Zpravodaj městyse Krucemburk
OSLAVY 770 LET KRUCEMBURKU
Nevíte, jak využít volno při státním svátku 5. července? Máme
pro Vás i celou Vaši rodinu řešení. V tento sváteční den budeme
oslavovat 770 let od vzniku Krucemburku. Čeká Vás den plný
zážitků a zajímavostí. Od ranních hodin až do pozdních
večerních, pro některé až ranních následujícího dne jsme pro Vás
připravili oslavy hodné tak významného výročí. Podrobný
program, který pro Vás připravujeme, naleznete na stránkách
tohoto zpravodaje.
Více na straně č. 10

NOVÝ KONTEJNER
NA ELEKTROODPAD
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prospěch městyse? Na tohle všechno, ale i na jiné otázky se
dozvíte odpovědi právě v tomto zpravodaji. Otázkami na pana
starostu jsme opravdu nešetřili.
Více na straně č. 5
JARO JE JAK POHÁDKA
Barbora Ondráčková
Jaro je jak pohádka,
rozkvetla nám zahrádka.
Jaro, to je pohlazení.
Zima už tu dávno není.
Venku tráva zelená se,
sluníčko zas usmívá se.

Rozkvetly nám kytičky,
tak si hrajte, dětičky!
Zpívejte si písničky,
veselte se, lidičky!

Až sluníčko zavolá,
pojedeme na kola.
Je tu jaro, pojďte ven,
všichni si tu pohrajem.

PRŮJEZD LODÍ KRUCEMBURKEM
V dopoledních hodinách 10. dubna projížděly Krucemburkem
dvě velké lodě. Dopravní policisté zastavili na několik desítek
minut dopravu a všichni jsme čekali, co se bude dít. Najednou se
objevily dvě velké lodě, které na náměstí naší obce, tak daleko
od moře a vodních cest, jen tak neuvidíme.
Pro ty, kteří je neměli možnost spatřit, tuto událost
připomínáme fotografií.
V Krucemburku u sběrných surovin v ulici Koželužská je
umístěn nový červený kontejner na drobný elektroodpad.
Nevěděli jste doposud co s bateriemi nebo již nevyužitelnou,
rozbitou elektronikou? Máme pro Vás řešení. Nový speciální
kontejner je tu pro Vás. Napadá Vás otázka, co je možné do něj
vhodit a co ne? I na to Vám rádi odpovíme.
Více na straně č. 15

PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ
Kolik si ukrojila zimní údržba z rozpočtu městyse? Bude mít
zateplení školy a školky zpoždění? Funguje čistička odpadních
vod? Kam se starým zvonem ze zvonice na Starém Ransku? Je
tradiční pouť ohrožena novou výstavbou bytových domů na
Bílém poli? Umíme optimálně využívat dostupných dotací ve

OPRAVA VĚŽE KOSTELA

V polovině září 2010 si obyvatelé i náhodní návštěvníci naší
obce mohli všimnout, že věž kostela obepíná lešení. Začala její
generální oprava. Poslední
opravy věže byly provedeny
roku 1901, kdy proběhly
klempířské práce a nové
pokrytí střechy, a poté roku
1938.
Věž kostela dostala nyní
novou měděnou střechu, znovu
byla
pozlacena
makovice
kostelní věže, došlo na částečnou výměnu trámů a bednění a vše
bylo chemicky ošetřeno.
Dvouměsíční
práce
řemeslníků,
kteří
opravovali kostelní věž –
tesaři Jiří Jiruše (Proseč) a
Zdeněk Škoda (Olešnice
na Moravě), klempíři
Pavel
Zámečník,
Jiří
Zámečník (Polička) a Petr
Štefka (Bystré u Poličky)
a pokrývač Marek Kovář
(Moravská
Třebová),
vyvrcholila 15. listopadu
2010:
starosta
Jiří
Havlíček
s
farářem
Piotrem
Balewiczem
uložili do útrob střechy
schránku s původními
dokumenty a současnými
platidly, seznamem farářů od roku 1937 a popisem historie obce,
dělníci nakonec na vrchol věže dosadili opravený kříž.
Generálním dodavatelem stavby byla firma Báča Polička,
s.r.o, s vedoucím stavitelem Václavem Tůmou (Olešnice na
Moravě).
foto Deník - Libor Plíhal

ZAJÍMAVOSTI KOLEM POČASÍ
V KRUCEMBURKU ROKU 2010
l. leden svým počasím spíše připomínal počasí počátkem
listopadu,
neboť
v noci klesla teplota
pouze k bodu mrazu
a ve dne vystoupila
až na 4°C. Přes den
bylo
převážně
zataženo a mlhavo.
V noci na 1. ledna i
pršelo. Od 2. ledna
se však situace
výrazně
změnila.
Začalo
mrznout,
mrzlo i přes den a mrazy trvaly po celý měsíc až do poloviny
února.
Během roku spadlo v Krucemburku celkem 250 cm sněhu,
nejvíce pak v prosinci (94 cm). Nejvíce sněhu za 24 hodin spadlo
14. prosince, a to 27 cm. První sníh začal padat 21. října, ale ten
okamžitě tál.
V roce 2010 spadlo v Krucemburku 1.015,6 mm srážek.
Rozložení srážek během roku:
leden celkem 82,8 mm
červen
82,7 mm
sníh
69 cm
červenec
146,8 mm
únor celkem 24,1 mm
srpen
172,5 mm
sníh
17 cm
září
88,8 mm
březen celkem 52,8 mm
říjen
6,7 mm
sníh
24 cm
listopad celkem 52,8 mm
duben celkem 91,3 mm
sníh
21 cm
sníh
25 cm
prosinec celkem 98,5 mm
květen
115,8 mm
sníh
94 cm
Nejvíce srážek spadlo v srpnu, a to 172,5 mm, nejméně
v říjnu – 6,7 mm. Nejvíce srážek za 24 hodin spadlo 17. července
(61 mm). Nejvydatnější déšť přišel 23. srpna, kdy od 15.50 do
16.45 hodin spadlo 35 mm srážek. Nejnižší teplota -23°C byla
naměřena 27. ledna. Poslední jarní mráz (-4°C) přišel 23. dubna.
První podzimní mráz přišel 22. října, a to rovněž -4°C. První
bouřka byla krátce před 20. hodinou v neděli 21. března, kdy
dvakrát zahřmělo. Hned poté bylo v televizní předpovědi počasí
hlášeno, že přes Vysočinu přechází studené fronta spojená
s bouřkou.
Během roku bylo 23 letních dnů (teplota v odpoledních
hodinách vystoupila na 25 a více stupňů). První letní den byl 30.
dubna, poslední 26. srpna. V roce bylo také 24 tropických dnů
(teplota v odpoledních hodinách vystoupila na 30 a více stupňů).
První tropický den byl 9. června, poslední 23. srpna. Tohoto roku
byly také dvě tropické noci, a to z 15. na 16. a z 16. na 17.
července (teplota po celou noc neklesla pod 20°C).
Zdálo by se, že při uvedeném počtu tropických dnů došlo
k omylu, neboť tropických dnů je o jeden více proti počtu letních
dnů. Není tomu tak. Přestože první letní den byl již 30. dubna,
druhý letní den následoval až 5. června. Krátce po té došlo
k velmi rychlému růstu teplot a následovalo několik tropických
dnů. V průběhu června, července a srpna se letní a tropické dny
střídaly, přičemž tropické dny měly mírnou převahu. Ta bývá
obvykle likvidována letními dny koncem srpna a zejména letními
dny v první polovině září. Tentokrát tomu však tak nebylo, neboť
poslední letní den, jak bylo výše uvedeno, byl 26. srpna a v září
se již teploty pohybovaly nejvýše kolem 20°C. Nejen tímto se
lišil rok 2010 od předcházejících let, ale také razantním
nástupem zimy a značným „přídělem“ sněhu již v první polovině
prosince. V Krucemburku rozhodně není pamětníka, aby již 13.
prosince musel být odvážen sníh z chodníků.
Na základě hlášení pana Františka Holase a vlastního
pozorování zápis sestavil
Václav Janda

Z DĚNÍ V MŠ
Nový rok jsme zahájili s velkou chutí a elánem do práce.
Sešli jsme se v hojném počtu, neboť chřipka a ostatní nemoci se
nám velkým obloukem vyhnuly. Zima se nastěhovala nejen do
okolní přírody, ale i k nám do školky. Děti si školku vyzdobily
zimními výtvory (zamrzlými okénky, sněhuláčky z vaty, z
papírových ubrousků a z trhaného papíru, zimními stromečky a
domečky, ptáčky u krmítka, zvířátky u krmelce). Při těchto
pracích se děti seznamovaly s různými novými výtvarnými
technikami jako např. otiskování, tupování, rozfoukávání,
stříkání barvou. Pracovaly s papírem, textilem, přírodninami
nebo pěnou. O radost z vykonané práce se děti rády podělí nejen
s rodiči, ale i s veřejností – dětská dílka jsou vystavována ve
výloze u paní L. Soukupové.
V jednotlivých třídách se děti seznamovaly s typickými rysy
zimy, životem zvířat a ptáčků v zimním období, dověděly se, jak
se správně obléknout a jak se chovat při zimních radovánkách.
Krásné slunečné počasí nás vylákalo do lesa ke krmelci. Cestou
jsme pozorovali stopy ve sněhu a obdivovali zasněžené a ojíněné
stromy. Ke krmelci jsme ale nešli s prázdnou. Děti si z domova
přinesly pro zvířátka různé dobroty (mrkev, kaštany, žaludy,
jablka, oříšky, tvrdé pečivo, seno). Svou tělesnou zdatnost jsme
utužovali jízdou na bobech a lyžích. Tvořivost a fantazii děti
rozvíjely stavěním sněhuláků a různorodých staveb.
19. ledna se starší děti byly podívat v základní škole. Uvítal
je pan ředitel a provedl je celou budovou. Podívaly se do
tělocvičny, učeben, jídelny, družiny a hlavně na své starší
kamarády v 1. třídě. Týž den odpoledne se uskutečnila schůzka
rodičů budoucích prvňáčků se zástupci školy. Zde byly rodičům
předány informace týkající se zápisu dětí do 1. třídy ZŠ.

16. února k nám přijel cirkus s opičkou Žofinkou, dvěma
cvičenými pejsky, artistou, žonglérem a kouzelníkem.
Představení bylo krásné. Dětem se chvílemi i tajil dech nad
výkony zvířátek i pana kouzelníka. Cirkus nás provázel i při
přípravách karnevalového veselí. Cirkusové šapitó jsme
„postavili“ ve středu 9. března. Od rána vládl všude čilý ruch.
Vše se chystalo, nacvičovalo a dolaďovalo do správné formy.
Starší děti pomáhaly s přípravou občerstvení a svými výrobky
přispěly k výzdobě MŠ. Všichni se pyšnili krásnými maskami.
Děti i rodiče si s chutí zatančili a zasoutěžili. Veškerá snaha a
úsilí byly odměňovány sladkým pamlskem.
Karnevalem jsme se rozloučili s paní zimou a už se těšíme na
jaro. A co nás čeká? Tvořivá jarní dílna s rodiči, zápis nových
dětí do mateřské školy, chystání barevných Velikonoc, výlety do
jarní přírody.
Více informací naleznete na www.mskrucemburk.cz.
Přejeme všem co nejvíce jarního sluníčka, které nás pohladí
nejen po tváři, ale jeho teplé paprsky nás zahřejí i u srdíčka.
kolektiv zaměstnanců MŠ

