšího hodnocení
vyĜazena z dĤvodu nesplnČní profesních
pĜedpokladĤ dle § 54, písmeno d).
Sdružení Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy
2, 618 00 Brno a VHS Bohemia, a.s.,
Haškova 153/17, 638 00 Brno, byly
vybrány jako nejvhodnČjší nabídka.
Celková nabídková cena bez DPH –
27.927.498 Kþ
RM schvaluje Sdružení Ekostavby Brno,
a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno a VHS
Bohemia, a.s., Haškova 153/17, 638 00
Brno jako nejvhodnČjší nabídku pro
zhotovitele stavby „OdbahnČní a oprava
technických objektĤ rybníka Poboþný“.
RM schvaluje Smlouvu o dílo s vítČzem
veĜejné soutČže za celkovou nabídkovou
cenu bez DPH ve výši 27.927.498 Kþ
* Starosta informoval þleny RM o
poptávce firmy juwi.s.r.o., U ProstĜedního
mlýna 128, PelhĜimov na možnost
pronájmu pozemkĤ prĤmyslové zóny
v Krucemburku
pro
vybudování
fotovoltaické – sluneþní elektrárny. RM
s pronájmem souhlasí za podmínek, že se
bude jednat o pĜedplacený dlouhodobý
pronájem – 10 let a pronajímatel se bude
do urþité míry podílet na úpravČ
pĜíjezdové komunikace.
* RM opČtnČ pĜezkoumala výsledná
stanoviska výbČrového Ĝízení k pĜidČlení
nájemních bytĤ v ulici Školní 454 a
konstatovala výsledek Ĝízení jako
nemČnný.
50. zasedání – 9. 2. 2009
* Starosta seznámil þleny RM s návrhem
studie výstavby BJ Pod Parkem. RM
projednala tento návrh a schválila jej.
Návrh
byl
postoupen
k dalšímu
zpracování studie.
* RM schválila ceník na ples MČstyse
Krucemburk 14. 2. 2009.
* Starosta informoval o pĜípravČ
výstavby
bioplynové
stanice
Krucemburk – byla vybrána firma na
zpracování projektu. Dále starosta
informoval o jednání s bankou ohlednČ
úvČru na tuto akci. RM souhlasí se
zajištČním úvČru smČnkami – ruþení pro
banku v þlenČní 1/3 pro každý subjekt.
* RM byla informována o posledním
neobsazeném bytu 1A v bytovém domČ

Školní ulice 454. Paní Kyi Kyi Lin na
pĜidČlení bytu nereaguje. RM rozhodla
pĜidČlit tento byt tomu, kdo bude splĖovat
požadovaná kritéria.
51. zasedání – 17. 2. 2009
* HospodáĜka ZŠ seznámila RM
s výsledkem úþetní závČrky za rok
2008.
Na
základČ
zlepšeného
hospodáĜského výsledku žádá Ĝeditel
školy o pĜesun finanþních prostĜedkĤ ve
výši 92.456,18 Kþ do fondu rezerv a
20.172 Kþ do fondu pro reprodukci
majetku. RM vznesla námitky proti
zpĤsobu vyhotovení pĜehledu hospodaĜení
s tím, že bude doložena pĜehledná tabulka
þerpání rozpoþtu, s þímž hospodáĜka
souhlasila. RM doporuþí ZM pĜevedení
hospodáĜského výsledku ke schválení.
* RM projednala návrh smlouvy o dílo –
vypracování technické dokumentace
pro stavbu „Lesní cesta“, která bude
sloužit jako podklad k žádosti o dotaci
z Programu rozvoje venkova ýR –
zhotovitel Ing. Petr Dejmal, 592 11 Velká
Losenice, cena díla 79.000 Kþ. RM
s návrhem souhlasí.
* RM projednala návrh programu
jednání ZM, které se bude konat dne 25.
2. 2009. RM s návrhem souhlasí.
* RM projednala žádost manželĤ Jan
Málek, Nade Mlejnem 373, Krucemburk
a Ludmila Málková, Jeníkov 37, Hlinsko
v ýechách o odprodej pozemku ke
stavbČ rodinného domu v lokalitČ 6E dle
zmČny þ. 6 ÚPSÚ Krucemburk. RM
souhlasí s provedením geometrického
plánu lokality 6E a následným
vykoupením pozemku pro obþanskou
vybavenost.
* RM projednala negativní stanovisko
paní Kyi Kyi Lin k pĜidČlení nájemního
bytu þ. 1A v bytovém domČ v ulici Školní
454 s tím, že byt bude obsazen jiným
žadatelem.
* Na základČ žádosti a doložených
skuteþností Mgr. Romany Vaškové,
Mikuláše StĜely 5, Krucemburk a Dušana
Mikuleckého,
Viniþka
I.
355,
Krucemburk RM rozhodla o pĜidČlení
nájemního bytu þ. 1A v domČ þ. 454 této
dvojici.
Zpracoval František Hoke

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.

INFORMACE OBýANģM

POZVÁNKA

Stoþné
Vzhledem k tomu, že organizace VAK, a.s., HavlíþkĤv Brod
v rámci úspor pĜešla na pololetní odeþty, bude v návaznosti
úþtováno stoþné dvakrát roþnČ – v mČsících þervnu a
prosinci. Cena stoþného je stanovena pro Krucemburk 15
Kþ/m³ a pro Staré Ransko 11 Kþ/m³ .

Mistrovství Evropy dechových hudeb - NejvČtší setkání
dechových hudeb z Evropy poprvé v ýeské republice
27. – 28. þervna 2009, Praha – KĜižíkova fontána
Vystoupí 28 dechových hudeb z Evropy
tel.: 222 897 333, fax. 222 897 550
e- mail: ticketart@ticket-art.cz

SLOVO HEJTMANA
Tak jsme pĜežili zimu i její odchod
spojený se vždy ponČkud nebezpeþným
táním. Zima na VysoþinČ je drsná, nČkdy i
nebezpeþná. Ale zároveĖ umí být
kouzelná, když ty naše kopeþky a lesy
pokryje þistý bČlostný sníh a pĜíroda i
naše mysl se zklidní. Každé roþní období
má zkrátka nČco do sebe. Ale jaro je jaro.
Slunce nabírá sílu, otepluje se, prodlužují
se dny, pĜíroda se probouzí a i tČm
lidským bytostem se rozjasĖují tváĜe a
dušiþky pookĜejí.
Ovšem kromČ pĜicházejícího jara se
nás stále více dotýká i pĜíchod nevítaného
období, o nČmž nevíme, kdy odejde.
Krize – to slovo slyšíme z televize, þteme
ho v novinách, nevyhneme se mu pĜi
domácích i pracovních rozhovorech,
dotýká se pĜímo þi nepĜímo našich rodin.
Konkrétní
reakci
se
pochopitelnČ
nemĤžeme a nechceme vyhýbat ani my –
politici.
Rada kraje Vysoþina vydala zaþátkem
bĜezna prohlášení, v nČmž vyjádĜila vĤli
pĜijmout a uskuteþnit taková opatĜení,
která mohou vhodnČ doplĖovat opatĜení
realizovaná vládou a ministerstvy a která
mohou dílþím zpĤsobem zmírnit dopady
hospodáĜské krize v území kraje.
Jsme si vČdomi obtížnosti situace
pĜedevším pro obþany v produktivním
vČku, kteĜí ztratili práci a nemohou nalézt
novou. Jsme si rovnČž vČdomi možného

vyššího postižení Vysoþiny krizí oproti
jiným krajĤm zejména z dĤvodĤ citlivČjší
struktury prĤmyslu – výrazné orientace na
výrobu segmentĤ pro automobily. I když
není v možnostech kraje významným
zpĤsobem
zasáhnout
do
vývoje
ekonomických parametrĤ a eliminovat
nepĜíznivý hospodáĜský vývoj, musíme
hledat oblasti, které ovlivnit mĤžeme.
PĜemýšlíme, které investice opravdu
nČco pĜinesou – tĜeba právČ pro
zamČstnanost – a které naopak nejsou
v dohledné dobČ potĜebné. Myslíme i na
strukturu výdajĤ z prostĜedkĤ kraje i námi
Ĝízených organizací, na úspory bČžných
provozních nákladĤ. Na druhé stranČ je
nutné nenechávat finanþní rezervy kraje
bez využití, nebát se použít je právČ
v dobČ krize úþelným zpĤsobem, protože
jejich produktivní zapojení mĤže dílþím
zpĤsobem dopady krize zmírnit.
ýeská strana sociálnČ demokratická
klade vždy dĤraz na solidaritu silných se
slabými, proto myslíme i v této situaci na
možné problémy v sociální oblasti. I když
to není pĜímo role krajĤ, chceme pĜipravit
prostor pro „vyztužení“ sociální sítČ
v pĜípadČ dalšího krizového vývoje, a to
pro výjimeþné pĜípady, pro které není
z nČjakého specifického dĤvodu možné
nebo
dostateþné
Ĝešení
v sociální
záchranné síti státu.
Už v únoru jsme se setkávali s
pĜedstaviteli krajské hospodáĜské i agrární
komory, úĜadĤ práce a rĤzných firem a

