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sněhovými frézami. Dovolím si poděkovat všem pracovníkům a
ostatním občanům za pomoc při udržování chodníků a místních
komunikací. Z pohledu do budoucnosti se jeví jako nezbytné
pořízení techniky k údržbě chodníků a komunikací, kterou by
bylo možno provádět vyhrnování, sypání a zametání, ale ve všem
jsme limitováni množstvím finančních prostředků.
Více na straně č. 6
RÁNO, RÁNO, RANÍČKO!
Vstávej, už je raníčko,
venku svítí sluníčko.
Vstaly sněženky, bledule,
ukliď už ty sněhule!
Ptáci přilétají z teplých krajů
a já si na trávníku s pejskem hraju.
Anežka Kavalírová

PROJEKT „JAN ZRZAVÝ 120“
Podíváme-li se do historie lidstva, zjistíme, že člověk a oheň
již dávno v pravěku ovládali jeden druhého. Oheň sloužil
člověku jako nenahraditelný pomocník, ale jakmile převzal moc,
byl krutý vládce. Proto se člověk po celá staletí snažil tuto moc
potlačit a ovládnout, což se mu více či méně dařilo. Poznal, že
oheň lze nejlépe uhasit vodou nebo zasypat hlínou.
Draze zaplacené zkušenosti ze středověku nalézaly svůj odraz
v různých příkazech a zákazech, které se začaly obyvatelům měst
i obcí určovat. Významný dokument o požární ochraně byl
vydán za panování Marie Terezie a císařovna se v něm snažila o
obsahové sjednocení požárních řádů.
Více na straně č. 15

PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ
Pane starosto, letošní zima byla dlouhá a plná
řady sněhových nadílek. Jak se vám dařilo
udržovat silnice v městysi?
Letošní zima měla několikanásobný průběh, hned
v říjnu jsme zapadli sněhem, pokračování bylo
v listopadu, potom na konci roku a nakonec největší nápor
padajícího sněhu se dostavil začátkem ledna a ten vydržel až do
dnešních dnů jara. Místní komunikace jsme se snažili udržet ve
sjízdném stavu pomocí dvou osádek určených k vyhrnování
sněhu. Chodníky okolo hlavní silnice byly vyhrnovány dvěma

Společnost Jana Zrzavého a městys Krucemburk jsou
pořadatelé projektu „Jan Zrzavý 120“, jehož cílem je důstojně
připomenout v tomto roce 120. výročí narození Jana Zrzavého,
významného českého malíře, grafika, ilustrátora a scénografa.
Přestože Mistr
poznal,
pozorně
vnímal a obdivoval
v průběhu svého
života mnohé cizí
kraje, uchoval si v
sobě
navždy
důvěrný vztah k
Okrouhlici, kde se
5. 11. 1890 narodil,
a ke Krucemburku,
kam od dětství rád
jezdíval
k
příbuzným a kde byl
v roce 1977 dle
svého
přání
pochován. Není tedy
náhodou, že právě v
Krucemburku, kde od roku 1993 vyvíjí svou činnost Společnost
Jana Zrzavého, vznikl tento projekt, na němž se podílí značný
počet místních i okolních institucí, společností, spolků, sdružení
a jednotlivců.
Více na straně č. 10

POČASÍ V KRUCEMBURKU
V ROCE 2009
V roce 2009 spadlo v Krucemburku 978,3 mm srážek, tj.
978,3 litrů vody na m2. Měsíční průměr činil 81,5 mm. Nejvíce
srážek spadlo v březnu (122,7 mm), nejméně v dubnu (24,3 mm).
Nejvíce srážek za 24 hodin spadlo 22. srpna (35,2 mm). Nejvíce
sněhu za 24 hodin spadlo 15. října – 30 cm. Největší výšky
dosáhla sněhová pokrývka ve dnech 24.-26. února, a to 60 cm.
Množství srážek v jednotlivých měsících
Měsíc

Vodní srážky
(v mm)
leden
43,8
únor
117,8
březen
122,7
duben
24,3
květen
97,2
červen
118,9
červenec 110,7
srpen
111,3
září
40,4
říjen
99,5
listopad 39,8
prosinec 70,9

Sníh
(v cm)
43
101
34
------------43
6
20

V množství srážek je započteno i množství vody, které
vzniklo rozpouštěním sněhu spadaného v daném měsíci.
Nejnižší teplota byla naměřena 10. ledna (-17°). Nejvyšší
teplota – 32° – byla naměřena ve dnech 22., 23. července a 2.
srpna. Noc na 15. července byla nejteplejší nocí r. 2009, tj. nocí
tropickou: toho dne ráno bylo naměřeno 21° C. V průběhu roku
bylo 32 letních dnů (tj. teplota v odpoledních hodinách dosáhla
25 až 29° C). Prvním letním dnem byla neděle 10. května,
posledním středa 23. září. V roce bylo také 13 tropických dnů,
tedy stejný počet jako v roce 2008. Za tropický den se považuje
takový den, kdy odpolední teplota dosáhne nejméně 30° C.
Prvním tropickým dnem bylo úterý 14. července, posledním
pátek 28. srpna. Poslední jarní mráz byl naměřen 31. března
(-2°), první podzimní mráz, rovněž -2°, ráno 15. října. První
bouřka přišla 30. dubna. Byla značné intenzity a v místě uhodilo
do sloupu elektrického vedení. Došlo také k výpadku elektrické
energie v době 18 do 24 hodin.
První
sníh přišel
již v noci
14. října.
Sněžení
však bylo
velmi slabé
a
slabá
byla také
vrstvička
sněhu,
takže sníh
ještě
do
rána toho
dne roztál. Velmi intenzivní sněžení však přišlo v noci na 15.
října a po celý tento den i následujícího dne v pátek 16. října. V
této době napadlo za 24 hodin 30 cm sněhu. Slabě sněžilo ještě v
sobotu 17. října, takže za tuto dobu napadlo přes 40 cm sněhu. V
Krucemburku není pamětníka, aby uprostřed října spadlo tak
velké množství sněhu. V některých oblastech našeho státu spadlo
až 70 cm sněhu.
Je pochopitelné, že takové velké množství sněhu vyvolalo na
území státu kalamitu v dodávkách elektrické energie i v dopravě.
Elektrárenská společnost ČEZ vyhlásila kalamitní stav v dodávce
elektrické energie, a to kromě oblasti severních Čech a severní
Moravy, také pro okres Havlíčkův Brod. Tisíce domácností

zůstaly bez dodávky elektrického proudu. Také v Krucemburku
došlo k výpadku v dodávce elektřiny ve čtvrtek 15. října ve
večerních hodinách. Naštěstí výpadek trval jenom necelé tři
hodiny, zatímco v některých oblastech Čech a Moravy více než
dva dny.
Je pochopitelné, že se sněhová kalamita, jak bylo výše
uvedeno, dotkla i dopravy, a to silniční i železniční. Některé
méně využívané železniční tratě musely být krátkodobě
uzavřeny. Tak tomu bylo v pátek 16. října s tratí Havlíčkův Brod
– Chotěboř, kde její vyřazení způsobily popadané stromy. Sníh
také způsobil rozsáhlé polomy v lesích a napáchal i značné škody
v sadech a zahradách na ovocných stromech, které v té době
měly ještě listy, a došlo k polámání jejich větví, které neunesly
tak velkou váhu sněhu.
Sníh však naštěstí dlouho nevydržel. Za necelý týden již byla
sněhová pokrývka nesouvislá a ve čtvrtek 22. října již téměř
všechen sníh roztál. Tak rychlé tání bylo důsledkem poměrně
vysokých teplot. Tak např. v neděli 25. října vystoupila
odpolední teplota na 16° C. Podobná situace, k jaké došlo v
tomto roce, byla i v roce 1930, avšak s tím rozdílem, že k ní
došlo o jedenáct dnů později, tj. 26. října.
Na rozdíl od předcházejícího roku, kdy působily značné
škody v našem státě silné větry (např. orkán Emma), byly to
tentokrát přívalové deště, které vyvolaly povodně. Tak tomu bylo
např. koncem června na severní a střední Moravě a v jižních
Čechách. Koncem července zasáhly povodně také severní a
severovýchodní Čechy. Při povodních zahynulo 10 lidí. Oblast
kolem Krucemburku tyto přírodní katastrofy těsně minuly, když
15. července přívalové deště zasáhly Žďársko a 23. července
Přibyslavsko.
Příspěvek sestavil na základě hlášení p. Františka Holase i
vlastního pozorování místní kronikář Václav Janda.

NEOBVYKLÝ PRŮBĚH POČASÍ
ROKU 1980
Protože často slýchám stížnosti spoluobčanů na neobvyklý
průběh počasí v posledních několika letech, dovoluji si čtenáři
našeho občasníku nabídnout zápis z místní kroniky o počasí v
roce 1980. Po jeho přečtení mně jistě dají čtenáři za pravdu, že i
v nepříliš vzdálené době byl roční průběh počasí ještě
neobvyklejší.
Začátek nového roku byl ve znamení chladného zimního
počasí. 2. ledna ležela souvislá sněhová pokrývka výšky 24 cm.
Souvislá sněhová pokrývka se udržela celý leden a největší
výšky dosáhla 26. ledna – 26 cm. 31. ledna však již její výška
poklesla na 18 cm. Téměř celý únor bylo sychravé počasí s
teplotou kolem bodu mrazu. 23. února se však vyjasnilo a do 28.
února bylo jasno s teplotou kolem 10° C (25. února vystoupila
teplota až na 13° C). V té době také všechen sníh roztál. Noci
byly chladné – mrazivé (mrazy -5 až -8° C). 29. února však
nastala změna. Celý den sněžilo a napadlo 10 cm sněhu, ten však
opět brzy roztál. V noci 3. března přišla první bouřka (kolem
druhé hodiny v noci silně zahřmělo). Po bouřce následovalo
prudké ochlazení provázené silným větrem. Ve zbývající části
měsíce bylo počasí proměnlivé, převážně však chladné.
Velmi nepříznivě se projevilo počasí o Velikonocích. Od
středy 2. dubna se začalo ochlazovat a na Zelený čtvrtek (3.
dubna) také vytrvale sněžilo. Sněžilo také na Velký pátek a na
Bílou sobotu. Denní teplota nepřekročila bod mrazu. V neděli na
Boží hod ráno (6. dubna) ležela na zemi souvislá sněhová
pokrývka o výšce 45 cm. Tolik sněhu nenapadlo za celou zimu.
Znovu musely vyjet pluhy a musel se odstraňovat sníh i z
chodníků. Ještě jednou si však zima na jaře nepříjemně
„zažertovala“. Tento sníh sice v několika dnech roztál a v
polovině dubna bylo pěkné, téměř letní počasí (17. dubna
vystoupila teplota na 22° C). 23. a 24. dubna sněžilo znovu,
neboť od 20. dubna došlo k silnému ochlazení. Mokrý sníh

způsobil kalamitu v dopravě, ale i velké škody na lesních
porostech. V průběhu týdne však opět všechen sníh roztál a na 1.
května bylo již velmi pěkné a teplé počasí, takže proti očekávání
mohly být ve Ždírci n. D. po prvomájové manifestaci
předvedeny ukázky spartakiádních skladeb.
Celý měsíc květen však převládalo poměrně chladné počasí s
malým množstvím vodních srážek. V noci z 21. na 22. května
však poklesla teplota na -5° C, což znamenalo, že zmrzly na
zahrádkách květiny, zeleninová sadba a na polích i brambory. I
červen byl chladný, ale na rozdíl od května deštivý. Obdobné
bylo počasí v červenci. 9. července spadlo během dne 39,6 mm
vodních srážek a 25. července dokonce 45 mm. Takové množství
vody způsobilo rozvodnění toků. Městecký potok však z břehů
nevystoupil. V obci není pamětníka tak chladného a deštivého
léta. Měsíce srpen a září však byly teplotně lepší.
Značně proměnlivé bylo počasí v říjnu. 12. října napršelo na
tu dobu neobvykle velké množství vody (23,7 mm). Zima let
1980–81 přišla náhle. Již 20. října začal poletovat první sníh. Po
krátkém oteplení 28. října následovalo výrazné ochlazení. V noci
z 31. října na 1. listopadu klesla teplota na -7° C. Sněhový
poprašek ze začátku listopadu vydržel až do poloviny měsíce. V
době od 14. do 24. listopadu bylo nejtepleji. V těchto dnech
vystoupila teplota až na 13° C. Koncem měsíce opět nastalo
ochlazování. Příchod prosince byl spojen s neobvykle silnými
mrazy. V noci z 1. na 2. prosince poklesla teplota na -18° C. V
průběhu týdne tak vznikl teplotní rozdíl 31° C. Ani v dalších
dnech mrazy nepovolily a i přes den zůstaly na -4 až -5° C. Z 5.
na 6. prosince napadlo téměř 40 cm sněhu. Ve středu 10.
prosince se však začalo oteplovat a po vydatném dešti z 13. na
14. prosince všechen sníh roztál. Vánoce byly beze sněhu a
velmi teplé. Neobvyklý průběh počasí v roce 1980 byl i
neobvykle zakončen – podle některých svědků – kolem půlnoci
31. prosince vzdálenou bouřkou.
Chladné počasí na počátku jara způsobilo značné vegetační
zpoždění. Stromy kvetly až koncem května a teprve na samém
konci května a na počátku června se obalily listy. Značně se
opozdily žně a jejich vyvrcholení nastalo až v době mezi 10. a
15. zářím. Bylo poměrně hodně ovoce, ale kdo si nepospíšil s
jeho sklizní do 20. října, tomu zmrzlo na stromech.
Z místní kroniky vybral Václav Janda

Z DĚNÍ V MŠ
Letošní zima byla bohatá na sněhovou nadílku i tuhé mrazy, a
tak jsme vytáhli boby, lyže, sáňky a do sytosti si užívali zimní
radovánky. Školní zahradu nám hlídali sněhuláci, ze sněhu jsme
si dělali hrady, tunely, domečky. K bobování jsme využívali
zahradu a školní hřiště. Podle zájmu a schopností děti lyžovaly
na louce nad školkou.

Nezapomněli jsme ani na ptáčky a zvířátka a nachystali jsme
jim jejich oblíbené dobroty, které děti přinesly z domova. Zima
panovala nejen venku, ale dostala se i nám do vnitřních prostor

mateřské školy. Pod šikovnýma rukama dětí vyrostli papíroví
sněhuláci, zasněžený les, krajkové vločky a krásné zimní
obrázky.
20. 1. proběhla informativní schůzka s rodiči předškoláků a
zástupců základní školy. Do 1. třídy ZŠ se bylo zapsat 20 dětí.
Zápis dětí do MŠ se konal 18. 2. Přišlo 35 nových dětí z
Krucemburku a z blízkého okolí. Zároveň si děti a rodiče mohli
prohlédnout naši školku a pohrát si s hračkami. Pro radost si
odnesli košíček s překvapením.
Zimní období jsme zakončili karnevalem pro rodiče a děti,
který se nesl v duchu námořnického bálu. Všichni se zapojili do
práce podle svých sil a schopností. Děti vyráběly z papíru žabky,
rybky, chobotnice a jiné živočichy. Paní kuchařky napekly
koláče, řezy, slepované i drobné cukroví. Nachystaly ovocné
talíře a jednohubky různých druhů a chutí. A tak jsme se 3. 3. v
15 hodin všichni nalodili na palubu naší lodi. Aby nám plavba
lépe utíkala, užívali jsme si bujarého veselí, tance, hudby,
zábavných soutěží. Na konci jsme byli odměněni nalezeným
pokladem.