PROGRAM KINA NAJDETE NA
www.krucemburk.cz

ZPRÁVY Z NAŠÍ ZŠ
Nadešel nový kalendářní rok a s ním zase hodně práce ve
škole, protože se všichni snažili vylepšit prospěch, aby to
pololetní vysvědčení bylo co nejlepší. Kromě výuky však bylo i
nějaké to zpestření.
Protože nám nový rok
přinesl i vhodné
sněhové podmínky,
žáci 1.-5. třídy měli 5.
ledna zimní sportovní
den. Ranní mrazík
sice štípal do tváří a
nosů, ale to naprosto
nikoho neodradilo od
sjezdování na saních,
bobech nebo kluzácích. Starší žáci se také nenudili, protože se
soutěžemi a olympiádami se v lednu a únoru roztrhl pytel.
Ve školním kole chemické olympiády nejlépe uspěli Pavel
Benc, Tomáš Vanča, Josef Doležal a Matouš Vanča. Všichni
chlapci 9. třídy reprezentovali školu v okresním kole
v Havlíčkově Brodě. Obsadili první čtyři místa v pořadí: Matouš
Vanča, Tomáš Vanča, Josef Doležal a Pavel Benc.
Neopomnělo se ani na jazyky. 7. ledna se uskutečnilo školní
kolo olympiády v anglickém jazyce, kde byli nejlepší Vojtěch
Hudec ze 7. třídy a Helena Perglová z 8. třídy. Oba byli
vynikající nejen ve školním kole, ale i v okresním. Helena
Perglová vybojovala v kategorii 8.–9. tříd prvenství a bude naši
školu reprezentovat v krajském kole v Jihlavě. Vojtěch Hudec
v kategorii 6.–7. tříd obsadil krásné 4. místo. Za „němčináře“
bojoval v okresním kole František Říha z 9. třídy. I on uspěl
velmi dobře. Patřila mu druhá příčka.
Protože všichni umíme mluvit nejlépe česky a český jazyk je
velice krásný se spoustou jazykových přesmyček, zúčastnili se
naši žáci soutěže Mladý
Demosthenes. Ve velmi
pečlivě
připraveném
mluveném projevu jsme
opět zabodovali. Vojtěch
Hudec v kategorii 6.–7. tříd
obsadil 2. místo a Anežka
Kavalírová v kategorii 8.–9.
tříd 3. místo. Ke květnaté
češtině patří i tradiční soutěž
v recitaci. Porota měla opět
velmi obtížnou práci vybrat
ty
nejlepší
recitátory.
Soutěže se celkem zúčastnilo 54 žáků z prvního i druhého
stupně. V kategorii nejmladších recitátorů porotu nejvíce zaujala
Vendula Procházková, Veronika Marie Balková, Natálie
Richterová a Jakub Kopecký z 1. třídy. Do okrskového kola
v Chotěboři postoupily žákyně následujících kategorií: 1.
kategorie (2. a 3. třída) Anna Bencová z 2. třídy, Monika
Vašková z 3. třídy. Z 2. kategorie (4. a 5. třída) postoupily Lucie
Matulová, Kateřina Perglová obě z 4. třídy a zároveň Aneta
Josková z 5. třídy. Za 3. kategorii (6. a 7. třídy) se na 1. místě
umístily Martina Harvánková a Alžběta Kavalírová z 6. třídy. 2.
místo obsadily Simona Hájková a Tereza Popelková rovněž z 6.
třídy. Ve 4. kategorii (8. a 9. třídy) postoupila Barbora Matulová
z 9. třídy. 16. února se uskutečnil v Chotěboři další ročník
okrskového kola v recitaci. Nejlepšího umístění dosáhla Monika
Vašková, která v kategorii nejmladších žáků obsadila 1. místo a
postoupila do okresního kola v Ledči nad Sázavou.
Nechyběly ani sportovní a vědomostní soutěže. Z těch
sportovních nesmíme zapomenout na Orion Florbal Cup dívek.
V Havlíčkově Brodě naše děvčata obsadila 4. místo. V okresním
kole ve florbale chlapců naši hoši bojovali jako lvi a nakonec jim
patřila bronzová příčka.

26. ledna se v Havlíčkově Brodě uskutečnilo okresní kolo
matematické olympiády žáků 5.–9. tříd. Osm matematiků
poměřilo svoje znalosti a vědomosti s ostatními školami a opět se
jim podařilo dosáhnout perfektní výsledky. V kategorii 5. tříd se
umístil na pěkném 5. místě Jakub Cisárik, na 9. místě Aneta
Josková a 11.–13. místě Andrea Kazdová. V kategorii 9. tříd 3.
místo vybojoval Pavel Benc, 4. místo Anežka Kavalírová, 5.–6.
místo Matouš Vanča a 9.–10. místo patřilo Josefu Doležalovi a
Tomáši Vančovi. Pavel Benc a Anežka Kavalírová postoupili do
krajského kola této soutěže.
Na konci února se konalo školní kolo Pythagoriády, kde se za
1. stupeň stal úspěšným řešitelem Jakub Cisárik, který se
zúčastnil okresního kola v Havlíčkově Brodě. Za druhý stupeň
byli úspěšnými řešiteli Miloš Losenický ze 6. třídy, Luboš Hrůza
ze 7. třídy a Pavel Jaroš z 8. třídy. Tito žáci budou školu
reprezentovat v okresním kole v Havlíčkově Brodě.
V dějepisné soutěži Mladý historik si svými znalostmi
zasloužil 2. místo Jan Pecina z 8. třídy. Bude školu dále
reprezentovat v krajském kole v Pelhřimově. 28. ledna proběhlo
školní kolo olympiády ze zeměpisu. Nejlepších výsledků dosáhli
Martina Harvánková ze 6. třídy, Kateřina Špilková ze 7. třídy a
Jan Pecina z 8. třídy. Budeme jim držet palce, aby svoje znalosti
uplatnili i v okresním kole.
Ve druhém únorovém týdnu proběhlo v našem kraji 1.
regionální kolo 2. ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“. I na naší
ZŠ žáci 2. stupně řešili úkoly, v nichž prokazovali svoje znalosti
z historie, kultury, místopisu, přírodopisu týkajícího se našeho
kraje. Nejúspěšnějšími řešiteli naší školy se stali Barbora
Matulová z 9. třídy a Václav Talavášek z 8. třídy. Tito žáci nás
budou reprezentovat v krajském kole v Jihlavě.
Žáci 5. třídy dosáhli vynikajícího výsledku ve IV. ročníku
celorepublikového interaktivního projektu „Hravě žij zdravě“,
jehož cílem je popularizovat zásady zdravého životního stylu
mezi dětmi. V těžké konkurenci stovek pátých tříd z celé
republiky se umístili na 2. místě. Za svůj výkon byli odměněni
nafukovací trampolínou a výletem na tvrz Hummer v Praze.
1. února proběhl další ročník lyžařských závodů školní
družiny, kterého se zúčastnilo 22 závodníků. Každoroční
maškarní karneval byl zážitkem pro všechny děti, které zavítaly
8. února do velké tělocvičny naší školy. Nachystáno zde pro ně
bylo mnoho hudby, tance, soutěží a nechybělo ani tradiční
vystoupení malých kouzelníků. 1. a 2. třída navštívily dvě
filmová představení Naši kamarádi a pásmo pohádek O pejskovi
a kočičce, které zhlédla i 3. třída.
Od 8. do 19. listopadu 2010 se žáci 9. třídy zúčastnili
celorepublikového testování z českého jazyka, matematiky,
anglického jazyka, německého jazyka a obecně studijních
předpokladů v rámci projektu „Stonožka 9“, které uskutečnila
vzdělávací společnost SCIO. Celkově se do testování zapojilo na
29 tisíc žáků 9. tříd a kvart osmiletých gymnázií. Výsledky jsme
obdrželi začátkem ledna a žáci si svoje hodnocení odnesli
společně s pololetním vysvědčením. V matematice dosáhli naši
žáci výborných výsledků a patří mezi 10 % nejlépe hodnocených
škol. V českém jazyce žáci uspěli také velmi dobře, protože patří
mezi 30 % nejlépe hodnocených škol.
I v anglickém a německém jazyce mají žáci vědomosti a
dovednosti na dobré úrovni. Dosáhli lepších výsledků než 60 %
zúčastněných škol. V rámci testování dosáhli vynikajících
výsledků dva naši žáci. Pavel Benc získal ocenění od společnosti
SCIO za nejlepší výsledek v kraji Vysočina v testu z anglického
jazyka devátých tříd, dále získal ocenění za druhý nejlepší
výsledek v kraji Vysočina v testu z matematiky devátých tříd.
Tomáš Vanča získal ocenění za druhý nejlepší výsledek v kraji
Vysočina v testu z matematiky.
7.–11. února proběhl lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7.
třídy a další zájemce v Daňkovicích. Smůla byla, že roztál sníh, a
proto naši lyžaři museli navštívit lyžařský areál u Ski hotelu

v Novém Městě na Moravě, aby
alespoň
trochu
protrénovali
techniku běžeckého lyžování.
Kromě procházek nechyběly další
soutěže ve stolním tenisu. Aby
vyzkoušeli všichni žáci 2. stupně
svoje sportovní umění, uskutečnil
se sportovní den. V Chotěboři na
stadionu hráli hoši hokejové
zápasy a děvčata předvedla svůj
krasobruslařský um.
I v 2. pololetí probíhá v jednotlivých třídách Ochrana člověka
za mimořádných událostí, 8. třída je zapojena do projektu První
pomoc do škol, kde se všichni teoreticky i prakticky seznamují
se zásadami první pomoci při úrazech a autonehodách.
V následujících měsících se všichni budeme připravovat na
oslavy 60. výročí otevření naší školy. Součástí oslav bude školní
akademie 2. června a den otevřených dveří 5. července. Už nyní
žáci pilně nacvičují na akademii a vytvářejí různé zajímavé
výtvory k výzdobě tříd i celé školy. Těšíme se na hojnou účast
místních obyvatel, kteří zároveň byli i žáky naší školy.
Aktuální informace o činnosti školy naleznete na webových
stránkách: www.zskrucemburk.cz.
Všem čtenářům přejeme k nadcházejícím svátkům jara hodně
zdraví, sluníčka a pohody.
kolektiv zaměstnanců ZŠ
Základní škola Krucemburk
si Vás dovoluje pozvat
na školní akademii spojenou
s výstavou žákovských prací.
Těšíme se na Vaši návštěvu
2. června 2011
v 16 hodin
v místní sokolovně.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané,
máme pro vás opět drobný vhled do činnosti našeho sboru.
Jelikož zima nebyla příliš tuhá, ani výjezdů ke shazování sněhu a
odsekávání ledu ze střech nebylo letos potřeba tolik jako během
minulých zimních
měsíců. I zásahů
u požárů nebylo
naštěstí mnoho,
vlastně byl pouze
jediný – 14. 12.
naše jednotka v
počtu 6 hasičů
zasahovala
při
požáru menšího
objektu
ve
Vojnově Městci.
Zásah se protáhl z nočních a brzkých ranních hodin a probíhal za
velmi ztížených podmínek, především kvůli nepřízni počasí.
S nadcházejícím jarem a s ním spojenými pracemi na
zahrádkách, v sadech atd. bychom Vás chtěli upozornit, že
případné pálení klestí či jiných přírodnin a materiálů je potřebné
včas ohlásit na Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina.
Plánované pálení můžete ohlásit na tel. 950 270 111 nebo
pomocí internetu na www.hasici-vysocina.cz (v sekci „pálení
klestí“ je připraven jednoduchý formulář, který stačí vyplnit), jen
výjimečně lze použít i tel. č. 150. Děkujeme za Vaši opatrnost a
ohleduplnost při zacházení s ohněm a hořlavinami.
Přejeme vám příjemné prožití Velikonoc a celého jara.
Martin Kasal, Martin Rejšek

SLOVO HEJTMANA
Jednou
z největších
předností
Vysočiny je naše čistá příroda. Krajský
úřad se průběžně zabývá otázkami
životního prostředí – kromě vlastní úřední
činnosti na jeho ochranu i řadou
propagačních akcí, výstav a soutěží.
Zaměřujeme se přitom například na
třídění odpadů a vše, co souvisí
s uchováváním původního přírodního
prostředí. Důležitá je výchova našich
občanů, aby si uvědomovali, co vše nám
hrozí jeho devastací nejen průmyslovou
výrobou, ale i necitlivostí každého z nás.
Jednou z nejpodstatnějších součástí
přírody je voda. Význam vody pro
existenci života si lidé odpradávna
uvědomovali, a proto se učili a stále se učí
vodu využívat, chránit se před jejími
ničivými účinky a také ovlivňovat její
kvalitu. Pro nás je dosažitelnost pitné
vody v dostatečném množství zatím
samozřejmostí. Naproti tomu v mnohých
částech světa je voda komoditou, kvůli
které jsou lidé schopni vést války. Nejen
potíže
s nedostatkem
pitné
vody
v některých částech světa, ale i
katastrofální záplavy, znečištění vodních
toků a vodních nádrží a ztráta biologické
rozmanitosti vodních ekosystémů ukazují
na to, že lidstvo musí svůj přístup
k vodním zdrojům změnit. I proto je 22.
březen od roku 1993 vyhlášen Organizací
spojených národů jako Světový den vody.
Znovu jsem si tyto skutečnosti
uvědomil při prohlídce výstavy, která byla
připravena krajským úřadem a v březnu
prezentována v sídle kraje Vysočina. Na
výstavě byly ke zhlédnutí fotografie
pramenů významných vodních toků na
území našeho kraje, nejvýznamnějších
čistíren odpadních vod, úpraven vod a
vodárenských
nádrží
sloužících
k zásobování pitnou vodou i další
informace z oblasti vodního hospodářství
a rybářství. Krásné letecké snímky našich