POLICIE ýR HLÁSÍ...
Vážení spoluobþané,
v úvodu mi dovolte krátké ohlédnutí za
výsledky práce policistĤ Obvodního oddČlení
Policie ýR ChotČboĜ v roce 2008. OO PýR
ChotČboĜ je oddČlením 3. typu. Pracuje zde 18
policistĤ a jeden obþanský zamČstnanec. Rozloha teritoria OO
PýR ChotČboĜ je 251 km2. Na tomto území žije v souþasné dobČ
20.384 obyvatel.
V loĖském roce policisté zaevidovali celkem 245 trestných
þinĤ. Z tohoto poþtu se podaĜilo objasnit 108 skutkĤ, což þiní
44,08 procent. Jedná se o nejvyšší objasnČnost v rámci
obvodních oddČlení na Oě PýR HavlíþkĤv Brod.
V oblasti obecné kriminality bylo zadokumentováno celkem
176 skutkĤ. Nejvyšší poþet tvoĜily majetkové trestné þiny – 135,
dále násilné skutky – 21 a zaevidovány byly také 2 mravnostní
trestné þiny. Z majetkové trestné þinnosti se v 71 pĜípadu jednalo
o krádeže prosté, 49 tvoĜily krádeže vloupáním a v 18 pĜípadech
šlo o ostatní majetkovou trestnou þinnost.
Policisté OO PýR ChotČboĜ zadokumentovali také 19
hospodáĜských trestných þinĤ a 50 dalších trestných þinĤ – napĜ.
maĜení výkonu úĜedního rozhodnutí apod.
V pĜestupkovém Ĝízení bylo zaevidováno celkem 541
pĜípadĤ. Z tohoto poþtu se ve 308 pĜípadech jednalo o pĜestupky
v dopravČ, dále ve 152 pĜípadech o pĜestupky proti majetku a 82
pĜípadĤ tvoĜily pĜestupky proti veĜejnému poĜádku a
obþanskému soužití. K 31. 12. 2008 se podaĜilo ukonþit 532
skutkĤ, ostatní jsou ve fázi prošetĜování. Ve 111 pĜípadech se
nepodaĜilo zjistit pachatele, 304 pĜestupkĤ bylo Ĝešeno na místČ v
blokovém Ĝízení uložením pokut v celkové výši 163.400 Kþ.
Nejvyšší poþet blokových pokut byl uložen za pĜestupky v

probírali jsme možnosti, jak krizi
spoleþnČ þelit. Na základČ tČchto jednání
jsme vytvoĜili „Pracovní skupinu pro
Vysoþinu“, která bude pĜipravovat
materiály možných opatĜení kraje
v období hospodáĜské krize. KromČ
politikĤ a úĜedníkĤ kraje v ní jsou
pĜedstavitelé
hospodáĜské
komory,
agrární komory, úĜadu práce. Úþast v ní
jsme nabídli i politickým klubĤm opozice
a ta do ní delegovala své zástupce.
Skupina bude otevĜená i dalším možným
úþastníkĤm. RovnČž jsme pĜipravili
semináĜe k této problematice, které
probíhají v pČti nejvČtších mČstech kraje.
NemĤžeme si nic namlouvat – nikomu
z nás se krize zcela nevyhne, ale nebylo
by dobré podléhat nČjaké hysterii.
Optimisté Ĝíkají, že krize pĜicházejí a pak
zase odcházejí a vrací se prosperita. Teć
jde o to, jak dlouhý bude þas tČch ménČ
pĜíznivých okolností pro náš život. A jak
se k jiné situaci všichni postavíme.
NemČli bychom jen naĜíkat nad tím, že
naše symbolické spotĜební košíky
nebudou pĜeplnČné, nČkdy možná i
poloprázdné. MĤžeme si mnohé odpustit.
A rozumnČ uvažovat nad tím, co mĤžeme
každý doma i ve své práci udČlat pro tu
snad budoucí zase prosperitu. Nebo prostČ
pro skromný dobrý život.
JiĜí BČhounek,
hejtman kraje Vysoþiny

dopravČ, kdy policisté uložili 287 blokových pokut v celkové
výši 155.200 Kþ. 75 skutkĤ bylo po zaevidování a prošetĜení
oznámeno dalším orgánĤm k provedení dalších opatĜení.
Policisté OO PýR ChotČboĜ pĜedvedli celkem 23 osoby, dle
ustanovení zákona o PýR došlo k zajištČní 10 osob, 3 osoby byly
zadrženy a 3 umístČny do policejní cely. V neposlední ĜadČ bylo
zaevidováno a prošetĜeno 1.198 þísel jednacích.
Od 1. 1. 2009 se mČní adresa zdejšího útvaru. Vzhledem k
zaĜazení pod správu Jihomoravského kraje je souþasná adresa:
Policie ýeské republiky, Krajské Ĝeditelství policie
Jihomoravského kraje, Územní odbor pro vnČjší služby, Obvodní
oddČlení police ChotČboĜ, Hromádky z Jistebnice 1740, 583 01
ChotČboĜ. Ke zmČnČ telefonního þísla nedošlo, stále mĤžete své
poznatky oznamovat na 565 624 333.
A nyní mi dovolte uvést nČkolik pĜípadĤ, vztahujících se k
teritoriu obcí Krucemburk, Ždírec nad Doubravou a jejich okolí,
k nimž došlo v dobČ od 1. 12. 2008 do souþasnosti.
* Dosud neznámý pachatel postĜíkal sprejem zelené a oranžové
barvy sklo vchodových dveĜí a fasádu dvou stČn bytového domu
ve Ždírci nad Doubravou. Svým jednáním zpĤsobil škodu ve
výši 10.000 Kþ.
* K odcizení dámské kabelky s finanþní hotovostí, platební
kartou a doklady došlo v areálu firmy v prĤmyslové zónČ ve
Ždírci nad Doubravou. Poškozená vyþíslila škodu na 8.100 Kþ.
* Dosud neznámý pachatel po vypáþení mĜíží a rozbití boþního
okénka u místnosti WC restaurace Tipsport bar ve Ždírci nad
Doubravou vnikl do objektu, prošel místností výþepu, zde
prohledal skĜíĖky a vypáþil nalezenou pokladnu. Ta ale byla
prázdná. Poté objekt opustil pĜístupovou cestou. Škoda na
poškozeném oknČ a elektrické pokladnČ þiní 5.000 Kþ.

* Dne 28. 1. 2009 skupina neznámých pachatelĤ, zĜejmČ cizincĤ,
vešla do prodejny krmiv situované v garáži rodinného domu ve
Ždírci nad Doubravou. ýást z nich zabavila majitelku domu,
která zde prodávala, a þást zĜejmČ otevĜenou garáží vnikla do
obytné þásti domu, odkud odcizili peníze a šperky, vše v hodnotČ
24.000 Kþ.
* Dosud neznámý pachatel nezjištČným zpĤsobem pĜekonal
hlavní vchodové dveĜe do rodinného domu ve Ždírci nad
Doubravou, dĤm prohledal a odcizil elektroniku, jídlo a obleþení.
VČci vynosil ven pĜes boþní terasové dveĜe z kuchynČ a odnesl je
pĜes drátČný plot, který v rohu prostĜíhal. Dalším šetĜením bylo
zjištČno, že pachatel po otevĜení plastového okna vnikl do
rodinného domu v téže ulici, prohledal jej a odcizil odtud zlaté
šperky, mince a elektroniku. Ve tĜetím pĜípadČ pachatel po
otevĜení zajištČných terasových dveĜí vnikl do rodinného domu,
prošel jej, ale nic nepoškodil ani neodcizil. Celková škoda
zpĤsobená poškozením zaĜízení a odcizením vČcí byla majitelĤm
rodinných domĤ vyþíslena na þástku pĜevyšující 140.570 Kþ.
* Policisté zjistili pachatele krádeže motorové nafty, k níž došlo
v areálu firmy DaS ve Ždírci nad Doubravou. Pachatelé po
pĜestĜižení oka visacího zámku, zajišĢujícího víko palivové
nádrže vozidla Tatra 815, odþerpali z této nádrže 200 litrĤ nafty
v hodnotČ 5.300 Kþ.
* Trestného þinu porušování domovní svobody se dopustil dosud
neznámý pachatel, který vnikl pravdČpodobnČ odemþenou
branou na oplocený pozemek u rodinného domu ve Ždírci nad
Doubravou a z dĜevČné kĤlny odcizil 2 kusy rybáĜských brašen s
rybáĜskými pruty, vše v hodnotČ 4.000 Kþ.
* PĜestupku proti obþanskému soužití se dopustil pachatel, který
v penzionu Filippi ve Ždírci nad Doubravou nezaplatil za
poskytnuté ubytování. Majiteli zpĤsobil škodu ve výši 1.400 Kþ.
Pprap. VČra Mrtková,
vrchní asistent OO PýR ChotČboĜ

ZPRÁVA Z MATRIKY
Vážení spoluobþané,
na základČ Zákona na ochranu osobních údajĤ þ. 101/2007
Sb. byla v letošním roce ukonþena þinnost „SPOZU“ (Sbor pro
obþanské záležitosti) a byla nahrazena spoleþenskou komisí pod
vedením matrikáĜky JiĜiny Valecké; hlavní náplní této komise
budou mj. návštČvy obþanĤ pĜi jejich životních jubileích.
K životnímu jubileu obþané obdrží gratulaci s poukázkou
v hodnotČ 350 Kþ na nákup zboží v obchodČ Ovoce – Zelenina
paní Moravcové.
V lednu letošního roku oslavil 99. narozeniny pan JindĜich
Kozel a 98. narozeniny pan Jan Zrzavý. ObČma pánĤm
pĜejeme dobré zdraví, spokojenost a pohodu v kruhu svých
nejbližších.
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Poþet obyvatel v roce 2008
V roce 2008 se do naší obce pĜistČhovalo 29 obþanĤ,
odstČhovalo se 31 obþanĤ. Narodilo se 15 dČtí a zemĜelo 7
obþanĤ.
JiĜina Valecká

UPOZORNċNÍ
Kontaktní místo státní sociální podpory ve Ždírci nad
Doubravou je doþasnČ uzavĜeno. Pro naše obþany je
otevĜeno KM v ChotČboĜi, Svojsíkova 333 (zimní stadion) 569 621 759.