Těšíme se na jarní sluníčko a na probouzející se přírodu, na
tvořivou jarní dílnu s rodiči, kde budeme vyrábět velikonoční
dekorace, a na den se zelenou barvičkou.
Všem přejeme krásné jarní svátky, spoustu sluneční pohody a
hodně elánu do příštích dnů.
kolektiv zaměstnanců MŠ

ZPRÁVY ZE ZŠ
Od ledna 2010 probíhala na naší škole spousta soutěží,
olympiád a dalších zajímavých činností. Hned 7. 1. se chlapci 6.
a 7. třídy zúčastnili okresního kola ve florbalu. Vyhráli a
postoupili do krajského kola, kde obsadili vynikající 5. místo.
Ve stejný den se konalo školní kolo chemické olympiády a
následně 20. 1. okresní kolo v Havlíčkově Brodě, kde žáci 9.
ročníku dosáhli vynikajících úspěchů: Jiří Kazda obsadil 1.
místo, Iveta Josková 3. místo, Lydie Novotná 5. místo a Libor
Machovec 11. místo. 27. 1. proběhlo na DDM v Havlíčkově
Brodě okresní kolo dějepisné soutěže Mladý historik. Naši školu
zastupovala Anežka Kavalírová z 8. třídy a obsadila 15. místo.
27. 1. se v Havlíčkově Brodě uskutečnilo okresní kolo
Matematické olympiády pro žáky 5. a 9. ročníku ZŠ. Naši školu
reprezentovali Jiří Kasal, Miloš Losenický, Jan Soukup, Jana
Vařečková, Anna Soukupová, Iveta Josková, Barbora Pálková a
Jiří Kazda a dosáhli vynikajících výsledků.
17. 2. proběhlo školní kolo anglické olympiády ve 2
kategoriích. V kategorii I. A pro žáky 6. a 7. obsadila první 1.
místo Helena Perglová ze 7. třídy. V kategorii II. A pro žáky 8. a
9. ročníků byla připravena soutěž v poslechu a práci s textem.
Nejlepší byly Lydie Novotná a Barbora Pálková z 9. ročníku. V
okresním kole si vybojovala vynikající 1. místo v kategorii I. A

Helena Perglová ze 7. třídy, Barbora Pálková v kategorii II. A
obsadila 7.-11. místo. V okresním kole olympiády v německém
jazyce nás úspěšně reprezentoval František Říha z 8. třídy a
umístil se na velmi pěkném 4. místě.
25. 2. se konalo školní kolo zeměpisné olympiády, nejlepšími
řešiteli se stali Miroslav Novotný ze 6. třídy, Jan Pecina ze 7.
třídy a Jiří Kazda z 9. třídy.
25. 1. se na naší
škole uskutečnil zápis
dětí do první třídy. Za
doprovodu rodičů se
k němu dostavilo 20
předškoláků. Děti si
dobře poradily s
úkoly, které na ně u
zápisu čekaly.
Každoročně
pořádáme pro žáky 1.
a 2. stupně školní
kola recitační soutěže.
Sedm nejúspěšnějších
žáků reprezentovalo naši školu v okrskovém kole v Chotěboři.
Děvčata Lucie Matulová, Simona Hájková a Iveta Josková
obsadila shodně 2. místa ve svých kategoriích a postoupila do
okresního kola.
3. 2. se konal tradiční masopustní karneval se soutěžemi,
diskotékou, vyhlášením nejlepších masek a kouzelnickým
vystoupením našich žáků.
Díky dostatečné sněhové nadílce se konaly lyžařské závody
školní družiny, žáků 5. třídy a žáků druhého stupně. Pro první
stupeň připravily paní učitelky sportovní den s řadou
netradičních disciplín. Pro žáky 7. ročníku a zájemce z 8. a 9.
třídy se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz v Daňkovicích. V
rámci sportovního dne odjeli 26. 2. žáci druhého stupně na Zimní
stadion v Chotěboři a zdokonalovali se v bruslení a hokeji.
Všichni žáci druhého stupně se zapojili do soutěže vyhlášené
Krajským úřadem kraje Vysočina „Poznej Vysočinu“. Dva
nejlepší – Helena Perglová a Vojtěch Hudec – budou
reprezentovat naši školu v Jihlavě v dalším postupovém kole.
Žáci 9. ročníku vytvořili zdařilé práce do tří soutěží literárních –
Svět očima dětí, Naše dějiny v paměti školních dětí a Jak
můžeme žít dál? Žáci 7.–9. ročníku se zapojili do celostátní
soutěže „Najdi, co neznáš!“. S pomocí internetového
vyhledávače odpovídají celé třídy na otázky z různých období
společenských i exaktních věd. Další soutěží pro žáky 2. stupně
byla celostátní soutěž Finanční gramotnost. Tato soutěž má
přispět k rozvoji ekonomického myšlení a rozhodování. Tři
nejlepší vytvoří družstvo, které bude reprezentovat školu v kole
okresním.
Žáci prvního stupně navštívili Horácké divadlo v Jihlavě.
Pohádka Kubula a Kuba Kubikula se všem dětem velmi líbila. I
žáci druhého stupně odjeli do VČD v Pardubicích. Komedie
Tajný lodní deník se také těšila velkému zájmu.
V únoru sehráli chlapci prvního stupně přátelské utkání ve
florbale s žáky ze ZŠ Ždírce nad Doubravou a zvítězili 23:12.
Bylo to poprvé, kdy zápas vyhráli na soupeřově hřišti.
V den rozdání pololetního vysvědčení opět žáci absolvovali
dvouhodinový blok Ochrana člověka za mimořádných událostí.
Se svými třídními učiteli se zabývali chováním na silnici, první
pomocí, pravidly ochrany přírody a základy přežití v nouzových
situacích. Některé informace vyhledávali na internetu, výuka
byla zpestřena i filmem k dané problematice. 19. 2. navštívil
školu okresní metodik prevence pan Mokrejš. V 8. ročníku se
zabýval právem a trestem. Seznámil žáky s přestupkem a
trestným činem, s trestnou činností násilnou a majetkovou. Ve 4.
ročníku žáci byli seznámeni s prací Policie ČR.
I v letošním roce probíhá projekt Recyklohraní – sběr starých
baterií a elektrozařízení. Za dobu trvání jsme odevzdali téměř

500 kg tohoto odpadu. Připomínáme: nevyhazujte baterie a stará
elektrozařízení do koše, ale odevzdejte je prostřednictvím svých
dětí či osobně ve škole k recyklaci. Už od září 2009 probíhá na
naší škole sběr papíru a plastových víček, který organizuje firma
Alfašrot z Dolní Rožínky. Do konce ledna, kdy sběr firma
odvezla, nasbírali žáci celkem 5.310 kg papíru a 105 kg víček.
Nejlepšími sběrači za 1. pololetí jsou žáci 5. třídy, kteří nasbírali
1.544 kg, žáci 7. třídy donesli 770 kg a jsou v soutěži druzí. Třetí
jsou žáci 2. třídy, sebrali 712 kg. Množství sebraného sběru se
určitě zvýší, neboť soutěž pokračuje až do června 2010.
V měsíci lednu
byla
do
jedné
z učeben
nainstalována
interaktivní tabule.
Interaktivní výuka
je nová metoda
vyučování,
která
zapojí do procesu
učení samotné děti,
rozšíří kreativitu u
žáků, ale i u učitelů.
Výuka je názornější
a efektivnější.
Naše ZŠ se přihlásila do projektu EU a ČR „Ovoce do škol“.
Projekt se vztahuje na žáky 1.-5. ročníku a jeho úkolem je
především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny,
vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti
epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a
zeleniny. Dětem budou jednou týdně zdarma poskytovány
produkty zdravé výživy.
Žáci se již od zimních měsíců připravovali na velikonoční
výstavu, která se konala ve spolupráci s kroužkem Šikovných
rukou paní Soukupové ve dnech 24. a 25. 3. v ZŠ.
Podrobnější informace o činnosti školy naleznete na
internetových stránkách školy www.zskrucemburk.cz
Přejeme všem čtenářům příjemné prožití nadcházejících
svátků jara.
kolektiv zaměstnanců ZŠ

VÍTĚZSTVÍ 5. TŘÍDY
V INTERAKTIVNÍM PROJEKTU

Žáci 5. třídy ZŠ Krucemburk zvítězili v III. ročníku
celorepublikové soutěže „Hravě žij zdravě“, jejímž cílem je
popularizovat zásady zdravého životního stylu mezi dětmi.
Všechny informace internetového kurzu žáci postupně získávali
formou her, tajenek a kvízů, které jim přiblížily způsob, jak
zlepšit svůj jídelníček nebo aktivně vyplnit volný čas. Do soutěže
bylo zaregistrováno rekordních 7.718 žáků z 433 pátých tříd celé
ČR a ti měli jedinečnou možnost hravým a zábavným postupem

se seznámit s principy podporujícími pozitivní změny v skladbě
jídelníčku, stravovacím režimu nebo stolování. Celý program
děti rovněž motivoval k nutnosti zkrácení času tráveného u
televize nebo počítačových her. Soutěžící měli nespočet
příležitostí trénovat si osvojené zásady v praxi.
25. 2. se naši páťáci vydali na slavnostní vyhlášení výsledků
do Prahy. Nádherného slunečného dne jsme využili i k prohlídce
našeho hlavního města. Navštívili jsme Karlův most,
Staroměstské a Václavské náměstí. Vlastnímu vyhlášení
výsledků v Paláci Flora v Cinema City–IMAX předcházela
tisková konference, na níž vystoupil mimo jiné i zástupce
Ministerstva zdravotnictví, hlavní hygienik ČR MUDr. Michael
Vít, Ph.D., který zdůraznil nutnost aktivního trávení volného
času. Poté následovalo předávání cen. Za vítězství naši žáci
získali moderní vodácký člun DINGHY 330 a výlet vlakem
Českých drah do největšího vodního parku v ČR Aquapalace
Praha; uskuteční se 27. dubna.
Pro žáky bylo připraveno i občerstvení, po němž následovalo
promítání 3D filmu Podmořský svět, v němž měli diváci
jedinečnou příležitost spatřit zázrak podmořského světa Velkého
bariérového útesu či Jižní Austrálie a mít téměř nadosah hravé
lachtany či nebezpečné bílé žraloky.
Na závěr bych chtěla pogratulovat páťákům k mimořádnému
úspěchu a popřát jim mnoho zdaru a vytrvalosti v naplňování
cílů tohoto projektu.
Marcela Pospíchalová

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ ZUŠ
Pobočka ZUŠ v Krucemburku bude přijímat ve školním roce
2010-2011 žáky do těchto oborů: hra na klavír, varhany, EKN,
flétnu, klarinet, kytaru, sborový zpěv a do oboru výtvarného.
Talentové zkoušky proběhnou v pobočce ZUŠ v pondělí 3.
května od 13 do 17 hodin. Přihlásit se mohou děti od šesti let,
škola nabízí hudební vzdělávání i starším dětem. Využijte této
možnosti a talentových zkoušek se nebojte: jde spíše o zjištění,
zda má dítě hudební vlohy a smysl pro rytmus. Těší se na vás
vedoucí pobočky ZUŠ Marta Rejšková

SLOVO HEJTMANA
Tak tu máme březen a tedy jaro snad
za humny. Letošní paní Zima svou roli
neodbyla, i když Vánoce ještě tu
idylickou kulisu postrádaly. Další měsíce
se už ovšem představila v celé své kráse –
mrzlo až praštělo, hromady sněhu
lemovaly naše cesty. K radosti dětí a
ustaranosti řidičů. Děti jásaly, zvykem
šoférů bývá brblat nad silničáři, kteří
„nevěděli, že přijde zima a zasype
silnice…“
Ale myslím, že každým rokem se i
údržba silnic zlepšuje. V letošním náporu
mrazu a sněhu jsme častěji slyšeli i slova
uznání. A pochopení, že silničáři
nemohou být najednou všude, ale že
odvádějí poctivou práci, i když jim často
dával živel zabrat. Myslím, že se ukázala
lepší koordinace celokrajského řízení na
našich silnicích. A taky se projevila
užitečnost nové spolehlivé a výkonné
techniky, kterou jsme hromadně pořídili
na podzim pro Krajskou správu a údržbu
silnic Vysočiny. A za niž jsme byli
mnohými kritizováni. Především pak díky
profesionální a obětavé práci zaměstnanců

CHRÁMOVÝ PĚVECKÝ SBOR
A DPS GIOCOSO
Chrámový pěvecký sbor zve občany na velikonoční obřady a
mše svaté, které bude prokládat zpěvem.
Velikonoční svátky jsou vrcholem celého církevního roku.
Květná neděle (letos 28. 3.) je poslední postní nedělí, po níž
začíná „Svatý týden“. Označení Květná připomíná Ježíšův
slavný vjezd do Jeruzaléma před židovskými velikonočními
svátky – paschou, kdy ho zástupy nadšeně vítaly. Při
bohoslužbách této neděle se poprvé zpívají pašije = texty
evangelia, které popisují zatčení, odsouzení a umučení Ježíše
Krista. Na Květnou neděli se zaposloucháme do slavné části
Hosana z Popelky nazaretské a do pašijí podle sv. Lukáše –
jednohlasý sólový zpěv pro tenor a bas, který je prokládán
čtyřhlasým zpěvem, jak mužským, tak sborovým.
Čtyřhlasým zpěvem vás bude sbor provázet i na Zelený
čtvrtek a Velký pátek, kdy zazní opět pašije, tentokrát podle sv.
Jana. Radost ze vzkříšení na Bílou sobotu umocní velikonoční
chvalozpěv – exulte, který přednese Milan Martinek, sborové
Buď tobě sláva ze slavného Händlova oratoria Juda Makabejský
a další skladby. V neděli si vyslechneme jásavou velikonoční mši
našeho milého rodáka P. Karla Břízy „Rozleťte se zpěvy vzhůru“
a velikonoční ordinárium současného skladatele Stanislava
Jelínka.
Chrámový sbor se spolu s DPS Giocoso pilně připravuje na
oslavu 120. výročí narození malíře Jana Zrzavého a nacvičuje
skladby J. Brabce, které budou provázet celé divadelní
představení o Janu Zrzavém. Připraven je také Chalupářský
komorní orchestr, který bude celé představení provázet
instrumentální hudbou, v současné době však nacvičování
poněkud vázne, neboť skladatel nedodal dosud potřebné noty.
Ale pevně věřím, že se vše stihne. Takže si vás již dovoluji
pozvat 19. června na představení „Kouzelník, který uměl
namalovat duši“ a na slavnostní odhalení busty Jana Zrzavého na
budově OÚ.
Marta Rejšková

správy silnic byly naše cesty solidně
průjezdné i při náporech sněhových vánic.
Neméně náročné bylo minulé období pro
zaměstnance služeb ve městech – ti měli
plné ruce práce s odklízením sněhu z ulic,
rampouchů z okapů a se zprovozněním
chodníků. Na okrajích měst a na vesnicích
zase často občané bojovali se sněhem
svýma rukama a lopatami. Všem patří
poděkování za to, že i tu tuhou zimu jsme
zvládli docela slušně.
Taky bych se rád zmínil o jedné
zdánlivé maličkosti, která ale vyvolala už
v minulosti a nyní opět vzrušenou diskusi.
Krajské zastupitelstvo podalo Parlamentu
České republiky zákonodárnou iniciativu,
aby byl název našeho kraje změněn
z doposud oficiálně ústavním zákonem
schváleného „Vysočina“ (s dalším
přídomkem …., se sídlem Žižkova ulice,
Jihlava, tvořená územími okresů…) na
logičtější název Kraj Vysočina. Ten se
stejně používal a používá, protože bez
přívlastku „kraj“ nebylo vždy jasné, o co
vlastně jde. Samotné slovo Vysočina je
názvem zeměpisného území i typu
krajiny. Vyskytuje se také u všech
možných subjektů, od zemědělských

družstev, výrobních družstev, provozů po
sportovní mužstva a tak dále. Zjistili jsme,
že celkem se objevuje v téměř 250
názvech. Pak docházívá ke zmatení. My
žádáme pouze o doplnění slova kraj buď
před nebo za Vysočina, aby oficiální
název zněl Kraj Vysočina nebo Vysočina
kraj.
Nejde o rozmar úředníků nebo o
nějakou hru se slovíčky. V běžných
textech lze poznat smysl názvu ze
souvislostí. Ale například zápisy do
katastru nemovitostí, soudní spisy nebo
datové schránky a další úřední operace
vyžadují přesnost, jinak dochází ke
zmatení, chybám a neplatnosti úkonů. To
vše je častější se stále širším používáním
elektronické komunikace. Ta je rychlejší,
pohodlnější, levnější, ale taky náročnější
právě na přesnost. Proto doufáme, že
parlament náš návrh na tuto změnu
ústavního zákona schválí a ušetří tak naše
občany
mnohých
nedorozumění
a přehmatů.
Důležitější však je, aby se tu lidem
slušně a spokojeně žilo – ať to bude na
Vysočině, v kraji Vysočina nebo v Kraji
Vysočina. Teď právě moc důvodů

k optimismu nemáme. V kostech ještě
cítíme tu zimu, navíc krize a rostoucí
nezaměstnanost nás nepouštějí se svých

pařátů. Přesto věřím, že tak jak blížící se
jaro prohřeje naše promrzlá těla a zkřehlé
duše, v nastávajícím čase najdeme