vodních ploch uprostřed zelené přírody
mě opět nadchly a připomněly mi naši
zodpovědnost za uchování tohoto
bohatství.
Při vernisáži výstavy jsme si i
zasoutěžili – přítomní ochutnali deset
anonymních vzorků pitné vody. Mezi
nimi bylo pět vzorků vod běžně
dostupných z vodovodních řadů, jedna
kupovaná balená voda a čtyři vzorky vod
z podzemních zdrojů. Zhruba čtyřicítka
hostů výstavy svými hlasy jednoznačně
ocenila nejvíce chuť vody ze zdrojů
podzemních vod, a to kojenecké vody z
vodního zdroje Rytířsko, dále chutnaly i
vzorky z vodního zdroje napájejícího
vodovodní řad v Havlíčkově Brodě a ze
zdroje v obci Kamenná. Balená voda
neuspěla – asi jí na místě chyběla reklama
se zázračnou vodu srkajícími krasavicemi.
Česká
republika
je
nazývána
„Střechou Evropy“, neboť je evropským
rozvodím tří moří: Severního, Baltského a
Černého.
Prakticky
všechny
její
významnější vodní toky odvádějí vodu na
území sousedních států. Důsledkem této
skutečnosti je naprostá závislost našich
vodních zdrojů na atmosférických
srážkách. Vysočinou prochází evropské
rozvodí. Zajímavostí je uvedení tohoto
faktu na trase cyklostezky v Nové Bukové
na Pelhřimovsku. Domek, na němž
bylo označení, původně postavili tak, aby
dešťová voda z jedné poloviny střechy
stékala do Labe a z poloviny druhé do
Dunaje – to vše v nadmořské výšce 668
m. n. m.
Na Vysočině se nachází několik
významných
vodárenských
nádrží,
z nichž některé jsou nepostradatelnými
zdroji pitné vody i z celorepublikového
hlediska.
Asi
nejvýznamnějším
vodárenským zdrojem v České republice
je vodní nádrž Švihov na řece Želivce,
která slouží k zásobování hlavního města
Prahy a části Středočeského kraje a kraje
Vysočina pitnou vodou. Převážná část

PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ
Pane starosto, jaké je konečné zúčtování zimní
údržby městyse, patřila tato zima mezi ty dražší
nebo lacinější?
Náklady na zimní údržbu jsou poslední roky
zhruba stejné, protože zimy v posledních šesti letech jsou na sníh
poměrně bohaté.
V souvislosti s údržbou městyse jsem se dozvěděl, že jsme
snad získali dotaci na malý traktůrek. Je to pravda?
Je pravda, že jsme byli úspěšní s projektem drobné techniky a
v této souvislosti bychom rádi získali malý traktor
s příslušenstvím.
Co všechno bude takový traktůrek schopný v údržbě
obsáhnout a bude se muset dokupovat nějaké příslušenství?
Toto strojní zařízení chceme v zimních měsících využívat na
posyp a frézování sněhu. Ve zbývajícím období roku
předpokládáme využití na zametání komunikací a sečení trávy.
Věřím, že žádné příslušenství již dokupovat nebudeme, vyjma

povodí této nádrže se nachází právě na
Vysočině. Z vodárenské nádrže Vír na
řece Svratce je zase dodávána pitná voda
do brněnské aglomerace a části kraje
Vysočina.
Takže naše největší města jsou do jisté
míry závislá na Vysočině. Nám a našim
zemědělcům to přináší mimo jiné i mnoho
omezení – zvláště v okolí vodárenských
nádrží. A tato omezení nám nejsou
z těchto center nijak kompenzována. I o
tom chceme v budoucnu jednat.
Ale především si uvědomujeme
potřebu zdrojů pitné vody pro naše
občany. Podpora řešení problematiky
ochrany vod patří mezi priority kraje
Vysočina, bohužel možnosti kraje jsou
velice omezené, protože příjmy kraje do
této oblasti ani zdaleka neodpovídají
požadavkům obcí a jejich svazků. Naopak
jsou mnohonásobně nižší. Nicméně
zpracování studií a projektů v této oblasti
je podporováno prostřednictvím Fondu
Vysočiny – grantového programu Čistá
voda. Realizace staveb kanalizací a
čistíren odpadních vod je podporována
dotacemi na drobné vodohospodářské
ekologické akce, realizace prioritních akcí
vodovodů
a
kanalizací
pak
spolufinancováním v rámci dotačního
titulu Ministerstva zemědělství. Za dobu
existence kraje Vysočina už bylo vydáno
z jeho rozpočtu více než 500 milionů Kč
na podporu těchto staveb.
Komplexní vodní hospodářství má na
Vysočině, tak jako v celé naší zemi,
bohatou tradici, dobrý zvuk v zahraničí a
slibnou perspektivu rozvoje v kontextu s
evropskou integrací. Voda je ovšem
citlivá na veškeré zásahy do přírody. Je
nutno si uvědomit, že voda je naším
společným bohatstvím, a že každý k její
kvalitě můžeme a musíme přispívat svým
malým dílem – každodenní šetrností
k naší krásné krajině.
Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

nějakých speciálních nástaveb, např. zařízení pro sečení břehů,
ale toto si z finančních důvodů nemůžeme v současnosti dovolit.
O získání dotace na zateplení budov školy a školky včetně
výměny oken jsme již psali. Získal jsem informace, že se
zřejmě posune termín zahájení stavebních prací. Co to
způsobilo a kdy bude tato stavba realizována?
Víte, konstatování o získání dotace na zateplení mateřské
školy a základní školy je prosté sdělení, které nic nevypovídá o
tom, co takové skutečnosti předchází. Uspět s takovou žádostí
předchází více než roční práce, která obsahuje zpracování
žádosti, projektové dokumentace a obhájení předložených
dokladů v rámci schvalovacího procesu. Přijetím rozhodnutí o
přidělení dotace ale začíná další, ještě složitější příprava
realizace stavby. Do této oblasti patří fáze nekonečných jednání
s poskytovatelem finančních prostředků, kterým je Státní fond
životního prostředí (SFŽP), a realizace výběrových řízení,
uzavření a odsouhlasení smluv o dílo s příslušným zhotovitelem.
Do toho všeho se vždy promítne konec kalendářního roku a
loňské problémy mezi Ministerstvem životního prostředí a SFŽP.
Ještě dnes nemáme podepsanou smlouvu na financování

zateplení MŠ se SFŽP. O projektu na ZŠ snad nemá cenu se ani
zmiňovat, protože v průběhu vyhlášeného výběrového řízení na
zhotovitele stavby jsme museli veřejnou soutěž zrušit. Situace
okolo projektu na zateplení a výměnu oken v budově ZŠ je dnes
zpět ve fázi schvalování zadávací dokumentace a kontroly ze
strany SFŽP.
Když už jsme u dotací, jsem velmi rád, že jich dokážeme
poměrně hojně využívat. Jedna je přímo ve finále a patří
k těm opravdu velkým. Rybník Pobočný je hotový, co tam
ještě zbývá dodělat před pomyslnou tečkou?
Rybník Pobočný je z hlediska projektu a schválených prací
prakticky hotový a dokončujeme písemné zprávy a dokumentace
(Manipulační řád rybníka) potřebné k zahájení kolaudace. Do
této oblasti spadá vytvoření a odsouhlasení cedulí o povinné
publicitě.
Žádáte v současné době o nějaké dotace? O jaké se jedná a
na co je konkrétně chcete využít?
Již od roku 2008 jsme připravovali projekt Protipovodňové
ochrany obce. Tím, že jsem byl v roce 2010 zvolen předsedou
Svazku obcí Podoubraví (SVOP), jsme projekt přesunuli na
SVOP a společně s dalšími 9 obcemi budeme podávat žádost do
Operačního programu životní prostředí. Hlavním mottem
projektu je zpracování Protipovodňového plánu v elektronické
podobě se všemi náležitostmi. Nejdůležitější je zřízení
bezdrátového rozhlasu do Krucemburku, Starého Ranska a
Hluboké, včetně zřízení monitorovacích míst vodních toků.
Přípravné práce na oslavy 770 let jsou v plném proudu, na
co se občané mohou těšit?
V rámci oslav 770. výročí Krucemburku budou vydány
pamětní listy a 5. července v prostorách kina proběhne
filatelistická výstava s možností zakoupení dopisnic se znakem
obce a emblémem oslav. K tomuto datu bude vydáno
příležitostné razítko pošty k oslavám 770. výročí. Další
informace jsou v programu oslav.
Zvonice na Starém Ransku má dostat nový zvon. Kdy se
bude zavěšovat a co bude s tím starým zvonem? Je to přece
jen kus historie a zasloužil by si důstojné místo.
Zvonice na Staré Ransku byla opravena a naším záměrem bylo
zprovoznit historický zvon ke zvonění v poledne. Bohužel
stávající zvon je k tomuto účelu nepoužitelný, takže Rada
městyse rozhodla o objednání nového zvonu, který odlije rodina
Dytrychových z Brodku u Přerova, a 6. července bude slavnostně
zavěšen a uveden do provozu. Stávající zvon necháme
zrestaurovat a chceme jej vystavit, aby byl k vidění veřejností.
Současně očekávám nějaké náměty k umístění od občanů
Starého Ranska.
Pane starosto, naši čtenáři mají oči všude, a tak jim
nemohlo uniknout, že je na čističce odpadních vod nezvykle
velký pohyb a probíhá prý nějaká rozsáhlejší oprava. Je
ohrožena její funkčnost? Co konkrétně se opravuje a kde
končí v současné době odpad ze splaškové kanalizace? Má se
ekologické cítění našich občanů třást nebo může odpočívat
v klidu s úsměvem na tváři?
Nevím, jestli mají čtenáři tohoto občasníku oči všude, ale co
vím, je to, že mi pokládáte, pane redaktore, pěkně záludné
otázky. Samozřejmě se nemusí ekologické cítění občanů třást a
občané mohou v klidu odpočívat s úsměvem na tváři. O co jde?
Na čističce odpadních vod (ČOV) bylo nutné přečerpat obsah
odkalovací nádrže a prostor této nádrže vyčistit, aby mohla
odborná firma provést opravu provzdušňovacího zařízení, ale
technický stav provzdušňovacího zařízení byl v havarijním stavu

a nezbylo než objednat kompletní výměnu zařízení. S tímto
nelehkým úkolem nám zdatně pomohli členové SDH
Krucemburk a bez pomoci našich hasičů bychom se neobešli.
Tímto všem, kteří se podíleli na této akci, srdečně děkuji. Čištění
odpadních vod probíhá bez problémů.
Teď moji otázku trochu otočím. Naši čtenáři mají oči
všude, ale když za přítmí několikanásobně přeloží
velkoobjemový kontejner pod parkem, tak dělají, že nevidí.
Bylo by řešením objednat tuto službu častěji? Nebo by
pomohlo umístit ho na jiné místo, kde bude větší dozor?
Vyřešilo by přeplněné kontejnery zřízení sběrného dvora?
Kolikrát plánujete sběr velkoobjemového a nebezpečného
odpadu v tomto roce?
Velkoobjemový odpad a sběr nebezpečného odpadu jsou dvě
rozdílné akce. Někteří občané si myslí své a do
velkoobjemového odpadu dávají barvy, pneumatiky a další.
Sběr nebezpečného odpadu proběhne v polovině měsíce května a
tam občané mohou ZADARMO odevzdat pneumatiky, zbytky
starých barev, staré ledničky, televizory, počítače a další.
Velkoobjenový sběr a sběr nebezpečných odpadů bude na jaře a
na podzim. Častější cykličnost není z finančních důvodů možná.
Blíží se tradiční krucemburská pouť, není její umístění
ohroženo stavbou nových bytových domů na Bílém poli?
V jaké fázi se tato plánovaná stavba nachází?
Krucemburská pouť v žádném případě ohrožena není stavbou
nových domů na Bílém poli (prostor pod parkem). Ale je stále
málo přihlášených zájemců o nové byty. Rád bych touto cestou
vyzval všechny zájemce o bydlení v Krucemburku, aby využili
této možnosti k pořízení bydlení, protože tak příznivá nabídka
ceny bytu se již v budoucnu nebude opakovat a žádné státní
dotace na stavby bytů nebudou.
Jestli dovolíte, mám ještě jednu osobní otázku. Prozradíte
našim čtenářům Váš plán na velikonoční svátky? Ještě před
naším rozhovorem jste mluvil o svých vnoučatech. Už přišel
čas naučit kluky plést pomlázku? Najde si dědeček plně
vytížený vedením městyse čas na tuto krásnou tradici? A co
malé slečny, najdou v dědečkově náručí ochranu před
tradičním omlazováním?
S nejstarším vnukem Martinem majícím čtyři roky už pletu
pomlázku asi podruhé. Dříve mi tuto situaci pomáhali řešit
někteří sousedé nebo synové. Ostatní jsou ve věku skoro
kojenců. Samozřejmě, že umím pomlázku plést ze šesti, osmi i
dvanácti proutků. Za mých mladých let jsme pletli šlehací
pomlázky z bužírky. A vnučky jsou ještě velmi malé slečny,
které Velikonoce tráví se svými rodiči v Pardubicích a Děčíně.
Tak a jsme u konce našeho rozhovoru. Určitě se těšíte, až
se sejdeme opět za tři měsíce: již teď mám od občanů v emailu dotazy na léto v našem městysi. Ale o tom až v dalším
vydání. Teď, jak jsem na začátku slíbil, je Váš prostor pro
sdělení či přání občanům městyse.
To jsem si oddychl, že mi dáte alespoň trochu prostoru a
nemusím se už potit obavou nad další otázkou.
V období před Velikonocemi přeji všem radost z jarního
sluníčka, zemědělcům a zahrádkářům dostatek deště, všem
občanům pohodu, smáznutí chmur z dlouhé a ponuré zimy.
Mládencům, klukům mladším i těm více pamatujícím dobrou
šlohačku. Slečnám, plnoletým děvčatům a ženám dobré omlazení
při pomlázce. Nám všem přeji radostné prožití Velikonoc, hodně
sluníčka a především přeji Vám všem dobré zdraví.
Otázky kladl Roman Dopita

KRUCEMBURSKÁ STOPA

SVÁTEK MATEK

Úřad městyse Krucemburk, TJ Sokol Krucemburk
a Perun Hluboká pořádají v sobotu 11. června 2011
7. ročník pochodu a cykloturistické jízdy
Krucemburská stopa.
Těšíme se na Vaši účast.