SVÁTEK MATEK
V nedČli 10. kvČtna 2009 Vás, mamky, maminky, babiþky a
tety, zveme na tradiþní oslavu Svátku matek, která bude od
14 hodin v sokolovnČ. Své umČní pĜedstaví dČti z mateĜské
školy a základní umČlecké školy. Odpoledne ukonþí svým
vystoupením Dechový orchestr mladých z ChotČboĜe.
Všichni jste srdeþnČ zváni.

KROUŽEK ŠIKOVNÝCH RUKOU
Už je tomu pĤl roku, kdy u nás zaþal
fungovat kroužek šikovných rukou. Scházíme se
dvakrát mČsíþnČ v prostorách zasedací místnosti
ÚĜadu a tvoĜíme krásné vČci: pleteme z papíru
košíþky, vČneþky, vázy, tvoĜíme patchworková
velikonoþní vajíþka, pĜírodní velikonoþní
dekorace, vázy z papírových trubek a podobné
vČci. Je nás osmnáct, z toho i dva chlapci.
Všichni jsou velice šikovní. Jejich výrobky jsou velmi hezké a
zdaĜilé.
2. a 3. dubna 2009 jsme v malé tČlocviþnČ ZŠ uspoĜádali
velikonoþní výstavu perníþkĤ a našich prací spojenou s výstavou
prací žákĤ ZŠ.
Všem, kteĜí tato setkání navštČvují, chci podČkovat za jejich
úþast i trpČlivost a doufám, že se po prázdninách opČt sejdeme
v plném poþtu.
Ludmila Soukupová

PODċKOVÁNÍ
Vážený pane starosto,
dovolte, abychom Vám podČkovali za
spolupráci pĜi poĜádání „TĜíkrálové sbírky
2009“. Ve Vaší obci Krucemburk bylo
vybráno celkem 23.948 Kþ.
Finanþní prostĜedky vybrané do kasiþek
budou letos využity na rekonstrukci topení
v MateĜském centru LedĖáþek v Ledþi nad Sázavou, provoz
služeb Oblastní charity HavlíþkĤv Brod a na pĜímou pomoc
potĜebným lidem (živelná katastrofa, úmrtí živitele, ztráta
zamČstnání...). V regionálním tisku budeme informovat o
celkové þástce vybrané v našich vikariátech. StejnČ tak budeme
informovat veĜejnost prostĜednictvím tisku o zpĤsobu využití
získaných financí.
JeštČ jednou mnohokrát dČkujeme za vstĜícnost pracovníkĤ
Vašeho úĜadu. Bez této pomoci bychom sbírku obtížnČ
organizovali.
S pĜáním všeho dobrého za pracovníky Oblastní charity
HavlíþkĤv Brod
Miroslava Vodrážková, koordinátorka TS 2009

VELIKONOCE – JAK JE SLAVÍ JINDE?
Pokraþování ze strany 1

Svátky jara, jak se Velikonoce taky
nazývají, patĜí k jedné z mála tradic, které se
zachovaly a které slavíme. Pojćme se
podívat, jak je prožívají v rĤzných koutech
svČta. Více než kdy jindy tu platí – jiný kraj,
jiný mrav.
Anglie: V Anglii a Holandsku chodí dČti
dĤm od domu a koledují o velikonoþní
vajíþka. Austrálie: Jediným dnem, kdy jsou
všechny obchody v Austrálii zavĜené, je
Velký pátek. V den Velikonoc hledají dČti v zahradách schovaná

vajíþka, která jim nadČlil velikonoþní zajíþek. Bulharsko: Den
nebo dva pĜed Velikonocemi kĜesĢanské rodiny posílají bochník
chleba a 10 – 15 vajec obarvených na þerveno svým tureckým
pĜátelĤm, kteĜí tento dar považují za þest. Posel, který ho
pĜedává, je tradiþnČ obdarován malou penČžní þástkou. Francie:
Ve Francii zvou kostelní zvony každý den v roce vČĜící ke mši.
Výjimkou jsou Velikonoce, kdy od
Zeleného þtvrtku do Bílé soboty onČmí.
ěíká se, že odletČly do ěíma, aby tam
byly požehnány a zpátky se vrátily s
vajíþky a sladkostmi pro hodné dČti. A
když letí nad Francií, všechny ty
dobroty – vajíþka, kuĜátka, zajíþci – k
velké radosti dČtí popadají dolĤ. Ty pak
odpoledne vyrážejí do zahrad, aby tam
poztrácené sladkosti posbíraly. Itálie:
KnČz požehná velikonoþní vajíþka,
která pak hospodynČ umístí doprostĜed
stolu a okolo nich rozmístí nádoby s
jídlem. Irsko: Ráno v den Velikonoc se pojídají vajíþka, aby se
tak uzavĜel pĤst. BČhem dne ten, kdo chce získat velikonoþní
koláþ, musí zatanþit. Mexiko: V pĜedveþer Velikonoc po setmČní
tisíce lidí zaplaví ulice. Mají s sebou obrázky nebo pinata –
papírové krabice s bonbony a pamlsky, které symbolizují Jidáše.
Ty se vČší, pálí nebo se do nich mlátí holí tak dlouho, až se obal
protrhne a k zemi se snese záplava sladkostí. NČmecko: V
pĜedveþer Velikonoc dČti vyrábČjí slamČná hnízda, která pak
jejich rodiþe schovají doma nebo na zahradČ. Do nich
velikonoþní zajíþek snese rĤznobarevná vajíþka. Ráno na
Velikonoþní pondČlí je dČti vyrážejí hledat. Také se vymČĖují
dárky ukryté v obalu ve formČ vajíþka. Tuto tradici proslavila
znaþka Kinder a jejich vajíþka s pĜekvapením. Dalším
nČmeckým zvykem je velikonoþní strom ozdobený vajíþky a
jinými velikonoþními dekoracemi. Rusko: PĜi oslavČ
pravoslavných Velikonoc si Rusové nechávají v kostele požehnat
vajíþka a pak je vaĜená konzumují k velikonoþnímu obČdu.
ěecko: V den pravoslavných Velikonoc se v rodinách koná
vajíþková bitva. Úþastníci se snaží házením svého vajíþka rozbít
vajíþko protivníka. PĜi úspČšném zásahu se pronáší vČta: Christos
anesti.
zdroj: www.mineralfit.cz

OBECNÍ PLES
PODċKOVÁNÍ SPONZORģM
DČkujeme všem sponzorĤm za dary do tomboly 9. maškarního
plesu v Krucemburku (14. 2. 2009)
Intermont s.r.o. Krucemburk – Ing. Vladimír Kubeš,
DĜevovýroba Benátky – pan Miloš Coufal, Elasta – Vestil
Krucemburk, Obchodní þinnost – paní JiĜina Moravcová
Krucemburk, Autoopravna – Jan Valecký Krucemburk, VHS
Bohemia Žćár nad Sázavou, Ekostavby Brno, Chládek a TintČra,
a.s., HavlíþkĤv Brod, ODAS – pan Miloslav Odvárka Žćár nad
Sázavou, ZemČdČlská a.s. Krucemburk, BeHo Staré Ransko,
Tramont Staré Ransko, Pohostinství „Pepino“ Krucemburk, pan
JiĜí Myška – Hraþky Krucemburk, TruhláĜství Karel Losenický
Krucemburk, Projektová kanceláĜ – Ing. František Kujan
Krucemburk, pan David Dostál Krucemburk, PrĤmyslové zboží
– paní Kejíková a paní Littová Krucemburk, ZemČdČlský
podnikatel pan JiĜí Kasal Krucemburk, LIMA – paní Marta
Ligmajerová Krucemburk, Strojírna Benc a synové Krucemburk,
KadeĜnictví Teofila Krucemburk, Salón Teofila Krucemburk,
Krþma U RytíĜe StĜely – pan Ladislav Sekniþka Krucemburk,
MVDr. Pavel Janáþek Krucemburk, paní Ludmila Soukupová
Krucemburk, pan Jaroslav Joska – holiþ a kadeĜník Krucemburk,
Kino Krucemburk, pan Bohuslav Vaníþek Krucemburk, pan
Jaromír Mifka Krucemburk, Modelárna – pan OldĜich Novák