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

V médiích slyšíme, jak tato zima doslova vyždímala
rozpočty měst a obcí. Jak je tomu u nás?
Samozřejmě i rozpočet městyse byl vyčerpán více, než jsme
předpokládali. Do dnešního dne bylo vyčerpáno více než 80 %
celkových nákladů plánovaných pro rok 2010 a to do této částky
není zahrnut nákup nové sněhové frézy. A budeme-li kalkulovat
s finanční náročností zimy, tak jarní úklid komunikací bude
finančně náročnější než v minulém roce, protože desítky tun
použitého posypu bude nutné uklidit, a to bude znamenat další
velké finanční náklady.
Občané se také ptají, jaká je budoucnost místní lékárny.
Budeme si v budoucnu mít kde vyzvednout léky nebo
budeme muset dojíždět jinam?
Budoucnost místní lékárny není nijak ohrožena, pouze dojde
k výměně nájemce a provozovatele lékárny. Je neuvěřitelné, jaké
fámy jsou někteří lidé schopni šířit, které mají bohužel základ
v nepravdivých sděleních stávajícího nájemce lékárny. Výpověď
podal stávající nájemce a k datu 31. 5. 2010 tak ukončí činnost a
nastoupí nový provozovatel, který jistě nabídne mnohem levnější

dostatek způsobů k naplnění našich dnů
pěknými prožitky.
Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

a lepší služby. Můj osobní názor je, že změna se promítne do
lepších služeb pro všechny uživatele a občany.
Blíží se oslavy 120 let výročí narození malíře Jana
Zrzavého. Kdo se na přípravách této oslavy všechno podílí a
na co se můžeme těšit?
Oslavy výročí narození malíře Jana Zrzavého jsou
naplánovány, v plném proudu je příprava a dolaďování všech
vystoupení. Oslavy budou zahájeny 19. června odhalením busty
J. Zrzavého a premiérou vystoupení ochotníků s představením
nesoucím název „Kouzelník, který uměl namalovat duši“. Scénář
hry napsala PaedDr. Jitka Měřínská, nastudování hry a režii
zajišťuje paní Renata Lédlová a městys prostřednictvím starosty
zajišťuje výrobu a umístění busty J. Zrzavého.
Chcete říci něco na závěr?
Na závěr si dovolím popřát všem občanům příjemné prožití
jarních dnů a velikonočních svátků; klukům, mládencům a všem
koledníkům při pomlázce dobrou šlohačku; všem děvčatům,
slečnám a ostatním šlohaným ženám omlazení, a nakonec přeji
všem hodně zdraví, jarní pohody, hodně sluníčka a velkou
Radost z Velikonoc.
Děkuji za rozhovor
Otázky kladl Roman Dopita

INFORMACE Z 67.– 69. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE
67. zasedání – 11. 1. 2010
* RM projednala žádost ředitele ZŠ
Krucemburk o rekonstrukci osvětlení.
Na základě výsledku kontroly hygienické
stanice ZŠ je nutno provést změnu
umístění osvětlení ve třídách podélně
s okny ve smyslu platné vyhlášky. RM
souhlasí se zadáním zakázky panu Jiřímu
Přiklopilovi, Krucemburk v ceně díla cca
53.000 Kč+DPH.
*
RM projednala návrh mandátní
smlouvy ve věci zpracování žádosti o
dotaci peněžních prostředků z Fondu
Vysočiny na opravu cest na hřbitově a
části hřbitovní zdi. RM souhlasí se
zadáním Ing. arch. Kozákové, která by
současně zajistila zpracování situační
studie a technický dozor.
* RM byla seznámena s inspekční
zprávou kvality sociálních služeb z
inspekce provedené pracovníky KÚ
Vysočina ve dnech 11.-13. 11. 2009 a
s následným postupem k odstranění závad
do 30. 6. 2010.
* RM projednala žádost pana P. M. o
zrušení pronájmu prostor k podnikání
v domě Mikuláše Střely 420 k 31. 12.
2009. RM nemá námitek.
* RM projednala žádosti o pronájem
uvolněných prostor v domě Mikuláše
Střely 420 k podnikání. Žádost podala
paní L. K., Benátky a slečna J. M.,
Krucemburk. RM schvaluje pronajmout
uvolněné prostory panem P. M. paní L.
K., která bude nadále poskytovat
masérské služby. RM současně navrhuje
prověřit možnost stavebních úprav
v pronajatém prostoru panem J. J. tak, aby

zde bylo umožněno slečně J. M.
provozovat kadeřnictví.
* RM projednala a schválila návrh
úpravy rozpočtu MŠ na rok 2009.
*
RM projednala a schválila návrh
rozpočtových opatření č. 6 k 31. 12.
2009.
* RM projednala žádost společnosti
VODAFONE o snížení částky za
pronájem pozemku, na kterém je
umístěn vysílač. RM s navrhovaným
snížením nesouhlasí.
* Starosta informoval RM o průběhu
opatření k získání prostředků ze
Státního zemědělského investičního
fondu pro uskutečnění akcí lesní
technika, cesta pod lesem.
68. zasedání – 25. 1. 2010
* RM projednala nabídky tří uchazečů
na zhotovení zakázky ZTV Vydrbalka
I. část: Dešťová a splašková kanalizace.
Starosta seznámil RM s postupem
hodnocení nabídek. Jediným kritériem je
cena
nabídky.
RM
přistoupila
k hodnocení nabídek a jejich projednání.
Nabídky: 1. VHS Bohemia, a.s., Haškova
153/17, 638 00 Brno, cena: 1.979.997,56
Kč bez DPH; 2. Žďárská plynařská a
vodařská, a.s., Habry n. S. 367, 591 01
Žďár n. Sáz., cena: 2.195.863 Kč bez
DPH; 3. Ekostavy Brno, a.s., U Svitavy
2, 618 00 Brno, cena: 2.094.991 Kč bez
DPH. Z uvedených uchazečů byla
vybrána firma VHS Bohemia a.s.,
Haškova 153/17, 638 00 Brno s nejnižší
nabídkovou cenou.
* RM projednala a schválila žádost MŠ o
převedení hospodářského výsledku do

fondu rezerv. Jedná se o částku 636,66
Kč.
*
RM projednala dodatek nájemní
smlouvy „Metropolitní síť“ – návrh
ceny. RM pověřuje starostu jednáním o
ceně, podmínkách nájmu a ceně za
služby. RM souhlasí s tržním nájemným
(viz nájemné s O2).
* RM projednala návrh na stanovení
nové
ceny
pozemku
v lokalitě
„Vydrbalka“. Navrhuje cenu 150 Kč/m2.
V kupní
smlouvě budou
uvedeny
podmínky, které musí stavebník dodržet.
* Starosta informoval RM o předání
titulu
Čestného
občanství
panu
Jindřichu Kozlovi.
* RM projednala a schválila návrh na
stavební úpravy v objektu zdravotního
střediska pro vytvoření nových prostor
k podnikání a pověřuje starostu zajištěním
provedení těchto úprav dle předloženého
návrhu.
69. zasedání – 16. 2. 2010
* RM projednala žádosti o dotace
neziskových organizací a schválila
poskytnutí finančních příspěvků na rok
2010.
* RM projednala a schválila žádost MŠ o
povolení vést podvojné účetnictví ve
zjednodušeném rozsahu na základě
vyhlášky o účetnictví č. 410/2009, § 9.
*
RM byla seznámena s průběhem
zpracování žádostí do programu ŽP
(jedná se o výměnu oken a zateplení
obvodového pláště u budov ZŠ a MŠ).
Žádosti
jsou
v současné
době
zaregistrovány.
* RM projednala informaci o postupu
při opravě hřbitova. Oprava bude

realizována ve dvou etapách: v první
etapě bude opravena hřbitovní zeď a
přeložena část přístupového chodníku, pro
financování druhé etapy oprav bude
podána žádost o dotaci.
* RM doporučuje po domluvě s městem
Ždírec nad Doubravou navrhnout člena
Dozorčí rady VAK Havlíčkův Brod
jako společného zástupce.
* RM projednala přijetí dotace od kraje
Vysočina ve výši 110.000 Kč a schválila
podepsání „Smlouvy o poskytnutí dotace
na návrh územního plánu Krucemburk“.
* RM projednala oznámení společnosti
Citelum, a.s, Novodvorská 1010/14,

142 00 Praha 4, o úpravě smluvní ceny
od 1. 1. 2010 na obnovu, provoz a správu
soustavy
veřejného
osvětlení
na
494.158,76 Kč včetně DPH za rok.
Navýšení ceny je zdůvodněno vzrůstem
ceny energie (o cca 0,1558 Kč včetně
DPH za kWh), změnou výše DPH a 1%
inflací. RM nemá námitek.
* RM projednala a schválila návrh
programu na zasedání ZM 24. 2. 2010.
*
RM projednala možnost využití
dotačního programu Zelená úsporám
při realizaci výměny nevyhovujících oken
v bytových domech č.p. 193 a 345. RM

souhlasí se zpracováním a podáním
žádosti o dotaci.
* RM vyslovila dodatečný souhlas s
nákupem sněhové frézy za cenu 50.367
Kč vč. DPH.
* RM projednala a schválila návrh
mandátní smlouvy na technický dozor
investora pro ZTV Vydrbalka s ing.
Františkem Kujanem.
*
RM projednala návrh nájemní
smlouvy s Pozemkovým fondem ČR na
pronájem pozemku parc. č. 589, parc. č.
1408/8 v k. ú. Krucemburk za cenu 100
Kč ročně. RM souhlasí s návrhem
smlouvy.

INFORMACE Z 22. A 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
22. zasedání ZM – 9. 12. 2009
* ZM projednalo a schválilo žádost A. P.,
Krucemburk 87 na dočasné zproštění
poplatku za odpad po dobu pobytu
v zahraničí.
* ZM projednalo a schválilo OZV č.
5/2009 o místních poplatcích.
* ZM projednalo a schválilo výkup
pozemků PK parc. 1371/6 a PK parc. č.
1372/4 v k.ú. Krucemburk (Průmyslová
zóna) od Pozemkového fondu Praha za
cenu 188.800 Kč.
* ZM projednalo a schválilo dotaci na
opravu kulturní památky Červená vila
ve výši 40.000 Kč pro rok 2010.
* ZM projednalo a schválilo návrh
smlouvy s ing. D. Plíštilem, Neratovice na
zpracování žádosti na akci ZŠ a MŠ
zateplení a výměna oken za cenu
183.389 Kč včetně DPH.
* ZM projednalo a schválilo udělení
čestného občanství panu J. Kozlovi,
Krucemburk 121.
* ZM projednalo a schválilo Dodatek č.
1/2009 ke smlouvě nájemní smlouvy
mezi podílnickými obcemi lesního
družstva obcí a Lesním družstvem obcí se
sídlem v Přibyslavi z 10. 6. 2006.
* ZM projednalo a schválilo návrh
smlouvy o smlouvě budoucí na prodej
pozemků PK 1372/4, PK 1371/6 a části
pozemků rozdělených geometrickým
plánem PK 1394/3, PK 1394/7, PK 1398
v k.ú. Krucemburk v celkové ceně
203.800 Kč.
* ZM projednalo a schválilo finanční
spoluúčast městyse na programu
Diagnóza památek 2009 ve výši 24.000
Kč pro ŘK farnost Krucemburk.
* ZM projednalo a schválilo Darovací
smlouvu ve výši 17.888 Kč pro ZUŠ
Krucemburk.
* ZM projednalo a schválilo Rozpočtová
opatření č. 5/2009.

* ZM zmocňuje RM k projednání a
schválení konečné úpravy rozpočtu
Městyse Krucemburk za rok 2009.
* ZM projednalo a schválilo žádost ZŠ o
příspěvek na provoz školy v roce 2010
ve výši 1.600.000 Kč.
* ZM projednalo a schválilo žádost MŠ o
příspěvek na provoz školy v roce 2010
ve výši 650.000 Kč.
* ZM projednalo a schválilo rozpočet
Městyse Krucemburk na rok 2010.
* ZM projednalo a schválilo poskytnutí
přechodné finanční výpomoci v roce
2010 TJ Sokol Krucemburk na
financování akce „Statické zajištění
stropu sokolovny Krucemburk“ ve výši
995.922 Kč. Tato finanční výpomoc bude
zajištěna Směnečnou smlouvou a
podepsanou směnkou všemi členy výboru
TJ Sokol Krucemburk.
* ZM projednalo a schválilo zvýšení
nájemného v bytových domech čp. 196
a čp. 345 (půdní vestavby) od 1. 4. 2010
dle dohody s nájemníky.
* ZM projednalo a schválilo zrušení
usnesení dočasného zproštění od
placení poplatku za odpad pro M. CH.,
Krucemburk 196, jak bylo schváleno
usnesením č. 7/2005/23 ze dne 30. 11.
2005.
23. zasedání ZM – 24. 2. 2010
* ZM projednalo a schválilo termíny
jednání ZM na dny 21. 4., 23. 6. a 8. 9.
2010.
* ZM revokuje bod č. 16. usnesení ZM
ze dne 31. 10. 2007 č. 6/2007/8 (cena
stavebních pozemků „Na Vydrbalce“).
*
ZM projednalo a schválilo novou
prodejní cenu pozemků Na Vydrbalce
150 Kč/m2 a smluvní pokutu ve výši
500.000 Kč v případě nedokončení stavby
do 5 let od prodeje pozemku včetně
předkupního práva městyse.
* ZM projednalo a schválilo delegaci
Jana Martince, starosty města Ždírec

n. D., do Dozorčí rady VAK, a.s.,
Havlíčkův Brod jako společného
zástupce města Ždírce n. D. a městyse
Krucemburk.
* ZM projednalo a schválilo delegaci
místostarosty Františka Hokeho jako
zástupce městyse na Valnou hromadu
Vodovody a kanalizace, a.s., Chrudim.
* ZM projednalo a schválilo delegaci
starosty Mgr. Jiřího Havlíčka jako
zástupce městyse na Valnou hromadu
Vodovody a kanalizace, a.s., Havlíčkův
Brod.
* ZM projednalo a schválilo SoD
s firmou Josef Strašil, Krucemburk na
zakázku Oprava hřbitovní zdi a přeložení
žulové dlažby – Katolický hřbitov
Krucemburk za cenu 834.960 Kč včetně
DPH.
* ZM projednalo a schválilo SoD
s firmou Jaroslav Dohnal, Krucemburk
393 – stavební
úpravy zdravotního
střediska Krucemburk za cenu 170
Kč/hod + materiálové náklady + DPH.
* ZM potvrzuje rozhodnutí RM ze dne
25. 1. 2010 č. usnesení 2/2010/68 – výběr
nejvhodnější nabídky na zakázku
Splašková a dešťová kanalizace ZTV
Vydrbalka I. etapa Krucemburk.
* ZM projednalo a schválilo mandátní
smlouvu s ing. Františkem Kujanem,
Krucemburk 236, technický dozor
investora na akci „Splašková a dešťová
kanalizace ZTV Vydrbalka Krucemburk“
– cena dle výkazu prací a ceníku RTS.
* ZM projednalo a potvrdilo rozhodnutí
RM ze dne 11. 1. 2010 usnesení č.
1/2010/67,
schválení
Rozpočtových
opatření č. 6, stav k 31. 12. 2009.
* ZM projednalo a schválilo mandátní
smlouvu
s ing.
arch.
Martinou
Kozákovou. U Studně 5, Jihlava,
technický dozor investora na akci –
Oprava hřbitovní zdi Krucemburk – cena
dle výkazu prací a ceníku RTS.

Publikovány jsou upravené verze usnesení Rady a Zastupitelstva městyse z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná verze zápisu je v souladu s § 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích k nahlédnutí
v sekretariátu starosty.