V neděli 8. 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.

INFORMACE Z 3.-8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE
3. zasedání – 21. 12. 2010
*RM projednala návrh smlouvy o smlouvě
budoucí VB IP – 12-2003266/VB/1 na
věcné břemeno přípojky Zvonice Staré
Ransko a s návrhem smlouvy souhlasí.
*RM projednala Dodatek č. 1 ke smlouvě
č. 08015356 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí České
republiky v rámci Operačního programu
životní prostředí. Smlouva se mění v bodu
5, písmeno f a prodlužuje do 31. 12. 2011.
RM s dodatkem smlouvy souhlasí.
*RM projednala žádost čj. 1066/2010/MK
Spolku zahrádkářů a konstatuje, že
požadované úpravy zasedací místnosti,
respektive vybavení místnosti Úřadu
městyse bude možno realizovat podle
vývoje rozpočtových příjmů městyse v roce
2011.
4. zasedání – 11. 1. 2011
*RM projednala návrh Smlouvy o dílo č.
1/2011 se zhotovitelem Ing. P. D.
Předmětem smlouvy je technická pomoc a
inženýrská činnost při opětné podání
projektu „Rekonstrukce lesní cesty
Horním lesem“ na žádost o dotaci
z Programu rozvoje venkova, konečná cena
díla 24.900 Kč. RM souhlasí s uzavřením
smlouvy.
*RM projednala Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o dílo č. 18/2010 „Snížení energetické
náročnosti vnějšího pláště Mateřské školy
Krucemburk", zhotovitel BW – Stavitelství,
s.r.o., Vysokomýtská 718, 534 01 Holice.
Článek 3.1. se upravuje o změnu termínu
provedení díla dle SOD – zahájení prací 1.
5. 2011, dokončení prací 30. 6. 2011. RM
s Dodatkem souhlasí.
*RM projednala návrh na uzavření licenční
smlouvy čj. 1080/2010/MK na rok od 1. 1.
do 31. 12. 2011 o užití hudebních děl
s textem či bez textu při promítání AV
děl v kinech – OSA – Ochranný svaz
autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.,
Čs. armády 20/786, 160 56 Praha 6. RM
s uzavřením smlouvy v navrhovaném znění
souhlasí.
*RM se seznámila s návrhem projektu
Studie DPS Krucemburk, předloženým
firmou DRUPOS-PROJEKT, v.o.s, Příčná
260, Havlíčkův Brod. RM připomínkuje
příjezdovou komunikaci v navrhované
situaci pro lepší využití pozemku
k parkování. RM s návrhem souhlasí.
*RM projednala a souhlasí s návrhem
Platového výměru ředitelky MŠ a
ředitele ZŠ.
*RM projednala stížnost občana vedenou
pod č.j. 3/2011/MK – poškození oplocení
domu při odstraňování sněhu z obecní
komunikace. RM schvaluje provedení
opravy na náklady obce.
*RM na základě zmocnění ZM ze dne 10.
12. 2010 usnesením č. 2/2010/2 projednala
a schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2010
ke dni 31. 12. 2010.

*RM projednala žádost vedenou pod čj.
17/2011/MK o odkoupení pozemku parc.
č. 352/45, parc.č. 352/44, parc. č. 352/43,
parc. č. 352/42 v k.ú. Krucemburk o
celkové výměře 1.120 m². RM rozhodnutí o
prodeji odkládá po provedení místního
šetření.
*RM projednala návrh smlouvy na zřízení
VB u domu Krucemburk, Hlubocká čp. 43.
Jedná se o uložení plynového potrubí od
plynového pilíře, který je umístěn na poz.
parc. č. 1691/1. Všechny pozemky jsou v
k.ú. Krucemburk. Toto VB bude smlouvou
postoupeno pro provozovatele STL
plynovodu RWE Distribuční služby, s.r.o.,
Brno.
*RM byla seznámena s návrhem příprav
průběhu oslav 770. výročí založení
Krucemburku, které proběhnou dne 5. 7.
2011. RM s návrhem souhlasí.
*RM schvaluje poskytnutí 1x5 plm
palivového dřeva a 5x1 plm palivového
dřeva do tomboly na Farní ples.
*RM se seznámila s možnostmi čerpání
finančních
prostředků
z Programu
rozvoje venkova a souhlasí s přípravou
podkladů k podání žádosti „Oprava
hřbitovní zdi: II. etapa".
*RM byla seznámena výhledem činností
SVOP,
podáním
ke
zpracování
Protipovodňového plánu a s výhledem
možnosti v rámci spolupráce mikroreginou
Podoubraví vybudovat monitoring hlášení
– bezdrátový rozhlas.
5. zasedání – 25. 1. 2011
*RM projednala návrh na jmenování
členů
k provedení
veřejnosprávní
kontroly v souladu se zákonem č.
320/2001 Sb. o finanční kontrole ke
kontrole příspěvkové organizace ZŠ
Krucemburk a MŠ Krucemburk.
*Starosta
seznámil
RM
s cenovou
nabídkou na výrobu a umístění zvonu do
zvonice na Starém Ransku. Byla
projednána cenová nabídka firmy Výroba
zvonů Letovice Vránová+Dytrychová,
Štefánikova 196, 751 03 Brodek u Přerova.
Dále byla projednána cenová nabídka
technické vybavení od firmy BOROKO-all
for Bells – technické vybavení zvonů,
Štefánikova 263, 751 03 Brodek u Přerova.
Starosta informoval RM o termínu svěcení
zvonu – 6. 7. 2011.
*RM se seznámila s možností podání
žádosti o dotaci do Operačního programu
Životní prostředí, oblast podpory 1.3.1
Zlepšení systému povodňové služby a
preventivní
protipovodňové
ochrany.
V rámci projektu bude řešeno zřízení
bezdrátového rozhlasu s napojením na
zadávací pracoviště složek IZS. RM
projednala
kumulativní
rozpočet
a
odsouhlasila návrh. Realizace akce bude
v roce 2012.

*RM se seznámila s projektem studie
DPS
Krucemburk.
Souhlasí
s
provedením projektu.
*RM projednala a schválila žádost MŠ čj.
44/2011/MK o převedení hospodářského
výsledku ve výši 4.874,89 Kč za rok 2010
do fondu rezerv.
*RM projednala žádost firmy BeHo Staré
Ransko čj. 30/2011/MK o prodej stavební
parcely č. 218/2 v k.ú. Staré Ransko o
výměře 12 m2 a části pozemku parc.č.
446/1 v k.ú. Staré Ransko o výměře cca 70
m2 z důvodu zarovnání parcel. RM souhlasí
s prodejem stavební parcely parc.č.s. 218/2
v k.ú. Staré Ransko. U parcely 446/1 v k.ú.
Staré Ransko navrhuje uzavřít směnnou
smlouvu při podmínce zachování místní
komunikace v min. šířce 6 m. RM v tomto
znění doporučuje ZM ke schválení.
*RM projednala žádost firmy BeHo čj.
54/2011/MK.
Souhlasí
s kladným
vyjádřením k
projektové dokumentaci
stavby ve stupni SP: „Rekonstrukce a
přístavba areálu společnosti BeHo Staré
Ransko.“
*RM projednala žádost o odkoupení
parcely č. 1509/10 v k.ú. Krucemburk.
Žádost podal pan V. P., Ždírec nad
Doubravou. RM souhlasí s odprodejem
parcely č. 1509/10 za standardních
podmínek a doporučuje ZM ke schválení.
*RM projednala žádost o odkoupení
parcely č. 1509/12 v k.ú. Krucemburk.
Žádost podali manželé D. M. a R. M.,
Krucemburk. RM souhlasí s odprodejem
parcely č. 1509/12 za standardních
podmínek a doporučuje ZM ke schválení.
6. zasedání – 8. 2. 2011
*RM projednala a schvaluje návrh na
využití objektu Staré Ransko č. 88 –
poskytnutí budovy pro činnost Spolku
dobrovolných hasičů ve Starém Ransku.
Projednala a schvaluje návrh Nájemní
smlouvy s SDH na dobu 30 let.
*RM projednala a schvaluje návrh
Darovací smlouvy s Ing. Františkem
Kujanem na poskytnutí daru, návrh
Darovací smlouvy s Elasta-Vestil, s.r.o.,
Krucemburk na poskytnutí daru, návrh
Darovací smlouvy s lékárnou „U Rytíře“
Krucemburk na poskytnutí daru, návrh
Darovací
smlouvy
s Miroslavem
Lázničkou, Restaurace Ždírec nad
Doubravou na poskytnutí daru.
*RM projednala a schvaluje návrh
Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
VB ZTV Vydrbalka + RWE – p. B. L.
s jednorázovým vyrovnáním za dotčené
pozemky. RM projednala a schvaluje návrh
Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení VB
ZTV Vydrbalka + RWE – s Městys
Krucemburk s jednorázovým vyrovnáním
za dotčené pozemky.
*RM projednala návrh Smlouvy o
smlouvě budoucí na zřízení VB Městys
Krucemburk + BeHo Staré Ransko čj.