Ždírec nad Doubravou, LOCK – Ing. ZdenČk ěehák Nové
Ransko, Jednota HavlíþkĤv Brod, Stora Enso Ždírec nad
Doubravou, DEKORA Jeníþek Ždírec nad Doubravou, Geodézie
– paní Lenka Mášová PĜibyslav, pan Jan MatČjka – Autodoprava
Ždírec nad Doubravou, Výroba tČstovin – pan Lubomír Doležal
Benátky, Zahrada Malochýn – paní Pavlína Junová, pan Jan
Šlerka – klempíĜ Ždírec nad Doubravou, pan Kasal –
PodlaháĜství Ždírec nad Doubravou, KM IMPORT VojnĤv
MČstec, Lesní družstvo PĜibyslav, DaS Ždírec nad Doubravou,
MČsto Žćár nad Sázavou, ALTEC ChotČboĜ, ýeská spoĜitelna
Ždírec nad Doubravou, Kosmetika Ždírec nad Doubravou,
Ekostavby a.s. Brno, Elektro ChotČboĜ – pan Moravec, pan
Milan Plachý Ždírec nad Doubravou, LS MONT Žćár nad
Sázavou, OhĖostroje s.r.o. Praha – pan Krupiþka, TV NOVA
Praha, ýEZ Prodej s.r.o. Pardubice, Citelum a.s. HavlíþkĤv Brod,
Izolace Polná, pan Jaroslav Beránek Žćár nad Sázavou, CHKO
Žćár nad Sázavou, Zelenina Poliþka, pan Hubert KoláĜ – Ždírec
nad Doubravou, pan JiĜí PĜiklopil – Krucemburk, paní Pavla
Dušková – Office Depot, PERUN Klub Hluboká, Trafic
Pardubice, VO nápoje Hlinsko, Velkoobchod UNICOM,
PlzeĖský Prazdroj – sklad Jihlava.
MČstys Krucemburk

FARNÍ SBOR ýESKOBRATRSKÉ
CÍRKVE EVANGELICKÉ
V KRUCEMBURKU
Milí pĜátelé, vážení spoluobþané,
Velikonoce pĜinášejí obrovskou nadČji pro
život každého z nás. PĜinášejí východisko pro
naše životy. BĤh nás nenechal v tomto svČtČ bez
pomoci. Z veliké lásky poslal na svČt svého Syna
– Ježíše Krista, aby nás zachránil. Ježíš se za nás
obČtoval, zemĜel na kĜíži za naše hĜíchy, aby nás vykoupil z
vČþného zahynutí. To je Boží Ĝešení naší zoufalé lidské situace.
Každý z nás žije jiný život, jsme rĤzní lidé, ale všichni
prožíváme svá trápení a své radosti. Jednou jsme nahoĜe a jednou
dole. Jsou chvíle plné radosti, ale i chvíle trápení a zoufalství.
KromČ toho všichni smČĜujeme ke svému konci. A právČ proto
se každého z nás týká nadČje, kterou nám pĜináší poselství
Velikonoc: Ježíš Kristus za nás nejen zemĜel, ale také vstal z
mrtvých, pĜemohl smrt. Byl vzkĜíšen. Potupná smrt na kĜíži
nebyla posledním slovem. Boží vítČzství nad hĜíchem a smrtí
nám pĜináší nabídku záchrany. Tato nabídka platí stále, dokud
trvá Boží milost. TČm, kdo uvČĜí v Ježíše Krista a pĜijmou jej
jako svého Pána a Spasitele, pĜipravil BĤh vČþný život v jeho
blízkosti. A už teć je BĤh vede tímto svČtem, takže se nemusí
bát budoucnosti.
Ježíš Ĝekl: „Já jsem svČtlo svČta, kdo mČ následuje, nebude
chodit ve tmČ, ale bude mít svČtlo života.“ /Janovo evangelium
8,12 /
Zveme Vás k tČmto bohoslužbám:
10. dubna 2009 – Velký pátek: bohoslužby s veþeĜí PánČ
v evangelickém kostele v Krucemburku v 17 hodin
12. dubna 2009 – NedČle velikonoþní, Boží hod: bohoslužby
s veþeĜí PánČ v evangelickém kostele v Krucemburku v 10
hodin
SrdeþnČ zveme na koncert skupiny C and K Vocal – PísnČ
pašijové, který se koná v nedČli 12. dubna 2009
v evangelickém kostele v Krucemburku od 14.30 hodin.
Vstupné 200 Kþ.
PĜedprodej vstupenek: mĤžete objednávat na þísle
569 697 116 od 1. dubna 2009 nebo osobnČ zakoupit na
evangelické faĜe v Krucemburku. Další informace na
www.krucemburk.evangnet.cz
Mgr. Marek Vanþa, evangelický faráĜ

POěAD BOHOSLUŽEB
VE FARNOSTI KRUCEMBURK
O VELIKONOCÍCH 2009
9. 4. „Zelený þtvrtek“
Krucemburk: 18:00 hod.
Mše svatá na památku veþeĜe PánČ
10. 4. „Velký pátek“
Krucemburk: 18:00 hod. Umuþení PánČ - Velkopáteþní obĜady
Krucemburk: 20:00 hod. KĜížová cesta - zaþátek u hĜbitovního
kĜíže, zakonþení u „TĜí kĜížĤ“
11. 4. „Bílá sobota“
Krucemburk: 19:00 hod. Vigilie Zmrtvýchvstání PánČ
12. 4. NedČle „Zmrtvýchvstání PánČ“
Krucemburk: 8:00 hod. mše svatá
Horní Studenec: 9:30 hod. mše svatá
VojnĤv MČstec: 11:00 hod. mše svatá
13. 4. „Velikonoþní pondČlí“
Krucemburk: 9:30 hod. mše svatá
Další informace na http://krucemburk.farnost.cz/
PĜeji všem požehnané svátky velikonoþní!
P. Gabriel Burdej

SDH KRUCEMBURK
Milí spoluobþané,
máme pro vás pár informací o dČní v našem Sboru dobrovolných
hasiþĤ. PĜedevším chceme touto cestou podČkovat paní EvČ
Zelené za kurz první pomoci pro mladé hasiþe, který si pro nČ
pĜipravila. Dále pro vás máme pozvání – 9. 5. probČhne od 8:30
v HavlíþkovČ Borové jarní kolo hry Plamen. Pokud pĜijedete
podpoĜit tým našich mladých hasiþĤ, budete mít možnost
zhlédnout provedení požárního útoku a jiné „hasiþsko-sportovní“
disciplíny. Možnost obþerstvení na místČ urþitČ nebude chybČt.
Martin Rejšek
PĜejeme vám hezké dny.

ŠLEHAJÍCÍ PLAMENY BYLO VIDċT
AŽ DO KRUCBORKU
Událost, o níž chci vyprávČt, se odehrála na Velikonoce
pĜesnČ pĜed 180 lety. Aþ z pamČtníkĤ té doby není již ani onen
povČstný prach, zažloutlé dokumenty s podivuhodnou barvitostí
vykreslují prĤbČh a detaily požáru hamerské budovy pod hrází
rybníka ěeka v noci z Velkého pátku na Bílou sobotu (17.-18.
dubna) roku 1829.
Vrchnostenští úĜedníci provádČli k objasnČní pĜíþin požáru
dĤkladný výslech všech odpovČdných osob; byl peþlivČ zapsán a
na závČr vČtšinou podepsán tĜemi kĜížky. Texty psané kurentem
na arších ruþního papíru z ronovské papírny jsou psané v þeštinČ
i nČmþinČ.
Nejlepší pĜedstavu o katastrofČ si udČláme z výslechu
mlynáĜe a pilaĜe Jana Rojka, který bydlel a pracoval v sousedním
mlýnČ. Jednotlivé þásti psané kurzívou jsou pĜesné citace, abyste
si i vy mohli vychutnat zajímavý slovosled hovorové þeštiny
našich prapradČdĤ. Úprava textĤ je minimální pouze z dĤvodu
srozumitelnosti.
-D VH MPHQXMX -DQ 5RMND MVHP  OHW VWDUì Y.UX]EXUNX UR]HQì
NDWROtNçHQDWìV-RKDQRX+ROLPDQRYRXRWHFGtWHNSLODĢDVHNHUQtNSĢL
çHOH]Qp+XWL5DQHFNp«
'OHYåHREHFQpSRYďVWLY\MVWHRQHQRKHěQHMGĢtYHVSDWĢLO«
DG3RQďYDGçPQRKRSUNHQ]DSRWĢHEtMHVWWDNMVHPMiGOHPpKRRE\ĀHMHY
QRFLRGYHONpKRSiWNXQDEtORXVRERWXQDSLOHSDQVNpYHGOHĢHFNìKRKDPUX
VWRMtFtDVLRNROR MHGQpKRGLQ\SR SĪOQRFLSĢLOXFHUQďNOiG\ĢH]DO SRSĪO
QRFL VH ]WUKOD YHONi ERXĢH VNUXSRELWtP D GHåWďP NWHUi PQď OXFHUQX
]KDVOD.G\çMVHPGRPXGRVYďWQLFHRQRKRSĢLSLOHVWRMtFtKR POìQD åHOD
E\FKVHSĢHGWRXERXĢtXFKUiQLOWDNVHPSRQďMDNpFKYtOLQDMHGQRXVSDWĢLO