MĚSTYS KRUCEMBURK DĚKUJE VŠEM SPONZORŮM
ZA DARY DO TOMBOLY
Ing. Vladimír Kubeš – Intermont, s.r.o., Krucemburk, ELTER Hlinsko, Společnost ICZ, a.s., Praha, VHS, a.s., Brno, Dřevovýroba
Benátky – manželé Rubkovi, LS Mont Žďár nad Sázavou, Pohostinství „Pepino“ – pan Josef Strašil Krucemburk, Obchodní činnost –
paní Jiřina Moravcová Krucemburk, Elasta – Vestil, s.r.o., Krucemburk, Autoopravna – Jan Valecký Krucemburk, VHS Bohemia
Žďár nad Sázavou, Chládek a Tintěra, a.s., Havlíčkův Brod, ODAS – pan Miloslav Odvárka Žďár nad Sázavou, Zemědělská a.s.
Krucemburk, BeHo Staré Ransko, Tramont, s.r.o., Staré Ransko, pan Bohuslav Vaníček Krucemburk, pan Jiří Myška – Hračky
Krucemburk, Truhlářství Karel Losenický Krucemburk, Projektová kancelář – Ing. František Kujan Krucemburk, Průmyslové zboží –
paní Kejíková a paní Littová Krucemburk, Zemědělský podnikatel pan Jiří Kasal Krucemburk, Elektromontáže – pan Jiří Přiklopil
Krucemburk, Krčma U rytíře Střely – pan Ladislav Seknička Krucemburk, MVDr. Pavel Janáček Krucemburk, paní Ludmila
Soukupová Krucemburk, pan
Jaroslav Joska – holič a kadeřník
Krucemburk, Kino Krucemburk,
pan
Roman
Brychnáč
–
Krucemburk, Dekora Jeníček,
a.s., Ždírec nad Doubravou,
Bytový textil Hlinsko – paní
Jaroslava
Lidmilová,
pan
Jaromír Mifka – Lesní družstvo
Vortová, Vinárna RETRO –
manželé
Podrazilovi
Krucemburk, Modelárna – pan
Oldřich Novák Ždírec nad
Doubravou, LOCK – Ing.
Zdeněk Řehák Nové Ransko,
Jednota
Havlíčkův
Brod,
Geodézie – paní Lenka Mášová
Přibyslav, pan Jan Matějka –
Autodoprava
Ždírec
nad
Doubravou, Zahrada Malochýn
– paní Pavlína Junová, pan Jan
Šlerka – klempíř Ždírec nad
Doubravou,
pan
Kasal
–
Podlahářství
Ždírec
nad
Doubravou,
KM
IMPORT
Vojnův Městec – paní Ing. Marie
Kmochová,
Lesní
družstvo
Přibyslav, DaS Ždírec nad
Doubravou, Město Žďár nad
Sázavou,
Česká
spořitelna
Ždírec nad Doubravou, Instav
Hlinsko, Kosmetika a Pedikura
paní Ondráčková a paní Pešková
Ždírec nad Doubravou, pan
Milan Plachý Ždírec nad
Doubravou, Ohňostroje, s.r.o.,
Praha – pan Krupička, ČEZ Prodej, s.r.o., Pardubice, Citelum, a.s., Havlíčkův Brod, paní Pavla Dušková – Office Depot, PERUN
Klub Hluboká, Traffic Pardubice, Lékárna Pardubice, Malířství a natěračství – pan Pavel Šustr Benátky, Slévárna a modelárna Nové
Ransko, paní Bronislava Vinopalová – Glass galerie Svoboda Žďár nad Sázavou, Vzájemná hasičská pojišťovna Žďár nad Sázavou,
kancelář Alfinanz, a.s., Žďár nad Sázavou a Chotěboř, Ing. Dejmal – Velká Losenice, paní Lenka Málková – Solno-jodová jeskyně
Hlinsko, Tiskárna Unipress, s.r.o., Žďár nad Sázavou, pan Martin Bříza – Fitko Ždírec nad Doubravou.
Děkujeme.

ZPRÁVA Z MATRIKY
K 31. 12. 2009 bylo v obci Krucemburk 1.421 obyvatel, na Starém Ransku 176 obyvatel a v Hluboké 55 obyvatel. Narodilo se
15 dětí, zemřelo 15 občanů a odstěhovalo se také 15 občanů.
Jiřina Valecká

MĚSTYS KRUCEMBURK NABÍZÍ
PEČOVATELSKOU SLUŽBU
PRO OBČANY Z KRUCEMBURKU,
HLUBOKÉ A STARÉHO RANSKA
Poslání:
Pečovatelská
služba poskytuje
své
sociální
služby dospělým
uživatelům
v důchodovém
věku, invalidním
důchodcům
a
lidem
v nepříznivé sociální situaci (např. osaměle žijícím po vážném
úrazu nebo krátkodobém onemocnění), jejichž schopnosti
zejména v oblasti osobní péče a péče o domácnost jsou sníženy.
Cíl: Hlavním cílem PS Krucemburk je udržet co nejdéle
uživatele v domácím prostředí a zachovat jeho vlastní životní
styl.
Cílová skupina: Pečovatelská služba poskytuje služby
občanům v důchodovém věku a v invalidním důchodu, kteří
vzhledem ke svému zdravotním stavu a věku nemohou zvládat
všechnu osobní péči spojenou s péčí o domácnost. Jedná se

především o seniory, osoby s chronickým, tělesným a
zdravotním postižením.
Služby se poskytují podle zdravotního stavu, viz doporučení
ošetřujícího lékaře. Pomoci můžeme i dlouhodobě ležícím se
spoluprací rodiny nebo charitních pracovníků (pomoc při osobní
hygieně, dopomoc při podání jídla, polohování na lůžku aj.).
Věková struktura cílové skupiny: Dospělí (27–64 let),
mladší senioři (65–80 let), starší senioři (nad 80 let), rodiny
s dětmi.
Negativní vymezení cílové skupiny:
-lidé s psychickými poruchami ohrožující ostatní
-lidé závislí na alkoholu, drogově závislí-toxikomani
-lidé s poruchou chování a s agresivním chováním
-při karanténě u nich nařízené pro podezření z nákazy
přenosnou chorobou
Služba se neposkytuje:
pokud nemá dostatečnou kapacitu,
těm, kteří potřebují celodenní péči PS, jejichž zdravotní
stav vylučuje poskytnutí služby,
těm, kteří nedodržují opakovaně pravidla pro
poskytování PS, nedodržují uzavřenou smlouvu o
poskytování PS.
Principy
a) Dodržování Etického kodexu pracovníků zajišťujících
poskytování sociálních služeb
b) Rovný přístup k uživatelům

c) Ochrana práv a osobních svobod uživatelů
d) Zohledněna svoboda volby uživatele
e) Poskytování služeb podle individuálních potřeb uživatelů
f) Pružnost a flexibilita pracovního týmu
g) Průběžné vzdělávání a supervize pracovního týmu
h) Pomoc při sociálním začleňování uživatelů
Forma a místo poskytování pečovatelské služby: PS
Krucemburk poskytuje své služby terénní formou, jak v
bytech DPS, tak i v domácnostech uživatelů PS.
Rozsah úkonů pečovatelské služby
1) Uživatel má právo požádat poskytovatele o kterýkoliv
úkon z těchto základních činností při poskytování PS podle § 40
zákona o soc. službách:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím
zajištění,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím.

POLICIE ČR HLÁSÍ
Bezpečnostní zpráva okrsku
„G“ za rok 2009
Do okrsku označeného „G“ spadá
území
Ždírce
nad
Doubravou s přilehlými
vesnicemi a také území
Krucemburku a okolí.
Protože se jedná o
druhou nejlidnatější část
teritoria
OO
PČR
Chotěboř, odpovídá tomu také trestná a
přestupková činnost v roce 2009.
Nejzávažnějším
případem
zadokumentovaným v teritoriu městyse
Krucemburk a okolí je loupežné
přepadení místní pobočky České pošty.
Dosud se nepodařilo tento skutek objasnit,
stále probíhá šetření.
Z majetkové trestné činnosti bylo v
této lokalitě zadokumentováno několik
případů vloupání do osobních motorových
vozidel, při nichž došlo k odcizení
autorádií, dále jsou v šetření dva případy
odcizení jízdních kol z nezajištěných
sklepních prostor.
V průběhu první poloviny roku 2009
byla v Krucemburku rekonstruována
silnice vedoucí ze Žďáru nad Sázavou do
Ždírce na Doubravou. Zejména v této
době zde byly ve zvýšené míře prováděny
silniční kontroly, neboť docházelo k
častému porušování ustanovení zákona č.
361/2000 Sb. Policisty bylo uloženo
celkem 31 blokových pokut.
V tomto teritoriu bylo šetřeno celkem
12 případů přestupků proti občanskému
soužití a 6 případů přestupků proti
majetku.

2) Kromě činností uvedených v odstavci 1 tohoto článku se
poskytovatel zavazuje a je povinen poskytnout uživateli na jeho
požádání následující fakultativní činnosti nad rámec základních
činností podle odstavce 1 tohoto článku:
f) dovoz uživatele autem poskytovatele mimo
domov (k lékaři, na pedikúru, ke kadeřníkovi,
na úřady aj.)
g) dohled nad dospělým občanem
Okruh uživatelů, kterým je poskytována PS bezplatně
a) rodinám, kterým se narodily současně 3 nebo více dětí,
a to do 4 let věku těchto dětí
b) účastníkům odboje
c) osobám, které jsou účastněny rehabilitace podle zákona
č.119/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů
d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací,
dle platných předpisů
e) pozůstalým manželkám po výše uvedených v bodě a-c
starším 70 let
Kontaktní údaje:
DPS Krucemburk, Hlubocká 262, 582 66 Krucemburk
pracovní doba (pondělí – pátek) 7.00–15.30 hodin
Telefon: 569 697 275, mobil: 720 188 562

K nejzávažnější trestné činnosti, která
byla v loňském roce zadokumentována na
území spadajícím pod Ždírec nad
Doubravou, patří bezesporu loupežné
přepadení baru Magic ve Ždírci nad
Doubravou. Díky spolupráci policistů
SKPV ÚO Havlíčkův Brod a OO PČR
Chotěboř se podařilo tento případ objasnit
a pachatelé byli na základě rozhodnutí
soudce OS Havlíčkův Brod vzati do
vazby. Další případ loupežného přepadení
byl zadokumentován v obci Kohoutov,
dosud se nepodařilo zjistit pachatele
skutku, věc je nadále v šetření.
Nejvyšší počet zaevidovaných skutků
na území města Ždírec nad Doubravou a
okolí tvoří majetkové trestné činy. Bylo
zaevidováno celkem 11 případů vloupání,
ať už do rodinných domů, bytů či firem,
nebo motorových vozidel. Ve většině
případů vloupání do objektů se stala
předmětem zájmu pachatelů finanční
hotovost, dále elektronika a spotřební
zboží. Nejzávažnějším případem, kde se
dosud nepodařilo zajistit pachatele, bylo
vloupání do kanceláře firmy Dekora
Jeníček ve Ždírci nad Doubravou, odkud
byl odcizen trezor s finanční hotovostí. U
motorových vozidel se pachatelé zaměřili
na autorádia a ve dvou případech také na
naftu (jednalo se o nákladní vozidla).
V teritoriu Ždírce nad Doubravou
došlo během roku 2009 k odcizení
jednoho motorového vozidla, dále
jednoho motocyklu a čtyř jízdních kol –
ve většině případů z nezajištěných
sklepních prostor. Dále bylo zaevidováno
celkem 17 krádeží, ve většině případů
došlo k odcizení finanční hotovosti,
platebních karet a osobních dokladů. Byly
zdokumentovány 3 případy poškozování

cizí věci, ve dvou případech se podařilo
zajistit pachatele.
Ve zkráceném přípravném řízení byly
zpracovány celkem 4 případy maření
výkonu úředního rozhodnutí: ve třech
případech nebyl řidič vozidla majitelem
řidičského oprávnění a měl vysloven
zákaz činnosti, v jednom případě byl
řidiči ŘP odebrán pro dosažení 12 bodů v
bodovém systému.
Protože Ždírec nad Doubravou je také
důležitým dopravním uzlem, snažili se
policisté OO PČR Chotěboř ve vyšší míře
provádět dohled nad dodržováním
pravidel silničního provozu. Společně s
kolegy z DI ÚO Havlíčkův Brod uložili
celkem 149 blokových pokut za
nedodržování silničního zákona.
Kromě přestupků v dopravě, jichž byl
nejvyšší
počet,
bylo
policisty
zadokumentováno 20 přestupků proti
majetku. Pětinu z nich tvořily odjezdy od
BČS bez zaplacení natankovaných
pohonných hmot. Celkem bylo řešeno 7
přestupků proti občanskému soužití, a to
zejména slovní a fyzická napadení mezi
rodinnými příslušníky.
Při šetření trestné a přestupkové
činnosti mezi občany Ždírce nad
Doubravou bylo zjištěno, že velkým
problémem je chování hostů nově
otevřeného herna baru Magic. Občané si
stěžovali zejména na nedodržování
nočního klidu a dále na nepořádek, který
podnapilí návštěvníci baru působí –
převrhlé a rozsypané popelnice apod.
Policie České republiky, OO PČR
Chotěboř úzce spolupracuje s obecními
úřady ve zmiňovaném okrsku a dalšími
představiteli místních samospráv.
Věra Mrtková – Štefan Job

PROJEKT
„JAN ZRZAVÝ 120“
Pokračování ze strany 1

O jednotlivých kulturních akcích budou
obyvatelé Krucemburku a okolí zavčas
informováni. Nyní snad jen zmínka o
hlavních součástech projektu „Jan Zrzavý
120“:
1. Odhalení busty Jana Zrzavého na
krucemburském náměstí dne 19. června
2010
2. Divadelní představení o Janu Zrzavém
„Kouzelník, který uměl namalovat duši“,
jehož premiéra bude v Krucemburku
rovněž 19. června 2010

3. Výstava „Z ilustrační tvorby Jana
Zrzavého“, jejíž vernisáž bude v
Krucemburku 5. 11 2010
Doprovodnou akcí bude 6. ročník
výtvarné soutěže „Po stopách Jana
Zrzavého“, promítání filmů o Janu
Zrzavém v místním kině apod.
Busta Jana Zrzavého, která bude zdobit
krucemburské náměstí, nesoucí malířovo
jméno, je odlita dle sádrového originálu
vytvořeného malířovým přítelem akademickým sochařem Bohumírem
Koubkem roku 1976. Tehdy seděl Jan
Zrzavý Bohumíru Koubkovi k tomuto
sochařskému portrétu modelem.
O divadelním představení s názvem
téměř pohádkovým už vědí své místní

děti. Zejména děti z krucemburského
klubu Salesiánského hnutí mládeže. Ale
ponechejme jim to jako malé tajemství a
těšme se na červnovou premiéru.
Výstava „Z ilustrační tvorby Jana
Zrzavého“ už je možná někomu známa ze
Žďáru nad Sázavou, z Brna nebo z
Vodňan, kde byla v minulých letech
instalována. V Krucemburku však bude
mít tato výstava právě v den 120. výročí
Mistrova narození pozici zcela výsadní.
Těšíme se na všechny, kdo si svou
účastí na připravovaných kulturních
akcích rádi připomenou cenný umělecký
odkaz velkého malíře Jana Zrzavého.
Srdečně zvou pořadatelé projektu: městys
Krucemburk a Společnost Jana Zrzavého

STÉ VÝROČÍ NAROZENÍ PANA JINDŘICHA KOZLA

Dne 20. ledna 2010 oslavil pan Jindřich Kozel sté výročí
svého narození. Kromě jeho nejbližší rodiny mu k tomuto
významnému výročí přišli popřát zástupci Úřadu městyse
Krucemburk a zástupci Okresní sociální správy Havlíčkův Brod.
Starosta Krucemburku Jiří Havlíček předal panu Kozlovi
k titulu ČESTNÝ OBČAN KRUCEMBURKU pamětní medaili
s listinou.
Ještě jednou upřímně blahopřejeme.
Pan Jindřich Kozel se narodil 20. ledna 1910 ve Fryšavě pod
Žákovou horou v rodině chalupníka jako druhý ze čtyř dětí. Jeho
tatínek byl tesařem a pracoval na stavbách převážně v Jihlavě.
Maminka, vyučená dámská krejčová, se starala o domácnost a
malé hospodářství, které bylo hlavním zdrojem jejich obživy,
především v době 1. světové války, kdy musel otec narukovat do
rakouské armády a brzo nato padl do ruského zajetí, z něhož se
vrátil až koncem roku 1918.
Obecnou školu navštěvoval J. Kozel ve Fryšavě a po jejím
ukončení (1922) nabídli rodičům příbuzní ve Vojnově Městci, že
u nich může bydlet a chodit do Krucemburku do měšťanky.
V Krucemburku se mu líbilo a poznal zde hodně kamarádů, což
jistě rozhodlo o tom, že v době, kdy chtěl založit vlastní
zahradnictví, se sem vrátil a začal ho postupně budovat. V této
době vstoupil ve Vojnově Městci do Sokola a byl jeho aktivním
členem ve všech místech, kde později žil a pracoval.
Po ukončení školní docházky (1924) se společně s rodiči
rozhodoval, čím se vyučí. Vzhledem k tomu, že v té době se jeho
bratranec Jan Zrůst učil zahradníkem, dohodli se, že se tomuto
řemeslu vyučí i on. Zahradníkem-školkařem se učil v letech
1924-27 ve Vanovicích u Boskovic společně s bratry
Peňázovými z Fryšavy, kteří později založili známé okrasné
školky v Litomyšli.