90/2011/MK na parcele 446/1 v k. ú. Staré
Ransko k uložení zařízení technické
infrastruktury s jednorázovým vyrovnáním
za dotčený pozemek.
*RM projednala a schvaluje žádost o
schválení návrhu na konečnou úpravu
čerpání rozpočtu 2010, Rozpočtového
opatření č. 3 ZŠ k 31. 12. 2010.
*RM projednala žádost o souhlas s
převedením hospodářského výsledku
130.953,96 Kč do rezervního fondu a fondu
odměn ZŠ a schvaluje převedení
hospodářského výsledku do rezervního
fondu v částce 120.453,96 Kč na
financování dotace MŠMT projektu a do
fondu odměn částku 10.500 Kč. Dále
schvaluje
ponechání
odpisů
z dlouhodobého majetku za rok 2010
v celkové výši 20.712 Kč pro tvorbu fondu
reprodukce majetku.
*RM projednala a schvaluje rozdělení
závazných ukazatelů rozpočtu ZŠ na rok
2011 v celkovém objemu rozpočtových
prostředků 1.600.000 Kč a rozdělení
závazných ukazatelů rozpočtu MŠ na rok
2011 v celkovém objemu rozpočtových
prostředků 650.000 Kč.
*RM projednala a schvaluje návrh
realizace
ZTV
Za
sokolovnou
Krucemburk do konce roku 2011.
*RM projednala a schválila návrh
Smlouvy o zřízení věcných břemen
s Telefonica O2 Czech Republic, a. s., Za
Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 Michle
s jednorázovou
náhradou
dotčených
pozemků zapsaných na LV č. 10001 u
Katastrálního
úřadu
pro
Vysočinu,
katastrální pracoviště Havlíčkův Brod pro
katastrální území a obec Krucemburk.
*RM schvaluje prodej losů do tomboly za
částku 30 Kč/kus.
*RM projednala žádost Římskokatolické
farnosti Krucemburk o odsouhlasení
spoluúčasti v Programu kraje Vysočina na
obnovu
kulturních
památek
v kraji
Vysočina ve výši 20 % na opravu
venkovních dveří budovy Římskokatolické
farnosti v Krucemburku č.p. 17. RM
s účastí souhlasí.
*RM projednala návrh přípravy úpravy
výše poplatku za stočné.
7. zasedání – 23. 2. 2011
*RM vyslechla návrh na úpravu interiéru
kanceláře starosty a místostarosty. Byly

předneseny dva návrhy v provedení lamino
a dýha. RM schvaluje úpravu interiéru
kanceláře starosty v provedení dýha a
kancelář místostarosty v provedení lamino.
*Starosta seznámil RM s návrhem firmy
Video-Foto-Kunc, Beckovského 2179,
Havlíčkův Brod. Jedná se o podepsání
smlouvy na nákup 20 publikací knihy
„Vysočina do kapsy“ za cenu 250 Kč +
10% DPH. Firma Video-Foto-Kunc se
zaváže publikováním městyse Krucemburk
na dvojstraně v této publikaci. RM souhlasí
s návrhem na nákup publikace.
*RM projednala žádost č.j. 86/2011/MK,
pana L. R., Lučice, na odkoupení parcely
1509/9 o výměře 828 m2 v k.ú.
Krucemburk. RM souhlasí a doporučuje
ZM ke schválení.
*RM
se
seznámila
s žádosti
č.j
119/2011/MK Dívčího pěveckého sboru
GIOCOSO při ZUŠ Krucemburk o
příspěvek na akci – Velikonoční koncert,
který se bude konat dne 24. 4. 2011. RM
souhlasí s příspěvkem. Na příspěvek bude
vystavena standardní smlouva.
*RM projednala a schválila návrh Komise
pro otevírání obálek na akci „Snížení
energetické náročnosti vnějšího pláště ZŠ
Krucemburk“ na zrušení výběrového
řízení. Dále projednala změny a rozšíření
podmínek nového vyhlášení soutěže a
projednala podmínky a změny Zadávací
dokumentace, která bude podkladem pro
nové výběrové řízení.
*Starosta seznámil RM se zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření
městyse Krucemburk za rok 2010. RM
zprávu projednala a doporučuje ZM ke
schválení bez výhrad.
*RM projednala a schvaluje návrh
programu jednání ZM dne 2. 3. 2011.
*RM projednala a schválila grafické
návrhy k oslavám 770. výročí městyse
Krucemburk.
*RM
projednala
návrh
SoD
ze
zhotovitelem grafického návrhu loga a
ostatních grafických návrhů Ivanem
Baborákem, Pod Kostelíčkem čp. 87,
Přestavlky. Souhlasí s cenou za návrhy.
RM souhlasí s vydáním „Pamětního listu“,
„Almanachu“ a aršíků známek s přítiskem.
*Místostarosta informoval RM o možnosti
instalování bezpečnostního silničního
panelu na silnici I/37 u bytového domu

č.p. 415. RM možnost projednala a
souhlasí s instalací bezpečnostního panelu.
*RM vzala na vědomí informaci starosty o
jednání
ohledně
budovy
DPS
Krucemburk v lokalitě u školy.
*RM projednala připomínku Ing. Kujana o
propojení vodovodu do lokality Na
Vydrbalce. Pověřuje starostu jednáním
s VAK Havlíčkův Brod.
*RM
projednala situaci v domě
Hlubocká 59. Pověřuje místostarostu
vyměřením poplatku ze psů dle platné OZV
za všechny psy, kteří se nacházejí v této
nemovitosti. Výměr poplatku bude zaslán
majiteli nemovitosti panu J.P., Teplice.
8. zasedání – 15. 3. 2011
*RM projednala a schválila poskytnutí
dotací
na
činnost
neziskových
organizací.
*RM projednala a schválila návrh
pamětního listu a pozvánek k oslavám
770. výročí obce.
*RM projednala žádost ZŠ vedenou pod čj.
136/2011/MK o schválení ke vstupu do
projektu „EU peníze školám“ v rámci
operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
v oblasti
1.4
Zlepšení podmínek pro vzdělání na
základních školách. RM podání žádosti
schvaluje s tím, že na nákup učebních
pomůcek
budou
použity
finanční
prostředky
z rezervního
fondu
ZŠ
převedené z výsledku hospodaření za rok
2010.
*RM projednala a schválila Rozpočtové
opatření č. 2.
*RM projednala záměr LDO, Ronovská
338, 582 22 Přibyslav vybudovat na hranici
katastrálního území Ždírec nad Doubravou
a Staré Ransko novou rybniční plochu za
účelem chovu ryb s žádostí o zařazení
záměru do územního plánu městyse
Krucemburk. RM žádost schvaluje.
*RM projednala zhoršený technický stav
stropu v přípravně MŠ (padá omítka).
*RM projednala a schválila nákup nového
lapolu pro provoz kuchyně MŠ.
*RM projednala a schválila zadání
opravných prací stropu a instalaci lapolu
v MŠ.
*RM projednala žádost občana o náhradu
škody, která mu vznikla při zimní údržbě
komunikací. RM s odškodněním souhlasí.

INFORMACE Z 2.-3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
2. zasedání – 10. 12. 2010
*ZM projednalo a schválilo vyrovnání
závazků
a
pohledávek
s firmou
Koželužna
Krucemburk,
s.r.o.,
Koželužská 254, Krucemburk takto:
Závazek městyse Krucemburk k 30. 9.
2010: celkem částka 720.725,20 Kč
Pohledávky městyse Krucemburk k 30. 9.
2010: celkem částka 720.725,20 Kč

Dnem 19. 10. 2010 Krajský soud v Hradci
Králové usnesením č.j. 35 K 21/2003-881
schválil
konečnou
zprávu
úpadce
Koželužna Krucemburk. Usnesení nabylo
právní moci 21. 10. 2010.
*ZM projednalo a schválilo Rozpočtové
opatření č. 3 na rok 2010, které je
přílohou zápisu a usnesení ZM 2/2010/2 ze
dne 10. 12. 2010.

*ZM projednalo a schválilo Rozpočet
městyse Krucemburk na rok 2011, který
je přílohou zápisu a usnesení ZM 2/2010/2.
*ZM projednalo a schvaluje výhledy
Rozpočtu městyse Krucemburk na roky
2012-2015, který je přílohou zápisu a
usnesení ZM 2/2010/2.
*ZM projednalo návrh na zmocnění a
schválilo zmocnění RM ke schválení
Rozpočtových úprav k datu 31. 12. 2010.

*ZM projednalo a
schválilo převod
peněžních prostředků ve výši 21.010 Kč
pro ZŠ na zájmovou a sportovní aktivitu
dětí a mládeže v prostorách školy.
*ZM projednalo a schválilo od 1. 12. 2010
odměny zastupitelům, členům RM,
předsedům a členům výborů dle nařízení
vlády č. 20/2009.
*ZM projednalo a schválilo prodej
stavební parcely č. 1509/18 v k.ú.
Krucemburk o výměře 805 m2 za cenu 150
Kč/m2 a odprodej kanalizačních přípojek
(dešťová a splašková) za cenu 15.000 Kč
žadatelům čj. 937/2010/MK.
*ZM projednalo a schválilo prodej
stavební parcely č. 1509/16 v k.ú.
Krucemburk o výměře 915 m2 za cenu
150 Kč/m2 a odprodej kanalizačních
přípojek (dešťová a splašková) za cenu
15.000 Kč žadatelům čj. 781/2010/MK.
*ZM zvolilo členy Kontrolního výboru:
Petr Dostál (SNK), Jiří Zrzavý (KDUČSL), Jiří Kasal (ODS), Miroslav
Vavroušek (TOP 09).
*ZM zvolilo členy Finančního výboru:
Ing. Dagmar Břeňová (SNK), Miloš
Losenický (KDU-ČSL), Karel Losenický
(ODS), Bc. Štěpánka Cisáriková (TOP 09).
*ZM a) projednalo a schválilo Zadávací
dokumentace
na
akci
„Snížení
energetické náročnosti vnějšího pláště
Základní školy Krucemburk“ – upravenou
dle požadavků SFŽP. b) projednalo a
schválilo zmocnění RM ke schválení
veřejné soutěže na akci „Snížení
energetické náročnosti vnějšího pláště
Základní školy Krucemburk“.
*ZM projednalo a schválilo jmenování
členů Komise pro otevírání obálek a
Hodnotící komise na akci „Snížení
energetické náročnosti vnějšího pláště
Základní školy Krucemburk“.
*ZM projednalo a schválilo převzetí
pozemků od České republiky KN: parc.č.
st. 96 o výměře 9 m2 k.ú. Hluboká, parc.č.
st. 100 o výměře 875 m2 v k.ú. Hluboká,
parc. č. st. 101 o výměře 432 m2 v k.ú.
Hluboká, parc.č. st.106/1 o výměře 1.160
m2 v k.ú. Hluboká.
*ZM projednalo a schválilo termíny
jednání ZM v roce 2011 takto: 23. 2., 20.
4., 22. 6., 8. 9., 19. 10., 14. 12.

*ZM bere na vědomí rezignaci ing.
Luboše Pleskače na člena Rady školy a
současně konstatuje, že ing. Jiřímu
Kohlovi zaniklo členství v Radě školy. ZM
volí za členy Rady školy při ZŠ Romana
Dopitu a Mgr. Jiřího Havlíčka.
*ZM projednalo a schválilo zmocnění RM
k provádění a schvalování úprav
rozpočtu v průběhu roku do výše 250 tisíc
Kč.
*ZM projednalo a schválilo zmocnění RM
ke schvalování jednotlivých smluv do
výše nákladů 250 tisíc Kč.
*ZM projednalo a schválilo delegaci na
řádné a mimořádné valné hromady
společnosti VaK Chrudim, a.s., Tomáše
Trávníčka – místostarostu městyse.
*ZM projednalo a schválilo delegaci na
řádné a mimořádné valné hromady
společnosti VaK Havlíčkův Brod, a.s.,
Mgr. Jiřího Havlíčka – starostu městyse.
*ZM projednalo a schvaluje Dodatek č. 4
ke smlouvě o půjčce ze dne 17. 1. 2007
prodloužení termínu splatnosti do 31. 12.
2011.
*ZM projednalo a schválilo žádost firmy
BeHo,
s r.o.,
Staré
Ransko
čj.
1050/2010/MK k umístění 3 ks středních
zdrojů znečištění.
*ZM schvaluje Zápis z dílčího
přezkoumání
hospodaření
městyse
Krucemburk za rok 2010.
3. zasedání – 3. 3. 2011
*ZM potvrzuje rozhodnutí RM o
schválení Rozpočtových opatření č. 4 za
rok 2010.
*ZM projednalo a schválilo Rozpočtové
opatření č. 1 na rok 2011.
*ZM schvaluje revokaci usnesení ZM č.
2/2010/2 ze dne 10. 12. 2010 pod bodem č.
11.
*ZM projednalo a schválilo odměny
zastupitelům, členům RM, předsedům a
členům výborů dle nařízení vlády č.
37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
*ZM projednalo a schválilo prodej
pozemku parc.č. 1509/12 o výměře 774
m2 v k.ú. Krucemburk za cenu 150 Kč/m2
a odprodej kanalizačních přípojek (dešťová
a splašková) za cenu 15.000 Kč žadatelům
vedeným
pod
čj.60/2011/MK
a
59/2011/MK.