]iĢL QD FKOtYHFK QD GYRĢH VWRMtFtFK NWHUi Pď WDP Y\MtWL YiELOD 7X VHP
X]ĢHOçHSRFKi]tRGĢHFNpKRKDPUXDNG\çVHPVHNWRPXVDPpPXREUiWLO
WDN MVHP VSDWĢLO çH VWĢHFKD WRKR VDPpKR ]URYQD RNROR NRPtQD SODPHQHP
KRĢHODNWHUìWHQYďMtFtYtWUĀtPGiOWtPYtFUR]IXNRYDO-iNĢLĀHWL]DĀDOR
SRPRFDE\KDPHUQtFLNWHUìYWRPPOìQďE\GOHMtYVWiYDOL.G\çVHYåLFKQL
YHQDQDKUi]ĢHFNRXY\KUQXOLEďçHOLMVPHNKDPUXKRĢtFtPXDE\MVPHGOH
PRçQRVWLKDVLOL9åDNDOHSĢLWpXNUXWQpERXĢLNWHUiE\QiVE\ODVNRURGR
U\EQtNDYKi]HODQHE\ORPRçQpNRKQLSĢLVWRXSLWLSRQďYDGç]HVWĢHFK\WDN
ĢLNDMHDçQDKUi]U\EQtNDSODPHQåOHKDOD]GUXKpVWUDQ\RGSĢHGXKDPUX
SĢHVVWĢHFKXYRGXOLWLQLFQHSURVStYDOR=DPDORXFKYtOLFHOiVWĢHFKDVNU]H
UR]HKQiQtSODPHQHYRKQLVWiODWDNçHNG\çSR]GďMLF]5DQVNDRGKXWLQD
SRPRFSĢLåOLWDN\QLFMLQìKRGďODWLQHPRKOLQHçOLYRGXQDNRODSLOQtSXVWLWL
DE\DVSRěYDQWURN\DĢLFKOHRGKDPUXGOHPRçQRVWLVHREKiMLO\1LFPpQď
DOH DQL WR PQRKR QHSURVStYDOR SRQďYDGç RKHě UR]PQRçHQì SĢL WRP
YHOLNìPYďWUXçUDYìE\ODSĢtVWXSXQHSĢLSXVWLOWDNçHVNRURYåHFKQRDçQD
YDQWURN\DSDNYRGQtNRODXKRĢHOR
Výslech pokraþuje mnoha dalšími body, které pĜeskoþíme, a
zaþtČme se do výpovČdi hamernického mistra Josefa Waldhanse
-D VH MPHQXMX -RVHI :DOGKDQV VHP  OHW VWDUì YH :DUWHQEHUJX
3ROHVODYVNpKR NUDMH UR]HQì NDWROtN çHQDWì V%DUERURX 0DVWtNRYRX RWHF
SďWLGďWtQ\QtPLVWUKDPHUQLFNìQDĢHFNpPKDPUXX5DQVND«
  3RYď]WH QD YDåH VYďGRPt NG\ QD YHONì SiWHN  MVWH SĢHVWDOL YKDPUX
GďODWL«
DG0H]LSROHGQHPMVPHSĢHVWDOLQDYHONìSiWHNGďODWL-iMVHPViPYRGX
QD KDPU\ WDN QD PďFK\ ]DUD]LO SDN MVHP XPHWO ViP ORSDWRX XKOt QD
YHMKQtFK ]KUDEDO ]]SRĢiGDO D SDN XOLO WDN çH REď OHçH GRFHOD ĀHUQp D
XPUWYHQpE\O\GUX]tGďOQtFLXNOt]HOLKDPUSDNVHXP\OLDNG\çYåHFKQR
XSRĢiGDQp E\OR RNROR GUXKp KRGLQ\ MVPH ]KDPUX Y\åOL Mi QHMSRVOHGQďMåt
KDPUMVHP]DPNODNOtĀMVHPN-DQGRYLWRYDU\åRYLPODGåtPXNWHUìYHGOH
KDPUXVHVYRXPDWNRXE\GOtRGHY]GDOVWtPQDĢt]HQtPDE\PH]LVYiWNDPL
QD KDPU SR]RU PďO RNROR YHĀHUD MVHP VH GR .UX]EXUNX NGH E\GOtP
QDYUiWLODSRQďYDGçMVHPWRKRSĢHVYďGĀHQtE\OçH-DQGDGOHPpKRUR]ND]X
QD KDPU GRKOtçHWL EXGH MDN RE\ĀHMQď XVSRNRMHQRX P\VOt MVHP VH VSiWL
SRORçLO 3R SĪO QRFL PH]L GUXKRX D WĢHWt KRGLQRX NH PQď ]DĀDOD PRMH
SĢtEX]Qi$QQD=LQHNURYiNWHUiWXQRFYPìPGRPNXVSDODYRODWLDE\FK
NYRNQX åHO D VH YHQ GtYDO Mi KQHG EďçHO YHQ D WXVHP NPp YHONp OtWRVWL
VSDWĢLO çH QD ĢHFNp KUi]\ KRĢt =H ]DĀiWNX VHP QHYďGďO ]GDOL WR
YPOHMQVNìP VWDYHQt D QHER YKDPUX MHVW NG\ç VHP DOH FHOì XQDYHQì QD
ĢHFNRXKUi]SĢLåHOWHSUYMVHPVHSĢHVYďGĀLOçHRKHěYKDPUXY\QDNWHUìP
MLçFHOiVWĢHFKDYSODPHQXVWiOD2NRORKDPUXEďKDOLWRZDU\åRYpDQďNROLN
]DOtYDĀĪSDNåPHOFtĢLUDQHFNìNWHUìRKHěKDVLWLFKWďOLDOHSURYHONìYtWU
QHPRKOL SRQďYDGç ]SĢHGX KDPU Y\VRNì MHVW D çHEĢtN\ SĢLVWDYďW MLç QLF
SODWQì QHE\OR QD GUXKRX ]DGQt VWUDQX DOH WD ERXĢH NWHUi VH YWX QRF
]WUKODSODPHQDNRXĢ]HVWĢHFK\SĢHVKUi]U\EQtNDWDNVLOQďKQDODçHQiP
DQLPRçQRQHE\OR QDKUi]NVWDYLGOXNURĀLWLDçHMVHP MiNG\çMVHPSUR
REKiMHQt YDQWURNĪ D YRGQtFK NRO VWDYLGOD Y\WiKQRXWL FKWďO GYDNUiW VH
YUiWLWL PXVHO $ĀNROLY VH PQRKR OLGX ]5DQVND D .UX]EXUNX VHåOR WDN
SĢHFHQHE\ORPRçQRWRKRQHMPHQåtKRREKiMLWLDWDNFHOìKDPUXKRĢHO
V dalších bodech podrobnČ líþí hamerník, jak bylo Fr.
SkĜivanem, pacholkem žida Michala Šendla z Krucemburku,
dovezeno a skladováno dĜevČné uhlí z raneckých milíĜĤ, které
mohlo být pĜíþinou požáru. Zajímavostí pro nás je, jak mistr
konþil smČnu a jeho podĜízení museli i ve svém volném þase
chodit kontrolovat hamerskou budovu.
3URKOtGNX KDPUX YçG\FN\ GďOiP çH NG\ç VH GďODW SĢHVWDQH MDN
RKQLåWď NRPtQ\ D PďFK\ åSDON\ DWG GREĢH SURKOtGQX QHE RG PpKR 
URNX SĢL KDPUX D MLç QďNROLN OHW PLVWU MVHP 1LNG\ D WDNp WHQWRNUiWH QD
YHONì SiWHN DQL QD RKQLåWL DQL YNRPtQď QHE YMLQìFK PtVWHFK WRKR
QHMPHQåtKR SRGH]ĢHOìKR MVHP QH]D]QDPHQDO QHE E\FK WR SRGOH Pp
SRYLQQRVWL D VYďGRPt MLVWď E\O VQDG ]NRXPDO KiMLO D YWRP SDQX
GLUHNWRURYL YďGRPRVW EH] PHåNiQt GDO««  «« «««  -iMVHP GDO
UR]ND] NRSDWURYiQt KDPUX )UDQWLåNRYL -DQGRYL SDN XĀHGQtNRYL
$GULDQRZLæHWLWRGYDPĪMUR]ND]WDN\Y\SOQLOLMiViPSĢHVYďGĀHQìMVHP
SRQďYDGç -DQGD YH YåHFK YďFHFK GREĢH ]DFKRYDOì D SRVOXåQì WRYDU\å
MHVW««« «   1RYiN -DQ VOtYDĀ QD YHONì SHFL Y5DQVNX KQHG
WHQWRNUiWHNG\çMVHPNKRĢtFtPXKDPUXYQRFLSĢLEďKOPďY\SUDYRYDOçH
RQ NG\ç RNROR  KRGLQ\ ]ġHN\ GR 5DQVND åHO WRKRWR -DQGX D SDN
]DOtYDĀH$GULiQDKDPU]DP\NDWLYLGďONWHUìW\VDPìSRGOHPpKRQDĢt]HQt
YWHQĀDVSURKOtçHOL