Po vyučení si J. Kozel našel práci v ovocných školkách
v okolí Prahy, nejprve ve Veleslavíně a později v Horoušanech.
V roce 1931 nastoupil základní vojenskou službu v Jeseníku u
cyklistické roty pohraničního praporu a ze sedla kola poznával
tento kraj.
Po návratu z vojny (1933) pracoval v zahradnictví
v Moravských Budějovicích a později v ovocných školkách při
velkostatku v Popovičkách u Prahy. Šetřil každou korunu,
protože se chtěl co nejdříve postavit na vlastní nohy, pořídit si
vlastní zahradnictví, a až to bude možné, založit rodinu.
V zimě roku 1937 se rozhodl a přijel do Krucemburku, zde si
našel u Dejmalů malou světničku a za evangelickou školou si
pronajal kousek pole, kde začal soukromě zahradničit. Začátky
zde neměl lehké, protože místní lidé nebyli zvyklí na tento druh
služeb, a okruh jeho zákazníků se rozšiřoval jen velmi pomalu.
Hned po svém příchodu do Krucemburku se aktivně zapojil do
činnosti místního Sokola, a to jak do tělovýchovných cvičení, tak
i do ochotnického souboru vedeného MUDr. V. Drbálkem. Když
se jeho živnost začala rozbíhat, byla na podzim roku 1938
vyhlášena mobilizace a J. Kozel narukoval ke své jednotce, s níž
odjel na východní Slovensko k Michalovcům. Zde jej zastihla
naše kapitulace a v Košicích zažil jásot místního obyvatelstva,
když je začali obsazovat Maďaři.
Po návratu z mobilizace pokračoval v práci a přistavěl další
skleník. Lidé z Krucemburku i okolních vesnic začali jeho práci
využívat a jeho příjem mu konečně dovolil založit rodinu. V roce

1943 se oženil s Marií Novotnou, dcerou rolníka ze Ždírce nad
Doubravou. Pronajal si menší byt u Pecinů vedle Družstevního
domu a zde se jim později v letech 1945 a 1947 narodili synové
Vladimír a Miloš.

Blížil se konec války. V květnu byla v pařeništích a
sklenících připravena k prodeji zeleninová sadba. 9. května J.
Kozel odešel domů na oběd, v poledne přiletěla letadla a nastalo
bombardování údajně ustupujících německých vojsk. Na
zahradnictví dopadly dvě bomby, které rozbily skleníky a
pařeniště a připravená zeleninová sadba byla plná úlomků skla.
Uvedení zahradnictví do původního stavu si vyžádalo opět
mnoho namáhavé práce.

Během květnového bombardování byla zničena i
krucemburská škola a při řešení její obnovy bylo roku 1947
rozhodnuto o výstavbě nových budov na pozemcích, jejichž
součástí bylo i pole, na němž bylo opravené zahradnictví. J.
Kozel pronajal nový pozemek nad továrnou nynějšího
Intermontu a zde vybudoval skleníky, dílnu s kotelnou a řadu
pařenišť. V rámci této činnosti byl postaven i provizorní byt,
kam se rodina přestěhovala a kde se r. 1950 narodila dcera Eva.
Práce v zahradnictví byla v té době velmi namáhavá, protože
ještě neexistovala malá mechanizace, kterou může nyní využívat
každý zahrádkář. Rýč, lopata, motyka, kolečko a konev bylo
nářadí, s nímž se v zahradnictví pracovalo. Štěstím bylo, když se
na podzim našel nějaký sedlák, který s koněm zoral neosázenou
část pozemku. Další problém je v tom, že zahradnické produkty
pěstované ve sklenících a pařeništích vyžadují trvalý dohled,
podle počasí a denní doby je nutno větrat, stínit, přikrývat a
zalévat, ve sklenících pak celou zimu trvale topit, protože jinak i
krátkodobé opomenutí zničí předchozí práci. Z toho vyplývá, že
zahradník musí být stále v pohotovosti a na nějakou dovolenou
nemůže ani pomyslet. V té době pracoval J. Kozel v zahradnictví
se svou manželkou a paní Žofií Beránkovou.
Vzhledem k nevyhovujícím bytovým podmínkám si J. Kozel
koupil vedle zahradnictví stavební parcelu a v letech 1954-55

postavil svépomocí rodinný domek, kam se rodina v zimě 1955
přestěhovala. Svoje zednické zkušenosti později využil při
rekonstrukcích rodinných domků svých synů i dalších
příbuzných.

Koncem 50. let se stupňoval tlak na malé živnostníky, aby
ukončili svou činnost. Z tohoto důvodu a hlavně proto, aby jeho
děti měly šanci studovat alespoň na střední škole, převedl J.
Kozel svoje zahradnictví do Komunálních služeb města
Chotěboře. Stal se vedoucím provozovny a byl jím až do svého
odchodu do důchodu v roce 1970. Potom byla jmenována
vedoucí provozovny manželka a on zde dále pracoval jako
důchodce. V roce 1981 byla provozovna zrušena a pozemek po
odstranění staveb byl vrácen jeho majiteli panu Valeckému.
Kromě zahradničení má J. Kozel i další celoživotní zálibu, a
to je práce se dřevem. Při rekonstrukci stavby ve Ždírci
připravoval pomocí taslice a širočiny z kmenů trámy pro opravy
krovů, vyráběl pařeništní okna, vrata do garáží, zahradní nábytek
a různé regály a police. Nejraději však pracoval na výrobě
drobných uměleckých užitkových předmětů, kterými rád
obdaroval své příbuzné a známé. V mnoha rodinách mají jeho
intarzované krabičky a obrázky, svícny a vázičky soustružené ze
slepovaných různobarevných dřev. Této činnosti se věnoval ještě
ve svých devadesáti devíti letech, dokud mu jeho zdraví
dovolovalo přejít do své dílny.
J. Kozel má v současnosti šest vnoučat a šest pravnoučat.
Všechny své potomky vždy vedl ke skromnosti a pracovitosti a
svým příkladem jim ukazoval, že všechny životní překážky se
dají překonat a že odměnou za poctivou práci je nejen mzda, ale
hlavně radost a dobrý pocit z vykonané práce a čisté svědomí.
Ani v tomto úctyhodném věku neztrácí pan Kozel zájem o
dění v Krucemburku a okolí a při sledování televize a rádia
hodnotí, často i kriticky, dění v naší zemi i okolním světě.
Vladimír Kozel

KONEC DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
A LETECKÝ NÁLET NA KRUCEMBURK A ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
V květnu letošního roku vzpomínáme 65 roků od konce
druhé světové války. Jak přibývají roky, ubývá také pamětníků
těchto válečných událostí. Z nás, kteří jsme se za války narodili a
byli jsme nazýváni válečnými dětmi, jsou nebo budou téměř
sedmdesátníci. Druhá světová válka skončila 8. května 1945, i
když trvaly boje proti Japonsku. Byla to hrůzná válka, která
zachvátila téměř
celý svět. Na
jejích
frontách
zahynulo dvacet
milionů vojáků a
o život přišlo
třicet pět milionů
civilistů, z toho
šest milionů Židů
v koncentračních
táborech.

Vrátíme se však do podzimu 1944 a zimy a jara roku 1945.
Na podzim roku 1944 se v protektorátu objevily první
partyzánské oddíly, zejména v Beskydech na Moravě a u nás na
Vysočině (zde to byly oddíly Mistra Jana Husa, Jana Koziny,
Zarevo a další). Působila zde také Rada 3 řízená z Londýna. O
tragickém zatýkání spolupracovníků partyzánů v Krucemburku a
okolí jsem psal v samostatném článku.
V krátké době po zatýkání byla do školy v Krucemburku
umístěna protipartyzánská jednotka Jagdkkomanda. Byla složena
z vlasovců, vedl ji gestapák Rupper se svým bratrem, oba rodáci
z Nových Dvorů u Jihlavy. Jagdkkomandos chodili po okolí a
vydávali se za partyzány a uprchlé ruské zajatce. Bohužel někteří
lidé jim uvěřili, a tak se stali jejich oběťmi. Gestapák Rupper byl
považován místními lidmi za nacistickou stvůru, která se neštítila
ničeho. Partyzáni se jej neúspěšně snažili zlikvidovat.
Bezprostředně po zatýkání chtěli partyzáni zničit trhavinou
Janáčkovu strojírnu ve Starém Ransku zaměřenou na zbrojní

výrobu a vypálit německou osadu Karlov u Škrdlovic a vylepit
zde otevřený dopis K. H. Frankovi, z tohoto plánu však sešlo.
Vojáci, kteří se podíleli na zatýkání v Krucemburku a patřili
k vojsku SS, byli posláni na frontu u Ostravy. Do Krucemburku
byla převedena nová jednotka v počtu dvě stě mužů. V Novém
Ransku byl umístěn oddíl příslušníků Todttovi organizace.
Začátkem února partyzáni z oddílu Zarevo přepadli Janáčkovu
strojírnu, přeřezali hnací řemeny a rozbili rozvodní desku. Fronta
se rychle blížila, v dáli bylo slyšet dunění děl.
Na sklonku zimy se zde objevili utečenci z obsazených
východních oblastí Polska, Slezska, Ostravska a Těšínska –
„národní hosté“. Utíkali před Rudou armádou, většinou to byli
staří lidé, ženy a děti německé národnosti. Zemědělci jim museli
dát z toho mála, co ještě měli, krmení pro koně a dobytek.
Ostatní obyvatelé se museli postarat o hladové utečence.
Místní obyvatelé byli nahnáni v dubnu a květnu na kopání
zákopů a stavění zátarasů na silnicích. Pod Binkovými dolci byl
vykopán široký a hluboký zákop. Někteří lidé došli k závěru, že
to má být společný hrob pro obyvatele Krucemburku a že
městečko má být vypálené jako odveta za pomoc partyzánům.
Podle jiných to měl být zákop čistě vojenského významu. Zákop
byl vykopán také v zahradě Družstevního domu a na jiných
místech zde i v okolí.
Je však známo, že Ždírec a Krucemburk v německých
vojenských plánech byly určeny jako klíčové obranné body.
Měla zde být vybudována postavení těžkého dělostřelectva. V
dubnu byla v Krucemburku přepadena a odzbrojena četnická
stanice. Také na železniční trati z Německého Brodu do Pardubic
docházelo v závěru války k destrukcím, vykolejování vlaků a
ničení mostů.
Válka se blížila ke konci. 5. května se na rozhlasových
vlnách Prahy ozvala výzva k povstání. Tato výzva měla odezvu i
zde a okolí. Lidé na své domy vyvěsili pečlivě ukryté státní
vlajky a na šaty si připínali trikolory. Místní lékař MUDr. Václav
Drbálek po poslechu rádia vyběhl ven z ordinace, šel k
německým vojákům a veliteli Jagdkkomanda a vyzval je ke
kapitulaci a aby složili zabraně. Přidal se k němu zástupce
starosty Karel Losenický. Se zlou se však potázali, okamžitě byli
zatčeni a odvedeni do školy. Jako rukojmí byli zadrženi
Bohuslav Čepl a Jaroslav Hertl. Osobní statečností a za pomoci
spoluobčanů unikli zatčení a jisté smrti. V Krucemburku bylo
vyhlášeno stanné právo. Bylo nařízeno stažení vlajek, za
neuposlechnutí hrozilo zastřelení. Že je gestapák Rupper schopen
všeho, se ukázalo v noci mezi 5.–6. květnem. V místním parku
byli zastřeleni bratři Janů z Hlinného na Žďársku. Vraceli se v
noci domů na kolech z Čáslavi, byli zadrženi, a protože se u nich
našly trikolory,
byli popraveni.
V těchto dnech
bylo
mnoho
padlých našich
občanů
na
různých
místech okresu.
Sedm jich bylo
zastřeleno na
chotěbořském
nádraží, mrtví
byli i na Bílku,
Slavětíně. K největší tragédii došlo však nedaleko strážního
domku č. 17, na přejezdu mezi Sobiňovem a Ždírcem. Z
muničního skladu na Bílku vyjela dvě nákladní auta obsazena
dobrovolníky na pomoc do Ždírce a Krucemburku. Rozšířila se
totiž zpráva, že tam vraždí němečtí vojáci naše lidi. Na
železničním přejezdu se partyzáni snažili auta zastavit a
informovali osádku, že proti nim jede silná německá jednotka.
Auta zastavila asi dvě stě metrů za přejezdem v prostoru, kde
nebyla možnost žádného krytí. Poručík v záloze Dvořák vydal

rozkaz nestřílet a krýt se. K německým vojákům vyslal
parlamentáře, nešťastnou náhodou však vyšel výstřel. Němečtí
vojáci začali palbu opětovat. Výsledek tohoto boje byl tragický,
protože němečtí vojáci byli v převaze a lépe vyzbrojeni a
vycvičeni: na místě zůstalo dvacet jedna mrtvých, žádní zajatí,
kdo byl dopaden, byl bez milosti zastřelen nebo ubit u strážního
domku. Přesto se několika zraněným podařilo zachránit. Dva z
nich však zemřeli v nemocnici a dva padli na Bílku.
Všeobecný ústup německé armády nastal 7. května,
pokračoval i 8. května. Z Krucemburku odešli vojáci, kteří zde
byli posádkou, i příslušníci Jagdkkomanda. Vojáci strhávali
distance, zahazovali zbraně. Všude bylo plno aut, motocyklů a
další
vojenské
techniky. Všude
se
válelo
množství zbraní,
munice, granátů
a
pancéřových
pěstí. To
se
projevilo i po
válce na obětech
na
životech
obyvatel. Navíc
se všude pásla stáda koní, kteří spásali obilí na polích.
Ještě ráno 9. května byly Krucemburk a Ždírec přeplněny
ustupujícími německými vojáky. Granátem vyhozeným z auta
byl těžce zraněn pan Běloušek. V odpoledních hodinách nastal
mezi vojáky zmatek a většina jich překotně odtáhla. Od Vojnova
Městce však přijeli další vojáci, zůstali stát na kraji náměstí:
najednou zřejmě dostali nějakou zprávu a rychle odjeli směrem
na Hlubokou, do Binkových dolců a k Březince. V Krucemburku
zůstala padesátičlenná skupina německých vojáků rakouské
národnosti, která zůstala stát u evangelického kostela, kde
odpočívala. Krátce po desáté hodině se na obloze objevilo
sovětské průzkumné letadlo. Z prostoru Kohoutova a Nového
Ranska bylo proti němu vystřeleno z protiletadlového kanónu a
kulometu, letadlo odlétlo.
Bylo krátce před půl dvanáctou, když se na obzoru z
jihovýchodního směru od Hluboké objevilo devět letadel. Jaké
bylo překvapení pro nic netušící obyvatele, kteří radostně mávali
na letadla, když se od nich oddělily letecké pumy. Nálet
směřoval na střed městečka od jihu k severu. Zničena byla škola
a domy na hlavní ulici, administrativní budova Štillovy továrny a
mnoho dalších domů v dalších ulicích. Po dvaceti minutách
následoval další nálet, který doplňoval ještě přílet stíhacích
letadel, která střelbou z kulometů vše ostřelovala a napáchala
velké škody na obou místních hřbitovech: bylo poškozeno
mnoho pomníků. Ve stejné době a stejnými letadly byl proveden
nálet i na Ždírec nad Doubravou.
V Krucemburku zahynulo 24 občanů (zahynula téměř celá
rodina
Zelinkova)
a
dva zemřeli v
krátké době na
následky
zranění; mnoho
mrtvých bylo i
mezi
německými
vojáky.
Ve
Ždírci nad Doubravou zahynulo 23 občanů a 4 němečtí vojáci;
zahynula zde také celá rodina Coufalova a Velíkova. V obou
místech bylo mnoho občanů zraněných, mnozí i těžce. Do
nemocnice v Německém Brodě nebylo možno vozit zraněné
kvůli neprůjezdnosti silnice blokované ustupujícími německými
vojáky, proto byli odvezeni do Chotěboře, kde byl vybudován v
budově gymnázia lazaret, a po ošetření byli druhý den převezeni
do nemocnice v Čáslavi. V Krucemburku při prvním ošetření

zraněných odvedl obětavý a nadlidský výkon MUDr. V. Drbálek,
jemuž pomáhali v tu dobu zde přítomný MUDr. Nebesář,
dentista Crha, sestry Červeného kříže a další občané.
Náletem vznikly také velké škody na domech a majetku
občanů. Po náletu se nad Ždírcem a Krucemburkem zdvihl
obrovský oblak kouře a červeného prachu, po dobu asi půl
hodiny byl vidět ze vzdálenosti mnoha kilometrů. Ve Ždírci bylo
náletem zcela zničeno a poškozeno 58 domů. V Krucemburku
zcela zničeno 32 domů a poškozeno 152 domů. Obě obce patřily
na Vysočině k nejpostiženějším místům na samém konci války 9.
května 1945.
9. května byla celá řada měst a obcí osvobozena, také Praha
přivítala své osvoboditele. Lidé se spontánně radovali z nově
nabyté svobody. Jen ve Ždírci a Krucemburku lidé oplakávali
své mrtvé a zraněné a nevěděli, jaký osud jim přinese další den.
Němečtí vojáci stále ustupovali na západ. První své osvoboditele
zde přivítali až 10. května. S vojáky Rudé armády sem přišly i
jednotky Královské rumunské armády, která v Krucemburku
zakončila svoji bojovou cestu na západ.
Ještě jeden smutný úkol čekal na obyvatele obou obcí, a to
rozloučit se a pohřbít oběti náletu. Pohřeb proběhl v sobotu 12.
května. Po společném obřadu na katolickém hřbitově bylo
pohřbeno na obou místních hřbitovech 46 občanů z obou obcí.
Kdo nařídil provést tento nálet, se nám nepodařilo zjistit.
Byla to zřejmě běžná letecká operace, které prováděli sovětští
letci na frontách jako pomoc útočícím jednotkám. Na Moravě
byla takto bombardována řada měst a obcí. Letecký útok na
Ždírec a Krucemburk patřil mezi poslední letecké útoky.
Podařilo se nám zjistit, odkud letadla vzlétla k tomuto náletu:
startovala z polního letiště nedaleko Křižanova (letiště dodnes
slouží pro místní Aeroklub). K náletu byly použity lehké
bombardéry PE – 2.
Pavel Vomela