*ZM projednalo a schválilo prodej
pozemku parc.č. 218/2 v k.ú. Staré
Ransko o výměře 12 m2 za cenu 40 Kč/m2,
žadateli vedeným pod čj. 30/2011/MK.
*ZM projednalo a schválilo směnu části
pozemku parc.č. 446/1 o výměře 70 m2
v k.ú. Staré Ransko žadateli vedeným pod
čj. 30/2011/MK. Náklady se zpracováním
GP budou hrazeny žadatelem.
*ZM projednalo a schválilo Dodatek č.7
ke Zřizovací listině Mateřské školy
Krucemburk, Javorová 177, hodnota
budovy je v ceně 6.656.927,38 Kč.
*ZM projednalo a schválilo zprávu o
výsledku
přezkoumání
hospodaření
městyse Krucemburk za rok 2010 bez
výhrad.
*ZM projednalo a schválilo návrh
Smlouvy o dílo s ing. Petrem Myslivcem,
Waldhauserova 948, 580 01 Havlíčkův
Brod na akci „Snížení energetické
náročnosti vnějšího pláště Mateřské školy
Krucemburk“ za cenu 83.000 Kč bez DPH
a 99.600 Kč včetně DPH.
*ZM projednalo a schválilo Smlouvu o
zřízení věcného břemene číslo IV-122001492/VB/10, Krucemburk – ZTV, knn,
s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín za cenu
1.900 Kč.
*ZM projednalo a schválilo závazné
ukazatele Zadávací dokumentace na
veřejnou zakázku „Oprava ohradní zdi u
kostela sv. Mikuláše v Krucemburku“,
hlavním kritériem je nejnižší cena.
*ZM projednalo a schválilo jmenování
členů Komise pro otevírání obálek a
Hodnotící komise na akci „Oprava ohradní
zdi
u
kostela
sv.
Mikuláše
v
Krucemburku“.
*ZM projednalo a schválilo zmocnění
RM k provedení a schválení výsledku
veřejné soutěže „Oprava ohradní zdi u
kostela sv. Mikuláše v Krucemburku“.
*ZM projednalo a potvrdilo rozhodnutí
RM č. 4/2011/7 ze dne 23. 2. 2011 o
zrušení veřejné soutěže na akci „Snížení
energetické náročnosti vnějšího pláště
Základní školy Krucemburk“.
*ZM projednalo a schválilo návrh
projektu Studie DPS Krucemburk zak. č.
3224/11, Drupos – Projekt
v.o.s.,
Havlíčkův Brod.

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.

ZPRÁVA
O VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH
PRO UŽIVATELE PS ZA ROK 2010
Několikrát do roka pořádají
zaměstnanci pečovatelské služby pro
své uživatele volnočasové aktivity,
které slouží ke zkvalitnění vyplnění
jejich volného času a začlenění do
sociálního prostředí. Těchto aktivit se
hodně zúčastňuje i veřejnost, před kterou se PS Krucemburk

snaží prezentovat své uživatele v dobrém světle a tím je chránit
před negativním hodnocením. Zpravidla si pro uživatele
připravují program žáci místní základní školy ve spolupráci se
zaměstnanci PS.
Ohlédnutí za uskutečněnými aktivitami
27. 5. 2010
V jídelně DPS se konala besídka ke Dni matek. Zazpíval zde
dětský sbor při Základní škole Krucemburk. Zúčastnily se i
matky a babičky z obce. Do dokumentace vše zaznamenal
uživatel PS p. Příhoda. Po ukončení programu byl uživatelům PS
rozdán „Dotazník na hodnocení kvality sociálních služeb.“ V

něm lidé mohli vyjádřit svůj názor týkající se spokojenosti se
službami, které PS poskytuje apod.
1. 10. 2010
V prostorách PS se uskutečnila beseda, jejímž hostem byl
farář místní římskokatolické farnosti P. ThMgr. Piotr Balewicz.
Součástí besedy byla i hudební vložka, o kterou se postarali p.
M. Janda a p. Z. Křivský. Zúčastnili se též uživatelé terénní
služby PS z Krucemburku a ze Starého Ranska. O dokumentaci
(především fotografie) se postarala p. Stránská.
7. 10. 2010
V zařízení PS se konal Den otevřených dveří. Nezúčastnilo se
však příliš mnoho místních obyvatel, ale i přesto zaměstnance a
uživatele nevelký počet občanů potěšil.
24. 10. 2010
Ve 14 hodin se v jídelně PS uskutečnila ruční tvorba.
Uživatelé a zaměstnanci vyráběli adventní věnce.
3. 12. 2010
V jídelně PS se v 15 hodin konala beseda s knězem místní
římskokatolické církve P. ThMgr. Piotrem Balewiczem. Toto
setkání se bude stávat pro velký úspěch pravidelností. Další
návštěva kněze se uskuteční před Velikonocemi 2011. O hudební
doprovod se na této besedě postaral p. Jirásek se starým
gramofonem. Účast byla hojná a akce byla zakončena po 17.
hodině.
16. 12. 2010
V prostorách PS proběhla předvánoční besídka. Vystoupili
žáci místní ZŠ pod vedením paní učitelek Kazdové a Joskové.
Účast byla jako obvykle hojná. Spolu s uživateli se těšíme na
další vystoupení žáků. Každý odcházel naladěn do svátečního a s
klidem v dušičce.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011
Vážení!
Dovolte, abychom Vám poděkovali za spolupráci při
pořádání „Tříkrálové sbírky 2011“; bylo vybráno celkem
20.063 Kč.
Vybrané finanční prostředky budou letos použity na realizaci
stavby nového Petrklíče v Ledči nad Sázavou – denního
stacionáře pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným
postižením a sociálně terapeutické dílny.
Ještě jednou mnohokrát děkujeme.
Miroslava Vodrážková, koordinátorka TS 2011

ZPRÁVA Z KRONIKY
K 31. 12. 2010 bylo v obcích Krucemburk, Staré Ransko a
Hluboká přihlášeno k trvalému pobytu celkem 1.617 obyvatel:
z toho v Krucemburku 1.394, na Starém Ransku 171 a v
Hluboké 52. Během roku se celkem přihlásilo k trvalému pobytu
11 občanů a z trvalého pobytu se odhlásilo 44 občanů.
V Krucemburku se narodilo celkem 18 dětí, z toho 1 dítě na
Starém Ransku, a zemřelo celkem 20 osob, z toho 2 občané na
Starém Ransku a 1 občan v Hluboké.
V roce 2010 se dožilo významných životních jubileí:
Krucemburk Staré Ransko
Hluboká
70 let 12 občanů
1 občan
3 občané
75 let
6 občanů
1 občan
2 občané
80 let 10 občanů
4 občané
85 let 4 občané
90 let 2 občané
1 občan
91 let
1 občan
93 let 1 občan
94 let 1 občan
1 občan
97 let 1 občan
Jiřina Valecká

SETKÁNÍ RODÁKŮ K 770. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ KRUCEMBURKU
V roce 2011 uplyne 770 let od založení Krucemburku. První
písemná zmínka o něm pochází z roku 1241. V polovině
čtrnáctého století byl Krucemburk povýšen na městečko, do
tohoto období se datuje i znak, na kterém jsou vyobrazeny tři vlčí
zuby na červeném poli. Historie Krucemburku je spjata s
významnou kulturní tradicí, obec se může pochlubit čtrnácti
chráněnými kulturními památkami. Svá díla zde zanechali velcí
čeští umělci jako architekt Josef
Gočár, sochaři Jan Štursa a
Vincenc Makovský, především je
však Krucemburk spojen s
jedinečnou osobností malíře Jana
Zrzavého, jenž odpočívá na
zdejším katolickém hřbitově.
Krucemburk má několik slavných
rodáků. Rodáci, kteří jsou
rozeseti do všech koutů naší
republiky i světa, se rádi vracejí
na místo svého narození.
Dne 5. července 2011
kresba Lydie Novotná
proběhne v rámci oslav 770.
výročí založení Krucemburku bohatý kulturní program, který
bude organizovat Úřad městyse Krucemburk ve spolupráci se
svými organizačními složkami a zájmovými spolky
v Krucemburku.
Program začíná v dopoledních hodinách tradičním
jarmarkem, který se koná již po jedenácté. Návštěvníci a občané
mohou zhlédnout dobová řemesla od mistrů práce se dřevem až
po umělecké kováře, hrnčíře atd. K vidění bude šermířské
vystoupení, které bude plné rytířských soubojů dávných dob
středověku.
Pro občany i návštěvníky bude připravena řada výstav:
Výstava historických strojů
Výstava historické techniky SDH
Výstava výtvarných prací žáků ZŠ „ Po stopách Jana
Zrzavého“
Výstava kroužku šikovných rukou a paličkování
Výstava filatelistů a zahrádkářů.
Ve večerních hodinách bude uspořádána v sokolovně taneční
zábava (k tanci a poslechu bude hrát Aleš Bílek).
V rámci projektu není zapomenuto ani na tradiční divadelní
kulturu v Krucemburku, vystoupí místní ochotnické divadlo
„Štrůdl“ se svou humornou besídkou. Pro sportovní fanoušky
bude připraven velkolepý turnaj v malé kopané místních klubů,
pro vítěze budou připraveny krásné poháry. V tento slavnostní
den se uskuteční předávání plaket čestným občanům. Na
krucemburské poště bude pro zájemce připraveno příležitostné
poštovní razítko k 770. výročí založení Krucemburku.
Návštěvníci a občané mohou očekávat pohodový den plný
zábavy s možností nahlédnout do činnosti zájmových kroužků a
organizací a ten jistě obohatí zážitky z oslavy vzniku
Krucemburku. Program je sestaven tak, aby zaujal všechny
generace občanů a návštěvníků Krucemburku včetně dětí.
Vážení spoluobčané,
v rámci oslav 770. výročí založení Krucemburku
bychom chtěli pozvat k setkání i rodáky a přátele
Krucemburku, kteří však již v obci nebydlí. Prosíme Vás
touto cestou o sdělení adres, abychom je mohli vyzvat k
účasti pozvánkou.
Kontakty můžete sdělit osobně na ÚM, na e-mail:
ic@krucemburk.cz, nebo telefonicky 569 698 710.
Děkujeme Vám za spolupráci.

PŘED STO LETY SE NARODIL
IVAN BINKO
Ivan Binko se narodil 18. února 1911 v Krucemburku. Jeho
otec Josef Binko byl spolumajitelem koželužny a matka Terezie
byla dcera pivovarníka
z Pardubic.
V Krucemburku
navštěvoval I. Binko
obecnou školu a jeden
ročník měšťanské školy,
poté
studoval
na
Reálném
gymnáziu
v Havlíčkově
Brodě.
Ivan s matkou Terezií (foto Josef Binko)
Jako septimán se zapletl
v roce 1929 do činnosti ilegální skupiny komunistické mládeže a
byl vyloučen ze školy. V roce 1930 začal pracovat v
krucemburské koželužně. Zkoušku dospělosti složil v roce 1934
na I. státní reálce v Brně. Zároveň začal studovat jako
mimořádný posluchač na Vysoké škole technické v Brně, obor
chemické inženýrství, a se stal žákem prof. Václava Kubelky.
Přestože vysokou školu nedokončil, spolupracoval později se
svým profesorem na řadě odborných knih, např. Třísliva
rostlinná a jejich náhražky (1941, 2. vydání 1951).
Od roku 1938 byl I. Binko zaměstnán ve Výzkumném ústavu
kožedělném v Otrokovicích. Od svého nástupu pracoval jako
samostatný výzkumný pracovník, zástupce vedoucího a v letech
1946-1948 byl vedoucím ústavu. Přestože se snažil o co největší
úspěchy v odborné práci, byl oblíben i u svých kolegů. Svědčí o
tom jejich přátelské vztahy a pamětní kniha, kterou mu při oslavě
jeho desetiletého působení v ústavu věnovali.
V únoru 1948 po komunistickém puči byli Ivan Binko a řada
jeho kolegů vyloučeni ze zaměstnání. Bylo jim sice umožněno
vrátit se zpět, ale do řadových pozic a pod podmínkou vstupu do
KSČ (v roce 1958 byl I. Binko ze strany vyloučen).
Pracovní tématika – umělá třísla – byla Ivanu Binkovi v roce
1952 vzata. V roce 1956 bylo uspořádáno mezinárodní
sympozium o umělých tříslivech v Otrokovicích. Vedení ústavu
muselo již odsunutého I. Binka požádat, aby pro toto
mezinárodní symposium vypracoval zahajovací přednášku.
Všemi odborníky byla vysoce hodnocena. V té době již pracoval
na způsobu využití smrkové kůry a v roce 1962 byl převelen do
Drevoimpregny v Liptovském Hrádku na Slovensku. Dojížděl
nejdříve na soboty a neděle do Otrokovic a po přestěhování
rodiny do Krucemburku alespoň jednou za čtrnáct dní. V té době
jeho dcery Blanka a
Eva studovaly a
manželka
Helena
přes těžkou oční
vadu
učila
v Krucemburku a
v Havlíčkově Brodě
hudbu.
V roce 1968 I.
Binko onemocněl a
byl nucen odejít do
Ivan s manželkou Helenou (foto Josef Binko)
invalidního
důchodu. Přestože přestal pracovat ve svém oboru, psal alespoň
životopisná fakta o svých předcích – Karlu Augustinu
Skřivanovi, jeho synovi Gustavovi Skřivanovi a bratru
Antonínovi.
I. Binko byl všestranně nadaný. O sečtělosti a jeho vztahu ke
knihám svědčí metry knihoven, které stále přibývaly. Zajímala
ho historie a dějiny umění, byl amatérským klavíristou a
vděčným posluchačem vážné hudby. Vážil si všech známostí s
interprety hudby i s výtvarnými umělci.