Následuje ještČ mnoho dalších otázek
a odpovČdí, až celý protokol konþí
následovnČ:
««1HPiP QLF MLQpKR QHçOL çH Pď
WRYDU\åRYp NWHĢt SUYQt NRKQL Y\EďKOL YåLFKQL
XMLåĨRYDOL çH RKHě RNROR NRPtQD Y\åHO D NG\ç
RQLQDKUi]Y\EďKOLçHåLQGHOHRNRORNRPtQDMLç
RKQďPSURKRĢHQpE\O\ -RVHI:DOGKDQV
AĢ už byla pĜíþina toho ohromného
požáru jakákoli, správa železáren bez
meškání zapoþala s výstavbou nové
hamerské budovy.
Krátká historie železáĜského hamru
pod rybníkem ěeka se zaþíná psát tČsnČ
pĜed rokem 1820 a bouchání jeho
hamerských kladiv se pod hrází ozývalo
bezmála šedesát let. S drastickým
omezením výroby po r. 1870 se zastavuje
postupnČ i provoz
hamrĤ. Tehdy
nenávratnČ mizí budovy Poboþenského,
Novoraneckého, Sopotského i ěeckého
hamru.
Plány budovy ěeckého hamru
vystavČné r. 1829 se nám zachovaly, a tak
alespoĖ mĤžeme mít pĜedstavu, jak onen
ěecký hamr po požáru vypadal. Velmi
struþnČ si jej mĤžeme popsat asi takto:
byla to zdČná budova o rozmČrech
pĜibližnČ 34x12 metrĤ, krytá dĜevČnou
šindelovou stĜechou. ZdČný komín
uprostĜed budovy se tyþil až nad hráz
rybníka. Mezi hrází a budovou hamru
bylo dĜevČné koryto (vantroky), z nČhož
byla jednotlivými výpustČmi pohánČna tĜi
vodní kola. Nejmenší prostĜední kolo
pohánČlo mČch dmýchající vzduch do
spoleþné výhnČ pro obČ hamerská kladiva.
VČtší kola o prĤmČru asi 3,5 m potom
zvedala tzv. kobylu (hamerské kladivo s
násadou). Vodu do koryta pĜes stavidlo
pĜivádČla skrze hráz rybníka trubka.
Odpadová voda obtékala potom budovu z
obou stran a do hamru se vstupovalo pĜes
mostek. V budovČ byl kromČ hamernické
místnosti i sklad dĜevČného uhlí, hotových
výrobkĤ, náĜadí a malá místnost pro
hamerníky. V þásti budovy byla dĜevČná
prkenná podlaha.

pravdČpodobná podoba ěeckého hamru
pĤvodního plánu z r. 1829 zhotovil autor

–

dle

Až pĤjdete na procházku k ěece a pod
hrází budete pĜecházet mostek, pod nímž
odtéká voda z betonové výpustČ, pohlećte
smČrem k hrázi. TČsnČ pod ní se lomí
odpad v prudké zatáþce a právČ tam
obtékala odpadová voda roh hamerské

budovy. Mostek stojí témČĜ ve stejném
místČ jako pĜed sto osmdesáti lety.
PĜi pohledu smČrem ke kiosku se
zarostlinou od hráze prodírá sotva
znatelný mČlký potĤþek; tudy kdysi
klokotala odpadová voda od ěeckého
mlýna a pily.
Pokud jste doþetli až sem, vČzte, že
tato stará událost je sice jen malým,
nevýznamným stĜípkem v historii našeho
kraje, ale urþitČ zajímavým a pĜínosným.
NeboĢ i sebevČtší mozaika historické
epopeje se pĜece vždy skládá z malých
stĜípkĤ.
Josef Štefánek

NAŠE PěÍRODA
Netrhejte motýlĤm kĜídla, protože oni potom pláþou.
Nešlapte po kytkách, protože kytky krásnČ voní.
Nezabíjejte lásku, protože láska je kĜehká jako ta
kĜídla,
a hlavnČ nezabíjejte lidi, protože lidé se mají rádi.
John Lennon

TČmito vČtami zaþínám zámČrnČ,
pĜestože
mají
spíše
protiváleþný
charakter. NČkdo si tĜeba šlape
nevČdomky po štČstí, nebo je to o tom, po
þem vzácném jsme si bČhem roku šlapali
v naší okolní pĜírodČ. A jde právČ o ty
kytky.
Když se budeme pozornČ dívat pod
nohy a kolem sebe v okolí Starého
Ranska a rybníku ěeka, uvidíme nČkolik
našich krásných vstavaþovitých rostlin.
PĜednČ vemeník dvoulistý (Plata Theka
bifolia), orchidaceae, který patĜí mezi
chránČný druh. Bohužel mnoho rostlin
bylo zniþeno pĜi úpravách pĜíkopĤ u cest.
Dále se v naší oblasti vyskytuje kruštík
širokolistý
(Epipactis
helleborine),
orchidaceae, nebo vstavaþ kukaþka
(Orchis morio), orchidaceae, druh silnČ
ohrožený a chránČný. PĜežívá pár rostlin
z dĤvodu neudržování pozemkĤ. MĤžeme
spatĜit prstnatec májový (Dactylorchiza
majalis), ohrožený a chránČný druh.
SpoleþnČ s lýkovcem jedovatým (Daphne
mezereum) jsou þasto doslovnČ rozmetány
pĜi úpravách pĜíkopĤ cest. PĜímo v oblasti
ěeky se vyskytoval hoĜec hoĜepník
(Gentiana pneunmonathe), silnČ ohrožený
druh. Rostliny byly zniþeny rekreanty,
kteĜí si zkracují cesty, a následnou erozí
opukového podloží. U rybníka se ještČ
nachází pár jedincĤ kosatce žlutého (Iris
pseudacorus L.). PĜestože se zdá, že je u
nás v okolí dostatek bledule jarní
(Leucojum vernum), chránČný druh,
hlavnČ v oblasti NPR Ransko, každoroþnČ
jsou návštČvníky niþeny vyrýpáváním
cibulek a necitelným odvodĖováním
lesního porostu, kde následnČ dochází
v místním zmČnám biotopu. Vyhlášky a
zákony o ochranČ pĜírody jsou tu zĜejmČ
proto, aby nebyly respektovány, a tak jsou
pouhou formulací na papíĜe. Staþí projít
krajem lesa v NPR a zakopnete o rĤzný

odpad, autobaterie a podobnČ, což
dosvČdþuje, že nČkteĜí lidé si þisté pĜírody
neváží. PĜitom NPR Ransko má zákonem
urþené ochranné pásmo.
Ale radČji k tomu, co zde máme ještČ
vzácného. V NPR Ransko rostou zbytky
lilie zlatohlavé (Lilium martagon),
chránČný druh, který rovnČž mizí
zmČnami biotopu. Pamatuji doby, kdy na
vrchu zvaném Babylon jich byly stovky.
Mimo jiné zde rostla i zemČžluþ okolíkatá
(Centaurium
erytraea). Z léþivek je
pouze dostatek kvetoucího plicníku
lékaĜského (Pulmonaria officinalis) a
v mokĜinách
potoþnice
lékaĜské
(Nasturtium officinale). PĜi borovské
silnici kvete záhy z jara devČtsil bílý
(Pasites albus) a v ranecké aleji se rozzáĜí
žluté kvČty kĜivatce (Gagea lutea).
V NPR živoĜí i nČkolik rostlin jestĜábníku
oranžového (Hieracium auranticum),
který je ohroženým druhem. V jezírkách
zase nádhernČ kvete chránČný leknín bílý
(Nymphaea alba) a v NPR Ransko þesnek
medvČdí (Allium ursinum). Ze zajímavých
rostlin mohu ještČ uvést zvonek
broskvolistý (Campanula persicifolia)
nebo tĜeba starþek FicĤv (Senecio fuchsii).
ZámČrnČ však neuvádím lokality, kde
ještČ nČco pČkného roste nebo kvete.
Nešetrnost a niþení pĜírody je totiž
dĤkazem naší nekulturnosti a necitelnosti.
Nešlapeme si tedy, pĜátelé, nČkdy po
pĜírodČ þi po ,,kytkách“? Nechám to
radČji na vašem zvážení...
František Coufal

NEZNÁMÉ OSUDY
V þlánku Významná rodaþka (Domov
3/2008, s. 9) jsem psal o paní Maškové;
mimo jiné jsem se zmínil, že paní
Mašková v prĤbČhu I. svČtové války
pĤsobila jako vychovatelka v rodinČ
nČmeckobrodského
advokáta
JUDr.
Zmeka, kde se starala o jeho dceru Annu.
V reakci na tento þlánek mi napsal
synovec paní Maškové pan Vít Janáþek
z Prahy a poskytl mi zajímavé údaje o
dceĜi JUDr. Zmeka Aniþce, jak jí
Janáþkovi a paní Mašková Ĝíkali. Ta se
pĜed druhou svČtovou válkou provdala za
zemČdČlského inženýra Václava Paleþka,
ten byl pĜed válkou þlenem redakþní rady
zemČdČlského nakladatelství Brázda. MČl
široké styky s mnoha významnými lidmi
té doby, mino jiné i pracovníky þs.
vojenské rozvČdky. V roce 1939, tČsnČ
pĜed okupací republiky, emigroval do
Anglie. Zde se stal spolupracovníkem
þeskoslovenské exilové vlády a pĜímo i
prezidenta Beneše. Významnou úlohu
sehrál Ing. Paleþek v tom, že po zásahu
NČmcĤ proti þeským vysokým školám a
jejich uzavĜení v roce 1939 se zasadil o
to, aby 17. listopad byl vyhlášen jako
Mezinárodní den studentstva. Prosazoval

jej na manifestaþním setkání studentĤ ze všech zemí bojujících
proti fašismu v LondýnČ 1941, kde pronesl hlavní projev za þs.
úþastníky. Dr. Beneš jej povČĜoval rĤznými diplomatickými
úkoly vojenskopolitického charakteru a vyslal jej i k prezidentovi
Rooseveltovi. Pro tuto þinnost mu propĤjþil hodnost generála þs.
armády. Paní Paleþková s malým synem Petrem zĤstala v Praze.
Zde se snažila uniknout pozornosti NČmcĤ, a když se jí zdálo, že
jí hrozí nebezpeþí, odjela i se svým synem, který nechodil ještČ
do školy, do Krucemburku a zde našla bezpeþné útoþištČ právČ u
paní Maškové v lihovaru. V Krucemburku pobývala i nČkolik
mČsícĤ. Do Krucemburku se také bČhem války vrátila, když se
v Praze cítila ohrožená.
Po porážce NČmecka se stal Ing. Paleþek vedoucím þs.
vojenské mise pĜi Spojenecké kontrolní radČ v BerlínČ. Zde mČl
dobré styky i s maršálem Žukovem. Po návratu do vlasti se setkal
se svou rodinou, do které záhy pĜibyl druhý syn Tomáš. Po roce
1948 byl nejprve generál Paleþek odstaven, potom zatþen a
odsouzen. VČznČn byl v JáchymovČ. V šedesátých letech byl
propuštČn na svobodu. Jeho spoluvČznČm byl Jan Horníþek ze
Ždírce, bývalý pilot, který chtČl v roce 1948 uletČt do západního
NČmecka. Generál Paleþek si Horníþka velice vážil jako
výborného pĜítele a vždy pĜi návštČvČ Krucemburku jej ve Ždírci
navštívil. Po roce 1968 emigroval se svou rodinou do USA a tam
také žil až do své smrti.
Pavel Vomela