PŘÍBĚH Z KONCE VÁLKY
Bylo 9. května 1945. Byl jsem malý chlapec, moji rodiče
bydleli za války v domě u Vašíčků kovářů. Krátce po jedenácté
hodině řekla maminka mému tatínkovi, ať se jde se mnou před
obědem projít ven. Proto jsme šli – jak se zde říkalo – podívat se
za humna. To byla cesta v místech dnešní ulice Javorové. V této
době zde nestála ani škola a nebyly zde ani domy. Byl to okraj
Krucemburku: pole, louky a také farský rybníček. Došli jsme na
palouk nedaleko kovárny. Zde byl pan Secký s dětmi, dcerou
Maruškou, která byla stejně stará se mnou, a s dvouletým synem
Jaroslavem. V tu dobu zde pásly housata stará paní Fajtová a
paní Zrzavá. Byla zde také malá dívka Mirka Zvolánková.
Krátce před půl dvanáctou ve směru od Hluboké přiletělo
devět letadel. Náhle však z nich začalo něco padat, byly to pumy.
Táta mě rychle popadl do náruče a začal se mnou utíkat domů.
Mezitím však pumy dopadly mimo jiná místa i do prostoru, kde
jsme předtím byli. Jedna dopadla u sousedů Havlíků a vybuchla.
V té době jsme již byli na dvoře, ale nestačili jsme doběhnout
domů a skrýt se ve sklepě. Tlaková vlna nás vrazila do dřevěné
kůlny, která stála vedle domu. Tím, že mě táta držel před sebou,
mi zachránil život. Kdybychom běželi proti tlakové vlně, byl by
to náš konec: tlaková vlna by nám rozdrtila plíce.
Táta utrpěl těžká zranění, měl přeraženou nohu, záda měl
rozbitá od střepin, bylo podezření, že má proražené píce, naštěstí
tomu tak nebylo. Některé střepiny si odnesl i do hrobu. Já jsem
naštěstí vyvázl nezraněn. Hůře však dopadli lidé na palouku, ti
nestačili utéci do bezpečí a všichni až na Mařenku zahynuli na
místě. Mařenka vyvázla s těžkým zraněním. S ostatními těžce
zraněnými byla převezena do Chotěboře. Lékaři tam uvažovali o
tom, že je tak těžce raněna, že je zbytečné ji operovat, neboť prý
nepřežije. Přesto mladý lékař MUDr. Novotný z Hlinska ji
operoval a zachránil jí život. Po vyléčení se vrátila domů ke své
mamince a babičce.

S Marií Seckou jsme byli ve škole spolužáky. Chodil s námi
do třídy i Jenda Sáblík z Kohoutova, dnes již bohužel zemřelý.
Vznikla mezi nimi láska – jak se říká – od školních let. Později
se vzali a za svůj domov si zvolili Žďár nad Sázavou. Možná, že
vás překvapí shoda jmen. V mém příběhu tomu tak není: Marie
Sáblíková je babičkou naší vynikající rychlobruslařky Martiny
Sáblíkové.
Pavel Vomela

BOJOVAL ZA NAŠI SVOBODU
Jedním z mála dosud žijících příslušníků našich vojenských
jednotek bojujících na východní frontě je pan Ivan Burdun z
Krucemburku.
Narodil se v roce 1923 v obci Vyšná Bystrá na Podkarpatské
Rusi. Po rozbití republiky v březnu 1939 byla Podkarpatská Rus
obsazena Maďarskem. Z těchto důvodu tisíce mladých lidí
opouštěly svoje domy a přecházely hranice do Sovětského svazu.
Tam odešel i pan Burdun. 14. 6. 1940 přešel hranice u obce
Berzaja. Místo vytoužené svobody
na něj čekalo zatčení a internace v
gulagu nedaleko Archangelska.
Stejný osud potkal i ostatní
utečence, z nichž mnoho nepřežilo
tvrdé podmínky sibiřské zimy
(tvrdá práce v třeskutých mrazech
v lese při nedostatku jídla a za
tvrdých pracovních norem).
Po napadení Sovětského svazu
v červnu 1941 se přihlásil pan
Burdun
do
československé
vojenské jednotky v Buzuluku,
kam se dostal až 15. 12. 1942. Do
stavu jednotky byl přijat 1. 1.
1943. Po náročném a tvrdém
výcviku, v němž nechyběly ani stokilometrové pochody, byl
zařazen k dělostřelectvu k houfnicím ráže 122 mm.
Poté následovala jeho bojová cesta. Zúčastnil se bojů o
Kyjev, Bílou Cerekev, Zaškov, bojů o Dukelský průsmyk, Jaslo,
Ostravu a jeho bojová cesta skončila v Praze. Nejhorší jeho
vzpomínka je na nálet německých letadel na vlak, který je
převážel na Duklu. Bilance tohoto útoku byla strašná, transport
byl téměř zničen a na
místě
zůstalo
108
mrtvých a zraněných.
Pan Burdun přežil, i
když pár metrů od jeho
vagonu vybuchla puma.
Z tohoto náletu si
odnesl na celý život
poškozený sluch. V
únoru 1946 odešel do
zálohy.
Za svoji bojovou
činnost byl vyznamenán mnoha československými i sovětskými
řády a medailemi. Byl povýšen do hodnosti kapitána v záloze.
Po odchodu z armády začal pracovat u firmy Radoň. Když
majitel firmy zakoupil v Krucemburku továrnu, přešel pan
Burdun do Krucemburku pracovat. Oženil se a založil rodinu,
Krucemburku zůstal věrný po celý další život.
Pan Burdun je skromný a pracovitý člověk. Sedmnáct roků
pracoval v uranových dolech. Pracoval i tehdy, když si mohl
užívat svůj zasloužený odpočinek. Jeho mladá léta byla
poznamenána velmi těžkým životem. Odměnou za tyto těžké
roky života mu bylo dáno dožít se vysokého stáří a radovat se ze
svých dětí, vnoučat a pravnoučat, které ho obklopují.
Pavel Vomela

65 LET PO VÁLCE
23. ledna uplynulo 65 let od zatýkání a perzekuce
krucemburských občanů za účast na protiněmeckém odboji
ve druhé světové válce.
…Začala práce v oblasti Žďárských vrchů. Utvořili jsme
v Krucemburku národní výbor v čele s dělníkem Lédlem,
Málkem, rolníkem Šešulkou, pekařem Zvolánkem a vrchním
strážmistrem krucemburské četnické stanice Holíkem.
U rolníka Šešulky se s námi scházejí vlastenci
z Krucemburku. Vrchní strážmistr Holík nás pravidelně a přesně
informuje o opatřeních, která Němci činí proti nám. Zásobuje nás
šatstvem, přikrývkami a cigaretami. Pekař Zvolánek peče pro nás
chleba, rohlíky a buchty. Lédl a Málek přinášejí informace
z kovodělného závodu ze Starého Ranska, z Eckhardtovy
továrny v Chotěboři a z pracháren na Bílku. Tito vlastenci
organizují nové národní výbory v Sobiňově a ve Vojnově
Městci. Vyhledávají nám spolupracovníky. Zasloužili se též o to,
že do našich řad přišli Jirka Starý, jeho rodiče a Zdeňka
Moravcová. K Šešulkovům pravidelně přijíždějí naše spojky od
Kolesníka a od národních výborů ze Železných hor. Je první též
navštívil major Fomin, aby promluvil s našimi lidmi. K nim se
chodili naši chlapci mýt a slušně najíst.
V prosinci organizuje krucemburská organizace zásobu
potravin pro štáb na celý měsíc a přepravuje je na Račín
k hajnému Hlávkovi, kde se Fomin, Perchun, radisté a Jirka
s tiskárnou nacházejí.
Činnost brigády se však v této době již citelně projevuje, od
Čáslavi až ke Žďáru. Je založeno 40 místních národních výborů.
Byl zastřelen hajný Brdíčko, postřelen gestapácký agent hajný
z Vortové, šéf kolínského gestapa Mayer unikl jen o vlásek
zaslouženému trestu, někteří Češi-slaboši byli pro svoji úslužnost
k Němcům potrestáni fyzickým trestem.

Němci cítí, že se rodí nebezpečná bojová organizace.
Využívají degenerovaného individua Oldu Pokorného –
dezertéra, který se jim dostal do rukou, a dozvídají se od něho
mimo jiné i o našem spolupracovníkovi z Krucemburku
Zvolánkovi (nikoli pekař Zvolánek). Těsně před Štědrým dnem
jej zatýkají a vyslýchají. Proti brigádě zahajují tzv. zimní
ofenzívu a holedbají se, že do čtrnácti dnů nebude na Železných

horách ani jednoho partyzána. Jejich všemožné namáhání však
končí neúspěchem. Partyzáni dík obyvatelstvu, které nám již
pevně stisklo ruku k boji, unikli. Gestapu se dostávají do rukou
další dezertéři, Věra Pilařová a její strýc Ouřecký, prozrazují
gestapu nadlidi z Krucemburku, a tak 23. ledna 1945 obkličuje
německé vojsko Krucemburk. S Gestapem přijíždí i J. Ouřecký a
Věra Pilařová. Četnictvo ze stanice musí nastoupit do řady a
Pilařová ukazuje na vrchního strážmistra Holíka prstem a
pronáší: „To je on“. Gestapo zatýká i jeho ženu a syna. Tragédie
vyvrcholuje hnusnou scénou u hospodáře Šešulky. Když Němci
vtrhli do domu, ukryl se jejich syn Frantík na půdě, v otvoru nad
stropem kuchyně. Gestapáci týrají starého otce a matku a zrádce
Ouřecký usvědčuje Šešulku ze spolupráce a přemlouvá je, aby se
přiznali a řekli vše, co vědí – jako on, že jim za to nebude
zkřiven na hlavě ani vlásek. Radí jim, aby nebyli hloupí a
tvrdohlaví, že jim to stejně není nic platné. Stařec i stařenka mlčí
a jen opovržlivé pohledy, jež na ně vrhají, jsou odpovědí. Krev
třísní podlahu a nábytek, je slyšet údery, pláč a nářek. Jejich syn
je svědkem této hrozné scény, ale v bezmocnosti si může jen
kousat rty a slzet.
Tři dny je Krucemburk obklíčen vojskem, tři strašné dny se
vede hnusným způsobem výslech. Po dlážkách rolnických
usedlostí a kostela teče krev z ran týraných vlastenců Holíka,
Holíkové, jejich syna Radomíra, Šešulky, Šešulkové, faráře
Wiesnera, Málka a Lédla z Krucemburku a Bálka a Bálkové
z Vojnova Městce.
Pilařová a Ouřecký usvědčují jednoho po druhém ze
spolupráce s partyzány. Krucemburští hrdinové však mlčí, svíjejí
se v mukách a rty šeptají kletbu sadistickým gestapákům,
SSákům a českým zrádcům. Svojí mlčenlivostí zachránili před
zatčením další naše spolupracovníky z Krucemburku, Sobiňova,
Ždírce nad Doubravou, Vojnova Městce, Radostína a Račína.
Ouřecký a ani Pilařová se nespokojují svým hnusným
počínáním v Krucemburku. Ouřecký jede s gestapáky do
Vojnova Městce, aby u Bálků slídil, zda-li se tam nenachází
někdo z našich chlapců v přestrojení, aby je případně mohl vydat
gestapu do rukou německým vrahům. Pilařová odvádí gestapáky
do Škrdlovic, k rodičům našeho partyzána, k Jehličkovům, kde
své partnery představuje jako anglické parašutisty a žádá, aby
Jehličkovi řekli, kde se nacházejí partyzáni, že s nimi potřebují
mluvit. Její snaha však byla marná.
Zrada Oldy Pokorného, Věry Pilařové a Jaroslava Ouřeckého
si vyžádala pět českých životů: Šešulky, Šešulkové, faráře
Wiesnera (bratr tehdejšího krucemburského faráře), Holíka a
Holíkové.
Dne 23. ledna byl tomu rok, co došlo k této tragédii. Co se
stalo se zrádci?
O. Pokorný byl námi po zásluze potrestán. V. Pilařová sedí
na Pankráci a čeká na výměr trestu. J. Ouřecký však byl
propuštěn z vazby a klidně si žije v obci Lipovci na svém
hospodářství. Ptáme se teď ve výročí krucemburské tragédie
příslušných úřadů: Proč byl Ouřecký propuštěn, když má na
svědomí mimo občanů z Krucemburku i občany z obce Lipovce
a Licoměřic?!
Výňatek z dobového tisku (rok 1946) – archiv obecní kroniky.
Zpracoval František Hoke

TJ SOKOL MÁ NOVÉHO STAROSTU
Na valné hromadě
dne 6. 3. volili členové
TJ Sokol Krucemburk
nový výbor a starostu.
Starostou
byl
jednohlasně zvolen nám
všem dobře známý
redaktor a hlavní grafik
našich novin Tomáš
Trávníček. Samozřejmě
jsme si nenechali ujít
příležitost,
abychom
tohoto člověka, velmi
aktivního ve službách veřejnosti, vyzpovídali.
Tomáši, byl jsi zvolen starostou sportovního a kulturního
stánku u nás v Krucemburku. Čekají nás s novým vedením
nějaké změny?
Myslím, že nějaké převratné změny nás nečekají. Pravidla a
směr udávají stanovy sokolské a v jejich souladu budeme
pracovat i nadále.
Sokolovnu čeká velká rekonstrukce stropu, to přece je
změna, ne?
Ano, podařilo se nám získat zhruba milionovou dotaci na
opravu stropu sokolovny, včetně zajištění finančních prostředků
na překlenování vyúčtování dotace. Dovolte mi tímto poděkovat
panu starostovi Mgr. Havlíčkovi za pomoc při zřizování žádosti
o dotaci a zastupitelům obce za bezúročné zapůjčení finančních
prostředků do doby vyúčtování dotace. Rekonstrukce to bude
náročná, ale vzhled sokolovny to, až na nový strop, nezmění.
Jak ta oprava bude probíhat a v jaké je fázi?
V současné době probíhá výběr vhodné stavební firmy pro
realizaci rekonstrukce. Trámy stropu jsou za ty desítky let
prohnuté a díky tomu praská a opadává omítka. Krizové části se
musely osekat, aby se zajistilo bezpečí na sále. Není to sice moc
vzhledné, ale kvůli tomu můžeme sál provozovat. Často se mě
lidé ptají, jestli ty trámy nespadnou. Má odpověď je vždy stejná.
Statik celou záležitost prozkoumal a zřícení trámů nehrozí. Jde
právě o tu omítku, co tlakem prohnutých trámů praská. Vybraná
firma zpevní a stabilizuje trámy pomocí traverz, které budou
muset dostat střechou na půdu nad trámy. K těmto traverzám se
trámy pak přitáhnou a stabilizují. Takhle by se velice letmo dala
rekonstrukce popsat. Oprava je nasměrovaná na letní měsíce,
takže plánované akce v sokolovně to neohrozí.
Kolik to bude stát vaši organizaci a kde na to vezmete
prostředky?
Počítáme s náklady okolo 150 tisíc korun. Konečná částka
se odvodí od možnosti využití brigádnických sil našich členů. Se

získáváním prostředků na opravy a chod organizace má mnoho
starostí většina nám podobných spolků. Když vezmu v potaz, že
jen roční náklady energií na provoz budovy jsou okolo 150 tisíc
korun, máme se co otáčet. Žijeme díky aktivním členům Sokola,
kteří se podílejí na udržení našeho sportovního a kulturního
stánku formou brigád, pořádání kulturních akcí a služeb na nich.
Za to jim náleží poděkování a velké uznání. Dnes už málokdo
udělá něco jen tak zadarmo. Oni jsou příkladem, že nejen pro
peníze je člověk živ. Další zhruba třetinu nákladů pokryjí dotace
od sokolské župy a od městyse. Jsme rádi, že nám městys
vychází vstříc a má zájem o udržení tohoto kulturního domu
v obci. Jinde to štěstí nemají, už jsem viděl pár zavřených,
chátrajících sokoloven a není to pěkný pohled. Jiní by zase
takovýto kulturní dům vítali, ale bohužel ho nemají, stačí
nahlédnout do sousedního města. Vycházejí nám vstříc i místní
firmy formou sponzoringu. Pokud se chce ke sponzorům někdo
přidat, budeme jen rádi. Občané se zase podílejí tím, že
navštěvují naše akce, a my výtěžek můžeme investovat do chodu
sokolovny. S rekonstrukcí stropu bychom chtěli ještě vyměnit
obložení sálu, které si už své odžilo, a zrekonstruovat šatnu.
Jednáme se sponzory a žádáme o dotace, tak nám držte palce, ať
se to podaří.
Na co se chceš nejvíce soustředit ve své nové funkci?
Nejdříve samozřejmě na zdárné dokončení rozbíhajících
projektů. Dále se chci soustředit na získání nových členů z řad
naší mládeže. Jejich přístup je dost odlišný od dob mládí
současných členů a vím, že to bude velmi těžký oříšek.
Nebudeme tu navěky a potřebujeme někoho, kdo bude v naší
myšlence pokračovat. Budeme se snažit také přilákat další
občany, kteří rádi sportují a chtějí využít našich sportovních
prostor. Také udržet samozřejmě již nastavené oblíbené akce
v sokolovně, jako je pálení čarodějnic, Den matek, rozloučení
z prázdninami pro děti a podobně. A v neposlední řadě udržet
spolupráci a dobré vztahy s ostatními místními organizacemi, jak
tomu bylo doposud.
Co naše občany čeká v sokolovně v tomto roce?
Do začátku přestavby je to tradiční pálení čarodějnic, den
matek pod záštitou KDU–ČSL, pouťová zábava a oslavy výročí
120 let Jana Zrzavého. Na konci léta rozloučení s prázdninami,
kde již tradičně na děti čeká spousta soutěží a zábavy. Pak bude
všechno záviset na dokončení oprav. Pokud budou dokončeny
včas, tak na podzim plánujeme ještě nějakou zábavu. Věřím, že
si každý občan najde u nás akci dle svého gusta a všichni jsou
srdečně zváni.
Děkujeme za rozhovor a přejeme Ti, aby se Ti při práci
starosty dařilo minimálně tak, jako u nás v redakci.
redakce