Rád chodil na turistické výpravy, při nichž nezdolával pouze
přírodní překážky, ale obdivoval zároveň veškerou květenu,
kterou znal botanickými názvy. Nevynechal výstavy květin, a
pokud byl trochu solventní, objednával a vysazoval ušlechtilé
druhy stromů a keřů. Snažil se zušlechtit prostředí, ve kterém žil.
I. Binko zemřel 27. června 1971. Zanechal po sobě nejenom
krásné vzpomínky v rodině a mezi přáteli, ale také množství
odborných statí v knihách a časopisech i desítky spoluautorství
československých a zahraničních patentů týkajících se zejména
způsobů výroby umělých třísliv.
Mgr. Eva Kolářová

VÝROČÍ GUSTAVA SKŘIVANA
Gustav Skřivan se narodil 11. ledna 1831 v Krucemburku v
rodině Augustina Karla Skřivana (1805-1869), který byl
majitelem koželužny (od roku 1838) a v letech 1850-68
krucemburským purkmistrem, a jeho manželky Karoliny, rozené
Jettelové. Základní vzdělání získal v krucemburské škole (183843). Šlo o období, které nebylo v Krucemburku vzdělání
příznivé. Farní katolická škola, která stála pod hřbitovní zdí, byla
jednotřídní a svou kapacitou již potřebám obce nevyhovovala
(školou povinných dětí bylo v Krucemburku a okolí přes 270).
Školní budova byla v havarijním stavu a na konci 40. let musela
být zbourána. Rozvoj školství v obci ztěžovaly i časté spory mezi
farářem Františkem Schubertem a učitelem Jakubem Pátkem.
Přesto G. Skřivan získal na krucemburské škole dobré
základy vzdělání a ty potom rozvíjel na hlavní škole v Kutné
Hoře (1843-46). Po jejím ukončení se vrátil učit se
koželužskému řemeslu do krucemburské koželužny, kterou měl v
budoucnu převzít. Na radu místního faráře však pokračoval ve
studiu: v letech 1847-48 studoval na polytechnice ve Vídni, v
roce 1848 přešel na Polytechnický ústav v Praze a zde prožil i
revoluční roky 1848-49, v letech 1850-53 pokračoval ve studiu
opět na vídeňské polytechnice. Ve Vídni žil Gustavův dědeček
Václav Jettel a strýc Ladislav Hugo Jettel. Ti také mladého
Gustava uváděli do vídeňské společnosti.
Roku 1854 vykonal G. Skřivan předepsané zkoušky učitelské
způsobilosti matematiky a mechaniky pro nižší reálky a krátce
učil jako výpomocný učitel na reálce na Vídeňce. Roku 1855 byl
přijat jako učitel na soukromou vídeňskou školu, kterou vedl Petr
Bílka (1820-1881). Šlo o prestižní ústav, na němž se chlapci z
předních rakouských rodin připravovali na univerzitní studia.
Zde získal G. Skřivan cenné pedagogické zkušenosti, které
později zúročil: když roku 1858 vykonal zkoušky učitelské
způsobilosti pro vyšší reálky, bylo mu svěřeno vypracování
organizačního plánu pro vyšší reálku ve Vídni a po jejím zřízení
na Selském trhu (Bauernmarkte) se stal jejím ředitelem.
Roku 1861 se G. Skřivan
oženil
se
svou
sestřenicí
Hedvikou Jettelovou (1839-1864).
Z tohoto období pochází i jedna z
mála Gustavových podobizen –
litografie Eduarda Kaisra (182095) s věnováním od studentů (Von
den dankbaren Schülern der VI
Klasse der öffentichen OberRealschule auf dem Bauernmarkte
in Wien in Studienjahre 1860-61
ihrem Director in Ehrfurcht
gewidmet).
Z archivu Jiřího Slavíka
V této době G. Skřivan
udržoval i nadále kontakty s vídeňskou polytechnikou, dále se
vzdělával a jeho pedagogická a vědecká prestiž rostla.
Časopisecky publikoval četné odborné studie zabývající se vyšší
matematikou, roku 1862 vyšly ve Vídni knižně práce
„Grundlehren der Zahlen-Theorie“ a zejména brožura „K theorii
řad bezkonečných“ – první publikace vyšší matematiky v české

literatuře, v níž se autor mj. pokusil o propracování matematické
terminologie. Roku 1863 byl jmenován mimořádným členem
Královské české společnosti nauk.
Roku 1862 se G. Skřivan přihlásil na místo profesora
elementární matematiky s českou vyučovací řečí na pražském
Polytechnickém ústavu. V únoru 1863 byl jmenován
provizorním profesorem, v létě pak řádným profesorem. V dubnu
roku 1863 se přestěhoval s manželkou do Prahy.
23. listopadu 1863 schválil císař František Josef I.
„Organický statut Polytechnického ústavu“, jímž byla provedena
reforma pražské polytechniky, a výuka podle nového statutu byla
zahájena roku 1864. Studenti byli rozděleni do čtyř odborů:
pozemní stavitelství, vodní a silniční stavitelství, strojnictví a
technická lučba (chemie). G. Skřivan se stal přednostou odboru
vodní a silniční stavitelství. Vydal monografii „Základové
analytické geometrie v rovině“ (1864).
Roku 1864 zemřela na souchotiny Gustavova manželka. O
prázdninách dokončil přípravu svých vysokoškolských
přednášek – „Přednášky o algebraické analysi“ (1865), v roce
1865 se však obnovilo jeho plicní onemocnění z doby
kutnohorských studií a v listopadu musel ukončit svou

FARNÍ SBOR ČCE
Vážení spoluobčané,
Velikonoce přinášejí obrovskou naději pro život
každého z nás. Přinášejí východisko pro naše životy. Bůh nás
nenechal v tomto světě bez pomoci. Z veliké lásky poslal na svět
svého Syna – Ježíše Krista, aby nás zachránil. Ježíš se za nás
obětoval, zemřel na kříži za naše hříchy, aby nás vykoupil z
věčného zahynutí. To je Boží řešení naší zoufalé lidské situace.
Každý z nás žije jiný život, jsme různí lidé, ale všichni
prožíváme svá trápení a své radosti. Jednou jsme nahoře a jednou
dole. Jsou chvíle plné radosti, ale i chvíle trápení a zoufalství.
Kromě toho všichni směřujeme ke svému konci. A právě proto
se každého z nás týká naděje, kterou nám přináší poselství
Velikonoc: Ježíš Kristus za nás nejen zemřel, ale také vstal z
mrtvých, přemohl smrt. Byl vzkříšen. Potupná smrt na kříži
nebyla posledním slovem. Boží vítězství nad hříchem a smrtí
nám přináší nabídku záchrany. Tato nabídka platí stále, dokud
trvá Boží milost. Těm, kdo uvěří v Ježíše Krista a přijmou jej
jako svého Pána a Spasitele, připravil Bůh věčný život v jeho
blízkosti. A už teď je Bůh vede tímto světem, takže se nemusí
bát budoucnosti.
Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude
chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ (Janovo evangelium
8,12)
Mgr. Marek Vanča – farář
Velikonoční bohoslužby Českobratrské církve evangelické
v Krucemburku:
Velký pátek 22. dubna – bohoslužby s večeří Páně v 17.00 h
v evangelickém kostele
Velikonoční neděle 24. dubna – bohoslužby s večeří Páně
v 10.00 h v evangelickém kostele
Farní sbor Českobratrské církve evangelické Krucemburk a
MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., srdečně zvou:
- na koncert, který se koná v neděli 8. května v 15 hodin v
evangelickém kostele. Účinkuje: Lanškrounský smíšený sbor.
Vstupné dobrovolné (doporučené Kč 50)
- na koncert skupiny OBOROH. Koná se v neděli 5. června v 15
hodin v evangelickém kostele. Vstupné Kč 80 (prodej vstupenek
na místě 30 minut před zahájením koncertu)
www.krucemburk.evangnet.cz

pedagogickou i vědeckou činnost – suplováním odboru vodní a
silniční stavitelství byl pověřen František Josef Studnička (18361903).
G. Skřivan zemřel 6. ledna
1866 v Praze, pohřben je na
Olšanech. Pohřbu se zúčastnila –
vedle vedení polytechniky, které
tvořili rektor Karel Kořistka a
vedoucí odborů Josef Zítek,
Gustav Schmidt a Karel Balling –
řada známých osobností, mezi nimi
např. František Palacký. Náhrobek
tvoří zinková plastika Klečící
modlící se anděl, kterou odlil roku
1856 v světoznámé karlínské
umělecké slévárně Josef Branislav
Mencl (1815-1864).
G. Skřivan se do Krucemburku rád vracíval. Trávil zde
prázdniny a v posledních letech sepisoval i své publikace a
přípravy na vyučování.
Jiří Zeman

VELIKONOCE VE FARNOSTI
KRUCEMBURK
Velikonoce jsou největším křesťanským
svátkem, kdy si připomínáme umučení a
vzkříšení Ježíše Krista. Velikonoce se však
slavily ještě v době předkřesťanské. Navazovaly
na svátek židovský – pesach – památka vysvobození Židů z
Egypta. Tak jako Mojžíš vyvedl vyvolený lid z egyptského
otroctví, tak Bůh vysvobozuje lidstvo z otroctví hříchu skrze
svého syna Ježíše Krista. Bůh je láska, spravedlnost, věrnost,
proto zasahuje, aby zachránil lidstvo a přivedl ho ke svobodě.
Proto vydává svého syna, při pohledu na kříž vidíme rozpřažené
ruce – lásku, která nechce spoutávat, ale která uvolňuje, dává
svobodu, dovede se zasadit za druhého, nic si neponechává v
rezervě.
Kdykoliv miluji nějakého člověka, stávám se zranitelným. A
když mě ten druhý zklame, dojde k nedorozumění, zasáhne mě to
velmi hluboce, nemohu se proti tomu bránit. Uzavřít se mohu
vůči lidem, kteří mi nejsou tak blízcí. Mohou na mne nadávat,
nezraní mě to. Ale jakmile mě uráží milovaný přítel, probodává
mi to srdce. Ježíš miloval dokonce i ty, kteří ho odmítali.
Nechránil se před nimi tím, že by byl tvrdý jako křemen. Ale
právě láska, která miluje dokonce i své nepřátele, je ve své
zranitelnosti a bezmoci silnější než veškerá nenávist tohoto
světa.
Proto může v sobotní velikonoční noci, kdy církev chválí
Boha za vzkříšeného Krista, zaznít radostné ALELUJA =
oslavujte Pána.
Bohoslužby o velikonočním týdnu:
21. 4. Zelený čtvrtek – Krucemburk – mše sv. na památku
poslední večeře, 18.00 hod. do 22.00 hod. adorace
22. 4. Velký pátek – Krucemburk – odpoledne možnost adorace
18.00 hod. – obřady Velkého pátku
20.00 hod. – tradiční křížová cesta od kostela ke Třem křížům
23. 4. Bílá sobota – Krucemburk – 20.00 hod. – slavnost
Vzkříšení
24. 4. Hod Boží velikonoční – Krucemburk – mše sv. v 8.00
hod.
16.00 hod VELIKONOČNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Horní Studenec – mše sv. v 9.30 hod.
Vojnův Městec – mše sv. v 11.00 hod.
Sobiňov–Sopoty – mše sv. v 18.00 hod.
25. 4. Velikonoční pondělí – Krucemburk – mše sv. v 9.30 hod.