VELIKONOýNÍ MAZANEC
Pokraþování ze strany 1

220 g hladké mouky, 150 g hrubé mouky, 90 g mouþkového
cukru, 90 g rostlinného tuku flora, 2 žloutky, 30 g mandlí, 20 g
rozinek, 20 g droždí, 1,5 dl mléka, 1 vanilkový cukr
Droždí promícháme s trochou cukru, pĜidáme 2 lžíce vlažného
mléka a 1 lžíci mouky, rozmícháme a necháme vykynout. Tuk
utĜeme s cukrem do pČny, postupnČ vmícháme žloutky, potom
pĜidáme mouku, kvásek, vanilkový cukr, osolíme a vlažným
mlékem zadČláme tČsto. Propracováváme, dokud se tČsto
nepĜestane lepit na vál. PĜidáme omyté a okapané rozinky a þást
spaĜených mandlí. Zapracujeme do tČsta a tČsto pĜeložíme do
mísy, poprášíme hladkou moukou, pĜikryjeme utČrkou a
necháme na teple vykynout. PĜi kynutí 2x promísíme. Z
vykynutého tČsta vytvoĜíme bochánek, který necháme na
pomaštČném plechu ještČ vykynout, pak jej potĜeme rozšlehaným
žloutkem, posypeme zbytkem mandlí a mČlce naĜízneme do
kĜíže (mĤžeme i nastĜihnout nĤžkami). Peþeme v dobĜe vyhĜáté
troubČ.
zdroj: www.ceske-tradice.cz

KRUCEMBURSKÁ STOPA
ÚĜad mČstyse Krucemburk, TJ Sokol Krucemburk a Perun
Hluboká poĜádají
v sobotu 13. þervna 2009
5. roþník pochodu a cykloturistické jízdy Krucemburská stopa.
PĜipravili jsme pro Vás 2 pČší trasy a 2 cyklotrasy vedené
pĜevážnČ krásnou krajinou CHKO Žćárské vrchy.
PČší trasy:
17 km (Krucemburk, Rozcestník ZL-CE, Ranská jezírka,
SynkĤv kopec, Doubravník ryb., Nad Hlubokou, Rozcestník ZLCE, Krucemburk)
28 km (Krucemburk, Rozcestník ZL-CE, Ranská jezírka,
SynkĤv kopec, Žlábek – rozcestí, NadvepĜovské rybníky,
Raþínský les, Padrtiny, Radostín, Nad Hlubokou, Rozcestník ZLCE, Krucemburk)
Cyklistické trasy:
31 km (Krucemburk, Rozcestník ZL-CE, Ranská jezírka,
Havlíþkova Borová, VepĜová, Žlábek, NadvepĜovské rybníky,
Raþín, Rozcestí u Raþína, Rozcestí na VepĜovské silnici, Nad
Hlubokou, Hluboká, Krucemburk)

39 km (Krucemburk, Rozcestník ZL-CE, Ranská jezírka,
Havlíþkova Borová, VepĜová, NadvepĜovské rybníky, Raþín,
Rozcestí u Raþína, Polniþka, SvČtnov, Cikháj, U Snítku –
rozcestí, VojnĤv MČstec, Krucemburk)
Registrace úþastníkĤ bude v sokolovnČ Krucemburk. Start
od sokolovny v Krucemburku od 8 do 10 hodin. PĜedání
pamČtních listĤ po absolvování trasy bude probíhat
v sokolovnČ v Krucemburku od 14 do 17 hodin. Podrobné
informace o obþerstvení na trasách a v cíli získáte pĜi startu.
Startovné je 15 Kþ.
Podrobné informace na telefonních þíslech: 606 756 452, 569
698 711 a webových stránkách www.krucemburk.cz
e-mail: ic@krucemburk.cz

TURNAJ O „ZLATOU FANKU“
V pondČlí 29. prosince 2008 ožila krucemburská sokolovna.
Zaplnili ji sportovní fandové i samotní hráþi, kteĜí pĜišli zápolit
v 2. roþníku ping-pongového turnaje o „Zlatou fanku“. HráþĤ se
sešlo 32. Nejmladším aktivním hráþem byl Kryštof Matula, který
chodí do þtvrté
tĜídy základní
školy. „Kukin“
hrál i minulý
rok pĜi prvním
roþníku.
Pestrost hráþĤ
napovČdČla, že
þtou
noviny,
poslouchají
ohlášky, anebo
sledují webové
stránky. KromČ krucemburských pingpongistĤ a pingpongistek
pĜišli další z Vojnova MČstce, Ždírce nad Doubravou, Hudþe, a
dokonce i ze Žćáru nad Sázavou.
Prezentace zaþala tČsnČ pĜed devátou hodinou. Rozpis peþlivČ
pĜipravil „výkonný Ĝeditel“ turnaje Jirka Janda a losování
prvních dvojic do zápasĤ se ujaly Hanka Jandová a Aniþka
Kadlecová. Jedna prohra neznamenala konec nadČjí a koneþnou
v turnaji. Mnohé zápasy mČly šĢávu, vysokou úroveĖ. Nakonec
se do semifinále probojovali a proti sobČ nastoupili Jirka
PĜiklopil ml. proti Josefovi Šlerkovi a Jan PĜiklopil proti
ZdeĖkovi Lukášovi. Finále pak pĜineslo bratrský souboj Jirky a
Honzy PĜiklopilových. Ve skoro vyrovnaném finálovém zápase
nakonec zvítČzila zkušenost.
První místo ve 2. roþníku turnaje o „Zlatou fanku“ a
samotnou putovní fanku si do svého domova na rok odnesl –
Jirka PĜiklopil mladší.
Výsledky: 1. JiĜí PĜiklopil, 2. Jan PĜiklopil, 3. Josef Šlerka.
Sláva vítČzĤm, þest poraženým. Za rok zase na vidČnou!
P. G. Burdej

HOKEJOVÁ SEZONA PERUNU
Tak jako pĜedchozích pČt zimních období jsme i letošní zimní
sezonu jezdívali jednou za 14 dní do ledové arény k hokejovým
utkáním. Pro Perun již tradiþní soupeĜ SOKOL Krucemburk se i
v letošní sezonČ snažil porazit naše mužstvo. StejnČ jako v jiných
letech se jim to „daĜilo“ opravdu výjimeþnČ. Pokud budeme
srovnávat poslední tĜi sezony, pak ta letošní je pro Sokol
nejpĜijatelnČjší. Posućte sami.
sezona 06-07, poþ. zápasĤ 15, skóre Per.-Sok. 147:108, Perun 9
výher, 2 remízy, 4 prohry
sezona 07-08, poþ. zápasĤ 13, skóre Per.-Sok. 151:105, Perun 9
výher, 1 remíza, 3 prohry
sezona 08-09, poþ. zápasĤ 13, skóre Per.-Sok. 105: 84, Perun 9
výher, 1 remíza, 3 prohry

Musím Sokol pochválit za to, že s námi letos v poþtu
stĜelených branek drží krok.

Úterý
StĜeda
ýtvrtek
Pátek
Sobota

9:30 - 11:30
12:00 - 15:00
7:30 - 9:30
10:00 - 13:00
8:30 - 10:30
11:00 - 14:00
7:30 - 9:30
10:00 - 13:00
(2. v mČsíci) 8:30 - 10:30
MUDr. David Komárek
praktický lékaĜ pro dČti a dorost
Žćárská 32, Ždírec nad Doubravou
tel: 561 116 229
e-mail: ordinace.detskeho.lekare@seznam.cz
Více informací na www.pediatrie.unas.cz

SamozĜejmČ tato utkání nás nČco stojí. Do pokladny MČsta
Hlinska jsme pĜispČli za letošní sezonu „pouhými“ 22.700 Kþ.
V mužstvu Perunu se vystĜídalo pČt brankáĜĤ z celkového poþtu
sedmadvaceti hráþĤ. Tento velký poþet má nČkolik dĤvodĤ, aĢ už
þasových, zdravotních þi jiných. I pĜi tak velké soupisce hráþĤ
byl nČkdy problém sehnat alespoĖ osm hráþĤ vþetnČ brankáĜe
k hokejovému zápasu. StejnČ na tom je i mužstvo Sokol.
Není dĤležité zvítČzit, ale zúþastnit se. Jezdíme si zahrát pro
potČšení, odreagování, radost z pohybu a pobavení. A že si té
zábavy na ledČ i mimo nČj užijeme! Leckdy by nám náš herní
projev a zákroky mohli závidČt i profesionální hokejisté.
Co k tomu ještČ dodat? Abychom se i v následujících
sezonách v hojném poþtu scházeli a rĤzná zranČní se nám
vyhýbala. PERUN S VÁMI.
Tomáš Grygar