STO LET SDH STARÉ RANSKO (1910–2010)
Pokračování ze strany 1

Rozvoj manufakturní výroby, zemědělství, obchodu i služeb vedl nástupce
– císaře Josefa II. – k tomu, že v roce 1782 vydal „Řád hašení ohně“ pro
Dolní Rakousko, a ten se postupně ve formě patentů rozšířil na ostatní země
monarchie. Pro Čechy byl vydán roku 1785 a platil skoro 90 let.
Zakládání dobrovolných hasičských sborů v Čechách se opožďovalo.
Teprve v roce 1853 byl v Praze ustanoven první placený hasičský sbor, a to
podle vzoru Berlína. První dobrovolný sbor hasičů v Čechách byl ustanoven
ve Velvarech r. 1864. O zapůjčení jeho stanov pak požádala města Německý
Brod a Polná.
Významnou roli v té době začaly sehrávat nové ústavní zákony – tzv.
prosincová ústava z 21. 12. 1867. Její součástí byly říšské zákony o právu
spolčovacím a právu shromažďovacím. Oba zákony měly přímý vztah k
potvrzení založení a činnosti nových hasičských spolků. Koncem roku 1870
bylo na území Čech ustanoveno 23 dobrovolných hasičských sborů.

Po roce 1870 se začala hasičská myšlenka šířit i na Vysočině. V našem okolí byly dobrovolné hasičské sbory ustanoveny v
Chotěboři, Vilémově, Krucemburku (1878), v Sobiňově (1881), v Borové (1887), v Hluboké (1891), v Kohoutově, Horním Studenci
(1894), ve Ždírci nad Doubravou (1905).
Ve Starém Ransku byl ustanoven Sbor dobrovolných hasičů (SDH) v roce 1910, což bylo oproti okolním obcím poměrně pozdě.
Je však třeba poznamenat, že několik občanů Starého Ranska bylo registrováno v hasičském sboru Krucemburk již několik let před
založením sboru v obci. Nahlédneme-li do kroniky hasičského sboru v Krucemburku, pak v záznamu protokolu z valné hromady
konané 2. února 1896 čteme, že do výboru sboru byl zvolen p. Josef Janáček, továrník ze Starého Ranska, a to 28 hlasy přítomných
členů (výbor sboru byl šestičlenný). Další občan z Ranska Josef Dymák obdržel jeden hlas. Členem hasičského sboru v Krucemburku
byl i Vilém Dymák, syn Josefa Dymáka, jenž zemřel v roce 1908 a na valné hromadě sboru 17. ledna 1909 je mu vzdána čest
povstáním zúčastněných.
Z protokolu valné hromady hasičského sboru v Krucemburku konané 30. 4. 1911 v místnosti obecné školy čteme, že ze sboru
vystoupil jeden člen zakládající a 6 členů přispívajících, občané Starého Ranska, a to z důvodu založení SDH ve Starém Ransku.
Vystoupili: Josef Janáček – továrník – člen zakládající, Jan Janáček, Josef Janáček – hostinský, Jan Rybář, Alois Červený, Emanuel
Langer, Josef Nynger.
Těchto několik údajů bylo třeba poznamenat, nežli přejdeme na záznamy vlastní činnosti SDH ve Starém Ransku, založeného
roku 1910. Zápis z valné hromady z 5. února 1911 uvádí, že prvý výbor sboru byl zvolen ve složení: Jaroslav Rybář (starosta sboru),
Antonín Mísař (velitel sboru), Alois Červený (jednatel), Karel Glass (pokladník), Josef Glanc, Josef Janáček (členové výboru).
Dále se dovídáme, že ke dni schůze má sbor 51 členů: 3 členy
zakládající, 18 členů činných a 30 členů přispívajících. Zakládající člen
vkládal do pokladny sboru jednorázově 40 Kč, přispívající člen platil
na osobu a rok 1,20 Kč. Byla založena sborová knihovna, je navrženo a
schváleno, aby spolkovou místností hasičského sboru byly prostory
hostince Josefa Janáčka, nacházející se v místní továrně. V tehdejší
době se zde čepovalo plzeňské pivo.
Funkce starosty i velitele sboru se po roce měnily. Na valné
hromadě v roce 1913 byl starostou zvolen Karel Glass, knížecí
revírník, velitelem zvolen Josef Janáček, soustružník, bydlící v čp. 12.
Veškerá činnost SDH byla ukončena vypuknutím první světové
války v roce 1914.
Po válce se činnost sboru rozbíhala velmi zvolna. Na schůzi v
únoru 1919 v hostinci Fr. Ehrmana byli zvoleni noví činovníci: starostou zvolen opět Karel Glass, velitelem Antonín Mísař,
jednatelem Alois Červený, pokladníkem Fr. Ehrman. Sbor pravidelně cvičí s nářadím a stříkačkou, zúčastňuje se okrskových cvičení,
rozšiřuje knihovnu, pořádá plesy, které přinášejí do pokladny zisk.
V roce 1924 je rozhodnuto založit divadelní kroužek a zakoupit potřebné divadelní potřeby. Prvá hra „Dědkové“ byla sehrána v
roce 1926 a režíroval ji Fr. Leder. Následují další představení s celkem slušnou návštěvou. Po roce 1930 se divadelní režie ujímá –
rovněž s úspěchem – Alois Vrabec. Všechny hry se uskutečnily na sále Fr. Štického v čp. 29. V roce 1932 bylo ve Starém Ransku
uspořádáno okrskové cvičení za účasti okolních sborů. Mimo jiné byla předvedena motorová stříkačka sboru Benátky.
Při požáru 27. 4. 1933 se projevil nedostatek vody, a bylo proto rozhodnuto zhotovit v součinnosti s obecním úřadem dvě vodní
nádrže na třetím pořadí. Výbor SDH stále více požaduje, aby obecní zastupitelstvo zakoupilo motorovou stříkačku. V únoru 1937 je
tento stroj předveden zástupci firmy „Stratílek“ a v květnu tohoto roku zakoupen včetně 200 m vysokotlakých hadic. Stříkačka při
max. výkonu 32 HP je schopna dodat 1.200–1.300 litrů vody za minutu.
Nezadržitelně se blíží rok 1939, kdy dochází k okupaci českých zemí a kdy byla nastolena vojenská správa. Z činnosti sboru se
nedochovaly žádné zápisy. Podle ústního podání je známo, že stroj se udržoval v provozním stavu.
Válka skončila. Po šesti letech nejistoty a pro mnohé hasiče i utrpení zavládl mír. Hasiči jako první obnovili jednotnou celostátní
organizaci, když 21. října 1945 ustanovili „Svaz československého hasičstva“.
SDH ve Starém Ransku prodělává v letech 1945–48 – obdobně jako mnoho jiných sborů – velké krizové období. Činnost sboru je
mizivá, praktická cvičení se téměř nekonají. Jen díky velikému úsilí velitele sboru se udržuje technické vybavení v provozním stavu.
Jedná se hlavně o mobilnost motorové stříkačky. Členské schůze nejsou svolávány a výbor, který zůstal ve složení, v jakém byl
zvolen na valné hromadě 23. ledna 1938, se neschází.
Teprve další roky přinášejí zlepšení. Výbor i celý sbor začínají pomalu pracovat. V r. 1957 jsou stanoveny protipožární hlídky po
dobu žní. Od roku 1954 se provádějí prohlídky komínů, elektrického vedení v jednotlivých domech i veřejných zařízeních. Finanční
stav pokladny sboru je však nulový. Velitelé se postupně mění, ale žádnému se nedaří zdárně uvést sbor do uspokojivé činnosti.
Koncem roku 1959 je situace sboru řešena na plénu MNV a bylo rozhodnuto požádat Ladislava Čepla, aby se ujal vedení SDH ve
Starém Ransku. Toto rozhodnutí se ukázalo jako správné. Dobrou prací celého výboru se sbor pomalu, ale jistě propracoval mezi
nejlepší na okrese. Velitel byl pro svoji veselou a družnou povahu mezi mladými členy sboru oblíben. V roce 1969 z funkce velitele
odstupuje a na další období je zvolen Oldřich Havelka. Z dalších roků se
zápisy o činnosti sboru nedochovaly. Ve vzpomínkách a v ústním
podání však zůstaly maškarní reje pořádané u příležitosti „Dne dětí“.
Velký sál místní závodní jídelny byl pokaždé zaplněn dětmi i dospělými
občany jak z Ranska, tak i okolních obcí. K poslechu vždy hrála kapela
pana Dvořáka ze Sobiňova.
Roky 1978–92 jsou pro sbor kritické. Přes veškerou snahu starosty a
velitele se nedaří obnovit zájem o práci ve sboru, a proto oba, jak L.
Čepl, tak i O. Havelka, na funkce rezignují. Bylo dokonce navrženo,
aby sbor byl ve Starém Ransku zrušen. Tento návrh však okresní
náčelník OIPO Mil. Vrabec nedoporučil, neboť veškerou zodpovědnost
požární ochrany v obci pak měla Rada MNV. Kladným řešením celé
situace bylo zvolení nového velitele sboru Václava Vavrouška,

předsedou pak O. Havelku. Poněvadž finanční hotovost pokladny je nulová, navrhuje nový velitel pomoci Lesnímu družstvu v polesí
Ransko s úklidem a pálením klestí a obdrženou finanční částku věnovat do pokladny sboru. Toto se opakovalo po několik roků.
K 1. lednu roku 2000 je v SDH registrováno 20 členů, vesměs mladší generace. Velitelem je zvolen Pavel Cacek, starostou
zůstává nadále O. Havelka. K devadesátiletému výročí založení sboru bylo na hřišti Spartaku zorganizováno okrskové cvičení, jehož
se místní sbor zhostil s úspěchem.
18. května 2004 proběhla na místním sportovním areálu okrsková soutěž v požárním sportu. Zúčastnilo se celkem 16 sborů a
družstvo Starého Ranska obsadilo v konečném hodnocení pěkné čtvrté místo.
Závěrem těchto vzpomínek na stoletou činnost SDH ve Starém Ransku je třeba poděkovat všem činovníkům i členům za jejich
obětavou práci v letech minulých a popřát mnoho úspěchů a zdaru do dalších let.
Chronologický seznam starostů a velitelů sboru od jeho založení až po rok 2010.
Starostové: Jaroslav Rybář, Václav Dudek, Karel Glass, Antonín Mísař, Leopold Čepl, Emanuel Veselý, Bedřich Blecha, Ladislav
Čepl, Karel Dvořák, Oldřich Havelka, Stanislav Novotný, Jiří Holas.
Velitelé: Antonín Mísař, Josef Janáček, František Coufal, Alois Vrabec, Josef Kasal, Emanuel Dymák, Robert Měřínský, Antonín
Čejka, Josef Glanc, Ladislav Čepl, Oldřich Havelka, Bedřich Orlíček, Václav Vavroušek, Pavel Cacek, Radek Janáček.
Nejdéle setrval ve sboru Antonín Mísař – od založení v r. 1910 až do r. 1949, vesměs ve funkci velitele a starosty sboru (39 let).
Druhým dlouhotrvajícím členem byl Vilém Musil: vstoupil do sboru v r. 1919, od roku 1932 pak zastával funkci pokladníka a
vykovával ji až do roku 1955, kdy pro stáří ze sboru vystupuje (36 let). Je třeba vzpomenou i Miloslava Vrabce, který se v r. 1925 na
Ransku narodil; od r. 1950 bydlí v Sobiňově a další svůj život zasvětil požární ochraně, až do svého odchodu do důchodu. Pracuje v
inspekci OISPD jako vrchní inspektor. Od r. 1974 zastává funkci náčelníka OIPO v Havlíčkově Brodě v hodnosti majora.
Na základě dochovaných zápisů a listin sepsal a fotografiemi doplnil Jan Velík
Za SDH Staré Ransko starosta sboru Jiří Holas.

SDH KRUCEMBURK

TURNAJ O „ZLATOU FANKU“

Vážení spoluobčané,
jak jste možná sami zaznamenali, během
února letošního roku jsme strávili dvě soboty
shazováním sněhu a odsekáváním ledu ze
střech. Zranění způsobená pádem této „zimní
nadílky“ na procházející nejsou zcela výjimečná, proto jsme se
soustředili na ohrožená a frekventovaná místa Krucemburku.
Děkujeme vám všem, kteří se stejným způsobem staráte o
bezpečnost ostatních a na svých střechách nenecháváte
nahromadit a zmrznout sníh.
Mladí hasiči
se připravovali
na netradiční
soutěž
„Hasičských
piškvorek“,
která proběhla
27.
3.
v
Hlinsku. Soutěž
je pořádána u
příležitosti 135.
výročí založení
hlineckého
sboru. Na naše mladé kolegy čekala řada úkolů, ve kterých
prověřili své hasičské schopnosti (spojování a smotávání hadic –
„céček i béček“, uzlová štafeta a dále netradiční disciplíny jako
spojování hadicových přechodů B/C poslepu, štafeta 3x15 m a
další).
Náš hasičský sbor se zúčastní pokusu o překonání rekordu v
dálkové dopravě vody, který proběhne 8. 5. na Žďársku.
Organizátorem je SDH Nové Dvory za pomoci OSH ČMS
okresu Žďár nad Sázavou. Pro dosažení rekordu je naplánovaná
trasa dlouhá 62 km (současná nejdelší doprava vody byla
dosažena na trase dlouhé 47,2 km během cvičení v roce 2001 – k
uskutečnění bylo potřeba 1.202 mužů ze 131 sborů z celé České
republiky; během dopravy, která trvala více než 18 hodin, bylo
načerpáno 624.000 litrů vody z Máchova jezera). Na daném
pokusu o dosažení rekordu se bude podílet (zatím nahlášených)
278 hasičských sborů z 52 okresů České republiky, k pokrytí
trasy bude potřeba 3.371 kusů hadic „B“ a 170 čerpadel. Více o
akci naleznete na: http://www.novedvory.eu/hasici
Přejeme vám všem hezké prožití nadcházejícího jara!
Martin Rejšek, Martin Kasal

Jubilejní 3. ročník pingpongového
turnaje o „Zlatou fanku“ 28. prosince
2009 do krucemburské sokolovny
přilákal rekordní počet účastníků.
Pingpongistů bylo přesně 50. Hrálo
se na pěti zelených stolech. Pestrost
byla i co se týče věkového průměru.
Nejmladším účastníkem byl tentokrát Pája Soukup, který chodí
do 2. třídy ZŠ. Slzy po prohraném zápase, shodou okolností s
tátou, nezakryl. Za rok bude
o něco lepší.
Po
napínavých
a
vyrovnaných soubojích se do
finále
opět
po
roce
propracovali
bratři
Přiklopilovi: Jirka a Honza.
Stejně jako před rokem, i
letos zvítězila zkušenost
Jirky. A ten obhájil své
loňské
vítězství.
Vítěz
převzal putovní Zlatou fanku
i největší pohár pro vítěze
spolu s diplomem. Druhý Honza Přiklopil a třetí Zdeněk Lukáš
obdrželi rovněž poháry a diplomy.
Turnaj se povedl, a tak zase na konci roku: sportu zdar a
pingpongu zvlášť.
Gabriel Burdej

SPOLEK ZAHRÁDKÁŘŮ
Spolek zahrádkářů Krucemburk se sešel v neděli 28. února,
aby
zhodnotil
výsledky své práce
za rok 2009.
Ke
zdařilým
akcím jistě patřila
výstava květin v
rámci
jarmarku
konaná 6. července.
Ti, kteří zhlédli tuto
výstavu,
většinou
kladně
hodnotili
zdařilá
aranžmá,

která byla zhotovena z květin zahrádkářů z nejbližšího okolí.
Fotografie z výstavy jsou prezentovány na webových stránkách
městyse v rubrice Fotogalerie.
Spolek uspořádal též zájezd do okolí Hradce Králové.
Navštívili jsme zahradní centrum Maty Roudnice nad Labem a
zahradní centrum Nechanice, kde si zájemci mohli nakoupit nové
rostliny na doplnění svých zahrádek. Tím dochází k obohacení
sortimentu na našich zahrádkách a později se to projeví i na
pořádaných výstavách, kde prezentujeme svoje výpěstky. Při této
příležitosti jsme navštívili zámek Hrádek u Nechanic a Hradec
Králové, kde jsme si prohlédli obří akvárium. V srpnu jsme
navštívili výstavu známého pěstitele jiřin pana Roudenského v
Moravci (okres Žďár nad Sázavou) – květiny vystavoval v
Krucemburku v roce 2008. Při zpáteční cestě jsme navštívili
japonskou zahradu Pavla Šimona ve Sněžném, kde jsme si také
prohlédli obrazovou galerii. Naší tradiční činností je moštování,
jímž se snažíme pomoci zpracovat část jablek z naší úrody.
Pořádáme též setkání členů spojená s výměnou zkušenosti.
A naše nejbližší plány na tento rok? Na sobotu 17. dubna
máme naplánovaný zájezd na jarní výstavu do Lysé nad Labem.
Na přelomu dubna a května připravujeme výstavu narcisů z
bohaté sbírky pěstitele a našeho člena Jirky Orlíčka. Chceme
také zopakovat výstavu květin v rámci jarmarku. Budeme
pokračovat v moštování a dalších akcích, jako jsou společná

FARNÍ SBOR ČCE
Vážení spoluobčané,
blíží se velikonoční svátky. Všichni křesťané
všude na celém světě si připomínají události, které daly základ a
smysl existenci církve. Těmi událostmi bylo ukřižování a
vzkříšení Božího Syna Ježíše Krista. Tato oběť dala všem lidem
novou možnost. Možnost odpuštění vin a hříchů, možnost
nového a svobodného života. Ježíš Kristus se za nás všechny
obětoval. Položil jako oběť to nejcennější – svůj život a tím nás
smířil s Bohem. My už nemáme v kostelích oltáře pro oběti za
naše hříchy, jako to měl v jeruzalémském chrámu starozákonní
Boží lid – Izrael. Už oltáře nepotřebujeme, protože Ježíšova oběť
na kříži je dostatečná pro všechny, platí v každé době a má smysl
pro všechny lidi. Ale Ježíš se nejen obětoval, ale také vstal z
mrtvých, tedy přemohl smrt. Ježíš vstal a je živ. Zve nás
všechny, abychom přijali jeho oběť a uvěřili, že má moc nad
smrtí.
Rádi bychom Vás pozvali k této radosti a naději pro lidský
život, kterou si budeme připomínat při těchto bohoslužbách
v Krucemburku:
2. dubna – Velký pátek: bohoslužby s večeří Páně v 17 hodin
v evangelickém kostele
4. dubna – Boží hod velikonoční: bohoslužby s večeří Páně
v 10 hodin v evangelickém kostele
Přijměte prosím pozvání i ke dvěma koncertům, které náš
sbor letos na jaře bude pořádat:
VELIKONOČNÍ KONCERT
V neděli 4. dubna se v evangelickém kostele uskuteční v 17
hodin Velikonoční koncert. Vystoupí hobojistka Jaroslava
Tajanovská a harfenistka Ivana Dohnalová. Zazní hudba těchto
autorů: S. Vorlová, F. Domažlický, F. A. Rosetti, G. P.
Telemann, J. L. Dusík. Vstupné 80 Kč.
KONCERT SPIRITUÁL KVINTETU
V pátek 28. května vystoupí v evangelickém kostele skupina
Spirituál kvintet. Vstupné 220 Kč. Předprodej vstupenek začne
10. května, bude možné je zakoupit na evangelické faře po
předchozí telefonické domluvě (číslo telefonu 569 697 116).
Hodina začátku koncertu bude dodatečně oznámena na plakátech
a internetových stránkách sboru.
Bližší informace na www. krucemburk.evangnet.cz
Marek Vanča, farář

setkání. O akcích informujeme na naší nástěnce před prodejnou
Jednoty, případně na webových stránkách městyse Krucemburk.
I když je v našem spolku většina členů v důchodovém věku,
snažíme se naše akce držet na slušné úrovni. Budeme však rádi,
když naše řady rozšíří mladší zájemci o zahrádkářskou činnost z
Krucemburku i blízkého okolí.
Pavel Novák

Upozornění
Od 4. ledna 2010 je na MÚ ve Ždírci nad Doubravou opět
otevřeno kontaktní místo SSP při Úřadu práce v
Havlíčkově Brodě (tel. 569 694 163).
Úřední doba pro veřejnost:
Pondělí:
8- 11 a 12-17 hodin
Úterý:
8- 11 a 12-14 hodin
Středa:
8- 11 a 12-17 hodin
Čtvrtek:
8- 11 a 12-14 hodin

PROGRAM KINA NAJDETE NA
www.krucemburk.cz

BOHOSLUŽBY
VE FARNOSTI KRUCEMBURK
O VELIKONOCÍCH 2010
1. 4. „Zelený čtvrtek“
Krucemburk: 18:00 hod.
Mše svatá na památku večeře Páně
2. 4. „Velký pátek“
Krucemburk: 18:00 hod. Umučení Páně – Velkopáteční obřady
Krucemburk: 20:00 hod. Křížová cesta – začátek u hřbitovního
kříže, zakončení u „Tří křížů“
3. 4. „Bílá sobota“
Krucemburk: 19:00 hod. Vigilie Zmrtvýchvstání Páně
4. 4. Neděle „Zmrtvýchvstání Páně“
Krucemburk: 8:00 hod. mše svatá
Horní Studenec: 9:30 hod. mše svatá
Vojnův Městec: 11:00 hod. mše svatá
5. 4. „Velikonoční pondělí“
Krucemburk: 9:30 hod. mše svatá
Další informace na http://krucemburk.farnost.cz/
Krátká paměť člověku mnohdy přijde vhod. Zapomene na
lidi, které ztratil, na různé trapasy, které způsobil, na bolesti,
které ho zasáhly. Ale někdy není dobré zapomínat. Není se čemu
divit, že učedníci a učednice měli při rychlých událostech
Ježíšovy smrti vynulovanou paměť. V takových chvílích člověk
zapomene na minulost, protože je naplněný přítomným
okamžikem. Dva muži v bílém byli nejen posly dobrých zpráv,
ale přišli vzkřísit i uvadlou paměť. Nejen Ježíšovo tělo bylo za
těžkým kamenem. Ocitli se tam všichni zainteresovaní. Všichni
ho potřebovali odvalit a vidět věci z nadhledu, který by jim
pomohl vidět to, co se dělo předtím. Dva „nebeští bodyguardi“
přišli odvalovat kameny. Odvalený kámen znamená naději. Když
se člověk ocitne na pokraji svých sil, mnohokrát mu pomůže to,
že dokáže iniciovat paměť, která ho přivede ke klíči od třinácté
komnaty.
Abychom nezapomněli, Ježíš i nám adresoval slova: „Já jsem
s vámi po všechny dny až do skončení světa.“ (por. Mt 28, 20)
Tak nezapomeňme ani o těchto Velikonocích!
P. Gabriel Burdej

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009
Chtěl bych jménem Charity poděkovat za Vaše finanční dary a Vaši štědrost při Tříkrálové sbírce, která proběhla v Krucemburku
v sobotu 9. ledna. Vybrané finanční prostředky budou letos využity na přípravu a realizaci stavby nového Petrklíče v Ledči nad
Sázavou – denního stacionáře pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením. Část výtěžku bude využita na zajištění
služeb zdravotní a sociální péče, sociálního poradenství, sociální prevence a služby pro rodinu, které poskytuje Oblastní charita
Havlíčkův Brod. Váš dar umožní také případnou přímou pomoc potřebným lidem v těžké životní situaci či lidem postiženým živelnou
katastrofou (a to potvrdilo krátce po skončení sbírky zemětřesení, které postihlo Haiti). Suma, která se letos vybrala, činí: 27.031 Kč.
Děkuji vedoucím kolednických skupinek, všem dětem a mládeži–koledníkům i ÚM za součinnost při průběhu sbírky.
Gabriel Burdej, správce farnosti

KROUŽEK PALIČKOVÁNÍ
Roky utíkají velmi rychle a mně se zdá, že jsme s kroužkem
paličkování začínaly teprve nedávno. V září 2009 tomu bylo již 6
let, kdy jsme se začaly scházet a učit se od základů paličkované
krajce. Nedávno jsme při našem setkání dávaly dohromady
jména žen a dívek, které se s námi učily paličkovat nebo alespoň
projevily zájem o krajku a z časových nebo nějakých jiných
důvodů se naučily jenom základy. Samy jsme byly překvapeny,
na kolik jmen jsme si vzpomněly.
Nyní má náš „Klub paličkované krajky“ 10 stálých členek.

Scházíme se jednou za čtrnáct dní u kulatého stolu malé zasedací
místnosti na Úřadu městyse a vždy se vytvoří úžasná tvůrčí
atmosféra. Někdo s paličkováním teprve začíná a někdo si už ví
se vším rady a s ostatními se rád rozdělí o své zkušenosti.
Jsem potěšena zájmem děvčat o tuto krásnou textilní techniku
a věřím, že náš „Klub paličkované krajky“ má před sebou ještě
dlouhé roky trvání. Děkujeme tímto ÚM za vstřícnost a
poskytování prostor k našemu setkávání.
Jana Holasová

KROUŽEK ŠIKOVNÝCH RUKOU
Děkujeme všem, kteří se přišli podívat na naši
velikonoční výstavu, která proběhla ve dnech 24.
a 25. března v malé tělocvičně ZŠ. Vystavovaly
jsme nejen my, ale i žáci ZŠ a děti z MŠ.
Doufáme, že se vám výstava líbila. Chci
poděkovat všem, kteří se na této výstavě podíleli,
a děkuji vedení ZŠ za možnost výstavu v jejích
prostorách pořádat. Všem šikovným rukám v
Krucemburku a okolí přeji krásné jaro a mnoho krásných
výrobků.
Ludmila Soukupová

Hrála se čtyři kola po padesáti minutách a bojovalo se o
putovní pohár a pěkné ceny. Vítězem celého klání se stal
Stanislav Černý z Dřevíkova. Za náš region se nejlépe umístil
Karel Culek z Hluboké, obsadil v silné konkurenci pěkné čtvrté
místo. Turnaj proběhl bez emocí. Poděkování patří všem
sponzorům, kteří se svými dary podíleli na stávajících cenách. U
všech zúčastněných uspěl i majitel restaurace pan Strašil: k
obědu připravil výborný guláš, který si všichni pochvalovali.
Jan Hülle

VIDEOPROJEKCE
Dne 6. února 2010 večer Perun připravil
v hospodě u Pepína videoprojekci svých
úspěšných akcí z roku 2009. Projektor nám
zapůjčil Roman Dopita, který měl celý večer
moderovat, bohužel se Romanovi termín
křížil s dovolenou, a tak se slova ujal místní
farář a opora naší branky Gabriel Burdej.
Jako první jsme promítli sérii fotografií z lyžování
v Rakouských Alpách a fotografie z kroniky, což byl průřez
všech našich aktivit minulého roku. Úvodní video bylo ze
závodů Dračích lodí na Velkém Dářku a pak následoval záznam
z fotbalového turnaje v Maďarsku Akali cup 2009, který se
odehrával na pobřeží Balatonu. Naši kameramani (Petr Růžička a
Petr Strašil) zdokumentovali návštěvu sportovců ze slovenského
Bolešova i exhibiční zápas v Uhlířských Janovicích proti
ženskému týmu. Na závěr jsme promítli sestřih závodů
z mistrovství světa Dračích lodí v Račicích, kde si Perun také
zapádloval v kategorii amatérů.
Tato videoprojekce byla čtvrtá v pořadí, ale nikdy neměla tak
velkou účast jako letos. Hospoda se zaplnila do posledního
místa. Mezi hosty byl i Láďa Ehl, prezident windsurfing klubu
Velké Dářko, nebo Lenka Semrádová, která nám pomohla
zprostředkovat turnaj v Maďarsku. Trochu zamrzelo, že Petr
Klíma s Petrem Čápem Procházkou z asociace Dračích lodí dali
přednost plesu v Ostrožské Nové vsi. Svou účastí nás přišel
podpořit i starosta Jiří Havlíček, který na závěr celé akce popřál
Perunu hodně štěstí do dalších cest. Vezmeme si tato slova
k srdci a budeme se snažit, aby bylo příští rok co promítat.
PERUN S VÁMI.

SVÁTEK MATEK
V neděli 9. května se uskuteční v sokolovně od 14 hodin
tradiční oslava Svátku matek. Všechny Vás potěší
vystoupení dětí z mateřské školy a základní umělecké školy.
Odpoledne zahraje převáženě dechové skladby Dechový
orchestr z Chotěboře. Všichni jste srdečně zváni.

KŘÍŽOVÝ MARIÁŠ
Dne 13. 2. 2010 se v místní restauraci ,,Pepíno“ uskutečnil
první ročník turnaje v křížovém mariáši Krucemburský flek.
Tohoto turnaje se zúčastnili 44 hráči ze Žďáru nad Sázavou,
Přibyslavi, Ždírce nad Doubravou, Dřevíkova, Krucemburku,
Hluboké, Kameniček, Herálce, Jeníkova, Radostína a Vojnova
Městce. Mezi zúčastněnými byla i jedna žena, a to Romana
Brožová z Kameniček, za ní skončilo mnoho starých rutinérů.

KRUCEMBURSKÁ STOPA
Úřad městyse Krucemburk, TJ Sokol Krucemburk a Perun
Hluboká pro Vás pořádají v sobotu 12. června 2010
6. ročník pochodu a cykloturistické jízdy
Krucemburská stopa.
Budou připraveny dvě nové pěší trasy a dvě cyklotrasy.
Těšíme se na Vaši účast.

Chystáte rekonstrukci RD nebo bytu?
Koupit pozemek, byt nebo RD?
Pojištění majetku, povinné ručení, stavební spoření
Poradím, vyřídím, akční úroková sazba
Jitka Seemannová
rodinný finanční poradce Modré pyramidy
720546706
jitka.seemannova@mpss.cz
POSEZENÍ S OSOBNOSTÍ
23. 4. 2010 v 18:00 hodin
Host: Věra Luxová
Téma besedy: Rodina a společnost

„Válečné události v Krucemburku v roce 1945“
Spolek přátel Krucemburku uspořádá v pátek 7. května 2010
Vzpomínkový večer k 65. výročí osvobození.
Srdečně zvou pořadatelé.

Vinárna RETRO
Srdečně vás zveme do Vinárny Retro v Krucemburku.
Přijďte k nám na večeři, oslavit narozeniny nebo jen
tak posedět s přáteli. Nabízíme široký výběr vín
z Templářských sklepů, točené pivo a kofolu. Nově se
u nás čepuje regionální pivo z Chotěboře. Do
budoucna pro vás připravujeme víkendové akce a na
léto samozřejmě zahrádku před vinárnou. Během
jarních měsíců začneme připravovat hotová jídla
převážně české kuchyně (nová provozní doba).
Jsme tu pro vás denně:
Po
11:00 – 15:00
Út – Čt
11:00 – 22:00
Pá
11:00 – 24:00
So
15:00 – 24:00
Ne
15:00 – 21:00
Pořádáme školní srazy, svatby, oslavy narozenin, večírky a jiné společenské akce (po domluvě i mimo klasickou provozní dobu).
Rezervace přijímáme na tel. čísle: 776 496 665. (kapacita cca 40 lidí)
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Manželé Podrazilovi.
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