PROJEKCE V HOSPODċ U PEPÍNA
Dne 7. 2. 2009 se konalo v restauraci u Pepína promítání videa
závodu Draþích lodí na Velkém DáĜku, kde se umístil Perun na
krásném
druhém
místČ.
PĜi
této
pĜíležitosti
pĜedal
LudČk Strašil ruþnČ
vyĜezávaná
pádla
prezidentovi
klubu
Windsurfing
Velké
DáĜko
Vladislavu
Ehlovi,
dále
pak
moderátorovi Draþích
lodí Romanu Dopitovi spolu s šéfem pĜes kulturní akce pro dČti
na závodech - mnČ! :-)
Poté se promítalo video z výletu Perunu do Bolešova na
Slovensko. Zde sehrál Perun pĜátelské utkání, ve kterém prohrál
2:1. Úvodní slovo k promítání pronesl místní faráĜ P. Gabriel
Burdej, který svoji myšlenkou tento zápas stvoĜil. Perun se ale
nakonec vytáhl na penalty, ve kterých zcela rozdrtil domácí tým.
Tato akce byla velice zdaĜilá a plná pohody. Bujará zábava
vydržela až do þasných ranních hodin. KvĤli chĜipkovému
období, které se v tu dobu zaþínalo z Prahy rozšiĜovat až k nám
na Vysoþinu, bohužel nepĜijeli kluci z asociace draþích lodí. Sice
jsou silní a stateþní, chĜipce podlehli. No nic se nedá dČlat,
uvidíme se na Velkém DáĜku 15. 8. na tĜetím roþníku závodĤ.
Tomáš Trávníþek

NOVÁ DċTSKÁ ORDINACE
VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU
V prĤbČhu Ĝíjna a listopadu 2008 byla ve
Ždírci nad Doubravou otevĜena dČtská
pediatrie. Pokud máte zájem o tyto služby,
mĤžete nás kdykoliv navštívit.
Ordinaþní hodiny:
PondČlí
7:30 - 9:30
10:00 - 13:00

ZUBNÍ POHOTOVOST
11.-13. 4. Dr. Chládek Albert, HB,
Humpolecká 244, 569 426 110; 18.-19. 4. Dr.
Pullman Josef, Maleþ 100, 569 692 123; 25.26. 4. Dr. Gyrusová Eva, HB, Havlíþkova
2198, 569 432 014; 1.-3. 5. Dr. Horáková
Ivana, HB, Kalinovo náb. 605, 569 434 445;
8.-10. 5. Dr. Klepetková JindĜiška, Maleþ, 569 449 130; 16.-17.
5. Dr. Novotná Helena, HB, Kalinovo náb. 605, 569 424 499;
23.-24. 5. Dr. Laštoviþková Julie, HB, Kalinovo náb. 605, 569
425 751; 30.-31. 5. Dr. Pumrová Romana, HB, HrnþíĜská 2925,
569 428 238; 6.-7. 6. Dr. Vosiþková Veronika, SvČtlá n/S,
Lánecká 970, 569 721 809; 13.-14. 6. Dr. Jirgl Luboš, HB,
Žižkova 14, 569 429 452; 20.-21. 6. Dr. Kotrbová VČra, HB,
Dobrovského 2023, 569 422 741; 27.-28. 6. Dr. Koþová Jana,
Ledeþ n/S, Haberská 450, 724 170 466
Tato služba není urþena k nahlížení do registrĤ, ale pouze
k vystavení ovČĜeného výstupu z pĜíslušného registru za
poplatek. Získat ovČĜený výstup lze: z
Katastru nemovitostí, z Obchodního
rejstĜíku, ze Živnostenského rejstĜíku, z
RejstĜíku trestĤ, z Centrálního registru
ĜidiþĤ, ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelĤ a z Registru
úþastníkĤ modulu autovrakĤ.

BěEZNOVÉ ROZLOUýENÍ
SE ZIMOU

„KLUCI V AKCI“ ANEB DEVATERO
EMESEL, DESÁTÁ BÍDA
Jak je vid t, naši redakto!i
nepracují jen na zpravodaji, ale
také jako „kluci v akci“ pomáhají
ostatním neziskovým organizacím.
Na snímku je vidíte p!i výpomoci v
kuchyni na plesu TJ Spartak Staré
Ransko. (vlevo Tomáš Trávní"ek,
redaktor grafické úpravy, vpravo
šéfredaktor Roman Dopita).

RADOSTÍN V KRUCEMBURKU
Radostín – malá vesni ka schovávající se za n!kolika málo
kopci nedaleko Krucemburku, je jist! Vám všem známá.
Minimáln! vyhlášenou restaurací, tím, že byla obcí Vyso iny
v roce 2004, nebo jste o ní možná slyšeli v souvislosti
s ochotnickým divadlem. Práv! to bychom Vám rádi trochu
p"edstavili, nebo# se chystáme hostovat s naší divadelní hrou ve
Vaší sokolovn!.

Za ínali jsme zhruba p"ed 10 lety, jako parta malých a ješt!
menších d!tí. V té dob! jsme p"ednášeli básni ky nap".
maminkám ke Dni matek, pozd!ji jsme také vystupovali
s historickým „ tením z místní kroniky“. Postupn! jsme si za ali
získávat obecenstvo a v našich hlavách se zrodil nápad zahrát i
n!jaké divadelní p"edstavení.
Jak ubíhalo jedno léto za druhým, my jsme rostli a z malých
d!tí se postupn! stala dobrá parta, kterou „divadelni ení“ ím dál
více bavilo. Ovšem nastal dost podstatný problém: divadelní sál
s krásným jevišt!m již nebylo možné používat. Co te$? Chu# do
hraní nás neopoušt!la, proto jsme se rozhodli, že budeme s naším
divadlem, i p"es tento problém, pokra ovat.
V roce 2006 jsme zahráli scénické p"edstavení opery Rusalka
na jedné pom!rn! velké zahrad!, p"ímo k tomu vybízející; další
divadelní hru Mrazík o rok pozd!ji ve vojnom!stecké sokolovn!
a taky v Krucemburku. Odtud nás možná znáte. Minulý rok
v lét! jsme za velké ú asti divák% reprízovali „venkovní“
Rusalku a letos bychom rádi zahráli pohádku S%l nad zlato.
Obrátili jsme se na divadlo Štr%dl, zda bychom mohli
premiéru „st"ihnout“ op!t ve Vaší sokolovn!. Byli jsme velice
vlídn! p"ijati, proto doufáme, že se na naše divadelní p"edstavení
S%l nad zlato, p"ijdete podívat i Vy. Kdy p"esn! se bude konat, se
jist! v as dozvíte.
Mladí ochotníci, Radostín

Správné zn!ní tajenky se
dozvíte v p"íštím #ísle.

K"ížovka je p"evzata z asopisu K"ížovky od K"ižáka vydavatelství An e, s. r. o., které dále vydává asopisy K"ížovky plné fór%,
Nové k"ížovky a Velký k"ížovká"ský t"esk.

KINO KRUCEMBURK
DUBEN 2009
KDOPAK BY SE VLKA BÁL
O MYŠÍCH VE STANIOLU
AUSTRÁLIE
PEKLO S PRINCEZNOU
KVċTEN 2009
02. 5. 2009 VY NÁM TAKY, ŠÉFE
09. 5. 2009 DENÍK NYMFOMANKY
16. 5. 2009 LÍBÁŠ JAKO BģH
23. 5. 2009 BOLT – PES PRO KAŽDÝ PěÍPAD
www.kina.365dni.cz
11. 4. 2009
16. 4. 2009
18. 4. 2009
25. 4. 2009

DģLEŽITÁ TELEFONNÍ ýÍSLA:
TísĖové volání
Hasiþi
Rychlá lékaĜská pomoc
Policie
Poruchy mimo dĤm a byt
Elektrický proud
Plyn
Voda

112
150
155
158

840 850 860
1239
737 306 632
569 430 211
Stálá služba pro motoristy 1230
VeĜejné osvČtlení
800 101 109
Kominické služby:
Pan Jaroslav Vrabec
775 780 400
Pan Jan Vykoukal
737 138 938
Pan Martin Vydra
737 130 523

Žćár nad Sázavou
ChotČboĜ
ChotČboĜ

Od 1. 3. byla pro Vás otevĜena kanceláĜ také ve Ždírci nad Doubravou. OtevĜeno: Po+St 10-17 hod., Út+ýt 10-14 hod.
Zpravodaj mČstyse Krucemburk, vydání 1/2009. Vydává ÚĜad mČstyse Krucemburk, e-mail: redakce@krucemburk.cz Redakþní rada: Tomáš Trávníþek, Roman
Dopita, JiĜina Moravcová, Marie Šillerová, Petr Coufal, Pavel Vomela, JiĜí Havlíþek, JiĜí Zeman. Šéfredaktor Roman Dopita, jazyková korektura JiĜí Zeman, grafická
úprava Tomáš Trávníþek. Registraþní znaþka MK ýR E 17399. PĜíští uzávČrka 1. 6.2009. Redakþní rada si vyhrazuje právo pĜíspČvky krátit a upravovat.
Tiskové chyby vyhrazeny, názory vyjádĜené v þláncích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Vytiskl UNIPRESS Žćár nad Sázavou.