Velikonoční koncert – hudební premiéra

Účinkují: Zuzana Zaimlová – soprán solo, Martina Kučerová –
alt solo, Giocoso, Chrámový pěvecký sbor, Pražský soubor
zobcových fléten Petra Svobody, CHKO a jeho pražští hosté, řídí
Luboš Malý
Marta Rejšková

TŘI KŘÍŽE
Velikonoční křížová cesta končí každoročně u Třech křížů.
Byly nad Krucemburkem vztyčeny 26. května 1778 z podnětu
faráře Josefa Vrby, který v Krucemburku působil v letech 17691775 a 1777-1780, na oslavu života, paměť krucemburských
obyvatel a slávu městečka. Od té doby byly kříže vícekrát
obnoveny. Na fotografii je jejich podoba z meziválečného
období.
Srdečně zveme všechny milovníky hudby na velikonoční
koncert, který se bude konat v neděli 24. 4. v 16 hodin v kostele
sv. Mikuláše. Koncert bude velmi zajímavý, neboť si poprvé
budeme moci vyslechnout skladbu MAGNIFICAT pražského
skladatele, kytaristy, loutnisty, učitele a hudebního publicisty s
univerzálním záběrem od staré hudby po blues, rock a jazz. Je
jedním z prvních propagátorů flamenca u nás a hráč na dosti
neobvyklou barokní kytaru a theorbu, kterou na koncertě též
uslyšíme.
Program:
skladby G. F. Händla pro theorbu, soubor fléten a smyčce
G. F. Händel – úryvek z oratoria Juda Makabejský – Buď tobě
sláva
Luboš Malý – Magnificat

DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM ZA DARY DO TOMBOLY
Ing. Vladimír Kubeš – Intermont, s.r.o, Ing. Vladimír Štill –
Elasta Vestil, s.r.o., Ing. František Kujan – Projektová kancelář,
pan Josef Strašil – Pohostinství „Pepíno“, paní Jiřina Moravcová
– Obchodní činnost, pan Václav Kopecký – Elko Elektro, s.r.o.,
Ing. Pavel Benc – BeHo, s.r.o., Staré Ransko, Stavos, a.s., Brno,
LS MONT Žďár nad Sázavou, pan Miloslav Odvárka – ODAS
Žďár nad Sázavou, Zemědělská a.s. Krucemburk, pan Martin
Máčel – Polyxena, s.r.o., Krucemburk, ELTER Hlinsko, VHS
a.s. Brno, pan Jan Valecký – Autoopravna, Tramont, s.r.o., Staré
Ransko, paní Kejíková, paní Littová – Průmyslové zboží
Krucemburk, pan Jiří Kasal – Zemědělský podnikatel, pan Jiří
Přiklopil – Elektromontáže Krucemburk, pan Jaroslav Dohnal –
Stavební a projektové práce Krucemburk, pan Jiří Myška –
Hračky Krucemburk, pan Karel Losenický – Truhlářství
Krucemburk, paní Ludmila Soukupová Krucemburk, pan
Jaroslav Joska – holič a kadeřník Krucemburk, Kino –
Krucemburk, pan Ladislav Seknička – Krčma „U rytíře Střely“
Krucemburk, paní Pharm.Dr. Jaroslava Mokrá – Lékárna „U
Rytíře“, pan Bohuslav Vaníček – Krucemburk, pan Milan Jáger – Malířství a natěračství Krucemburk, pan František Němec –
Zednické a obkladačské práce, TJ Spartak Staré Ransko, PERUN Klub Hluboká, pan Roman Dopita Krucemburk, paní Jaroslava
Lidmilová – Bytový textil Hlinsko, pan Milan Lidmila – LITEX Košinov, Dekora Jeníček, a.s., Ždírec nad Doubravou, pan Jaromír
Mifka – Lesní družstvo Vortová, pan Oldřich Novák – Modelárna Ždírec nad Doubravou, Jednota Havlíčkův Brod, paní Lenka
Mašová – Geodézie Přibyslav, pan Jan Matějka – Autodoprava Ždírec nad Doubravou, pan Miroslav Láznička - Restaurace Ždírec
nad Doubravou, pan Lubomír Doležal – Výroba těstovin Benátky, pan Jan Šlerka – klempíř Ždírec nad Doubravou, OK Comp Ždírec
nad Doubravou, pan Vladimír Kasal – Podlahářství Ždírec nad Doubravou, paní Ing. Marie Kmochová – KM Import Vojnův Městec,
Lesní družstvo Přibyslav, Město Žďár nad Sázavou, pan Ing. Petr Dejmal – Velká Losenice, pan Ing. Zdeněk Řehák – LOCK Nové
Ransko, Česká spořitelna Ždírec nad Doubravou, pan Krupička – Ohňostroje, s.r.o., Praha, Citelum, a.s., Havlíčkův Brod, pan Pavel
Urban – Stora Enso Timber, s.r.o., Ždírec nad Doubravou, Slévárna a modelárna Nové Ransko, pan Pavel Šustr – Malířství a
natěračství Benátky, pan Milan Plachý – Dřevovýroba Ždírec nad Doubravou, manželé Rubkovi – Dřevovýroba Benátky, tiskárna
Unipress Žďár nad Sázavou, paní Lucie Kavalírová – masáže Krucemburk, pan Petr Pilař – Stavební práce Krucemburk, pan Petr Šulc
– zámečnictví, pan Martin Bříza – FITKO Ždírec nad Doubravou, pan Martin Hrančík – Revize Elektro, pan Váňa Hybrálec–Jihlava,
slečna Jana Moravcová – Kadeřnické služby Krucemburk.
Děkujeme.

MARIÁŠOVÝ TURNAJ
26. února se v restauraci Pepíno uskutečnil druhý ročník
turnaje v křížovém mariáši KRUCEMBURSKÝ FLEK, který se
hraje o putovní pohár a věcné
ceny. Tohoto turnaje se
zúčastnili hráči z 34 obcí a
měst v celkovém počtu 60
hráčů. Na svačinu byla
rolovaná šunka a k obědu pak
guláš speciál, který připravil
pan Josef Strašil.
Celkovým vítězem se stal
Josef Ryšavý z Ledče nad
Sázavou, druhé místo obsadil
Milan Sabel z Vojnova
Městce a třetí byl Josef Bříza
ze Ždírce nad Doubravou.
Nejlepší z domácích borců byl Jiří Málek, který skončil nečekaně
na pěkném čtvrtém místě.
Samotný turnaj proběhl bez emocí a zbytečných dohadů a
všichni byli spokojeni, což bylo na závěr turnaje oceněno
veřejným poděkováním a potleskem.
Za organizátory turnaje
Jan Hülle

FUTSAL 2010-11
Další futsalová sezona v hlinecké druhé třídě je za námi, a tak
přišel čas na rekapitulaci. Po třech velice úspěšných sezonách,
kdy Perun skončil vždy na prvém místě, přišla sezona, na kterou
nebudeme rádi vzpomínat. Konečné čtvrté místo nevypadá
hrozivě, ale fakt, že jsme ještě v desátém z jedenácti kol hráli o
záchranu, mluví za vše.

SOKOL A PERUN V HOKEJI
Jako každý rok, tak i letos se týmy Perunu a Sokola utkaly na
ledové ploše. Přátelská utkání v ledním hokeji se odehrála na
zimním stadionu v Hlinsku. V časných ranních sobotních
hodinách zkřížily své hokejky čtyři desítky našich občanů. Hrálo
se vždy tvrdě a obětavě, ale v duchu fair play. Všechny zápasy se
obešly bez zranění, za což je třeba všem hráčům poděkovat. Tím
spíše, že ne vždy mají všichni hráči kompletní výstroj.

Odehráno bylo patnáct zápasů, padlo více než 300 branek a
zlomili jsme tři hokejové hole.
Další ročník začínáme zase v září. Ti, kteří by to také chtěli
zkusit, a ne jen ležet za pecí, hlaste se u Martina Strašila (Perun)
a Libora Málka (Sokol).
Sportu zdar!
Jan Valecký

PROMÍTÁNÍ

Od začátku sezony jsme se potýkali s velkým problémem, a
to neproměňováním šancí. Téměř v každém utkání jsme na
soupeře vlétli a během prvních pěti minut mohli vést pět nula, ale
bohužel právě již zmiňovaný problém neproměňování šancí
zapříčinil to, že jsme vedli třeba jen jedna nebo dva nula a soupeř
nás postupně začal přehrávat. A tak kromě prvního a již
zmiňovaného desátého kola jsme nedokázali uhrát šest bodů a
body jsme sbírali velice sporadicky.
Bohužel se nám nepodařilo získat ani cenu útěchy v podobě
střelce branek, v níž nebylo rozhodnuto do posledního kola. Petr
Machovec nastřílel sice 28 branek, ale Aleš Sláma z Tipsport
Hlinsko ho v posledním kole přeskočil. A tak nám nezbývá než
na nevydařenou sezonu zapomenout, zvednout hlavy a v příští
sezoně se pokusit o výsledky, které nám byly v minulých
sezonách bližší.
Václav Boguaj

Perun uspořádal předposlední lednovou sobotu v hospodě u
Pepína videoprojekci svých úspěšných akcí, které se uskutečnily
v roce 2010. Videoprojektor, plátno a další věci k tomu potřebné
zajistil Roman Dopita, který celou akci také moderoval.
Jako první se na
plátnu
objevily
fotografie,
které
zmapovaly Perun
v roce 2010. Pak
jsme pustili záznam
tolik diskutovaného
závodu
Dračích
lodí na Velkém
Dářku a připomněli
si tak obrovské
zklamání z neregulérního startu. Projekce se zúčastnil i Láďa
Ehl, hlavní organizátor závodu na Dářku. Ujal se tedy mikrofonu
a nastínil hlavní změny, které se připravují pro příští rok, a to
nejenom organizační. Pak odůvodnil rozchod s hlavním
partnerem, Českou asociací Dračích lodí v čele s Petrem Klímou.
Na přestávku hostinský Pepíno nachystal guláš z divočáka a
ten se mu povedl, ostatně jako pokaždé. A když prázdné talíře
zmizely ze stolů, promítli jsme si kolekci fotografií z podzimního
soustředění v Krkonoších. Pak nastal zlatý hřeb večera – záznam
z turnaje Akali Cup 2010 v Maďarsku, kde Perun vykopal první
místo. Pokaždé nakonec promítneme něco z nedávné historie:
tentokrát to byl videozáznam přátelského zápasu ze slovenského
Vrbova v podhůří Vysokých Tater z roku 2005.
Na závěr se sluší poděkovat Romanu Dopitovi, který zapůjčil
projektor, Petrovi Růžičkovi který všechna videa zpracoval, a
všem, kteří se na této akci podíleli.
Více na www.perun.wbs.cz

NOVÝ KONTEJNER
NA ELEKTROODPAD
Již i u nás lze snáze třídit drobná elektrozařízení. Občané
městyse mají nyní zjednodušenou možnost třídění vysloužilých
drobných elektrozařízení a baterií. Nezisková společnost
ASEKOL, která organizuje sběr a recyklaci elektroodpadu,
umístila v ulici Koželužská červený kontejner na tříděný odpad.
Cílem je ulehčit občanům třídění elektroodpadu a zároveň zvýšit
objem sběru menších spotřebičů. Právě ty totiž nejčastěji končí
ve směsném odpadu, odkud se k ekologické recyklaci
nedostanou.
Z průzkumu společnosti ASEKOL vyplývá, že lidé považují
tradiční sběrná místa, jako jsou například sběrné dvory, za příliš
vzdálená, a proto do nich odmítají nosit elektrozařízení, která se
bez problémů vejdou do popelnice. Takový osud má například
více než polovina elektrických hraček.
Červené kontejnery mají i speciální kapsu určenou na baterie.
Přestože společnost ASEKOL sběr baterií přímo nezajišťuje,
díky dostupné technologii se firma rozhodla kontejnery využít i

k tomuto účelu. Kapsa se osvědčila již v několika jiných
městech.
Do stacionárního kontejneru je možné vyhazovat malá
elektrozařízení, například klávesnice, kalkulačky, staré
vysoušeče vlasů, elektrické holící strojky, mobilní telefony,
elektrické hračky, videa, cd přehrávače, nabíječky od mobilů,
staré elektronářadí, malé elektromotory apod. Rozměr otvoru pro
vhození je 30 x 50 cm, což odpovídá standardní velikosti
počítače. Na baterie je samostatný otvor.

KOMINICKÉ SLUŽBY –
REVIZE KOMÍNŮ
Občané, kteří budou mít zájem o provedení revize
komínů, mohou svůj požadavek nahlásit osobně, telefonicky
nebo na e-mail na Úřadu městyse Krucemburk. Uvádějte
prosím přesnou adresu, nejlépe i s číslem Vašeho telefonu.
Revize bude provádět pan Milan Vydra, Chotěboř (737 130
523) v měsíci červenci 2011.
kontakt: tel. 569 698 710
ic@krucemburk.cz, matrika@krucemburk.cz

ZUBNÍ POHOTOVOST
23.-25. 4. MUDr. Milan Hanusek, Nádražní 72, Havl. Brod
30. 4.-1. 5. MUDr. Josef Ander, Nám. TGM 326, Chotěboř
7.-8. 5.
MUDr. Martina Saidlová, Legií 1710, Chotěboř
14.-15. 5. MUDr. Jiří Pexa, Zámecká 730, Světlá n. S.
21.-22. 5. MUDr. Ivana Němcová, Nám. TGM 35, Golčův Jeníkov
28.-29. 5. MUDr. Jindřiška Klepetková, Vilémov 168
4.-5. 6.
MUDr. Julie Laštovičková, Kalinovo náb. 605, Havl. Brod
11-12. 6. MUDr. Milena Lánová, Ždírec nad D. 82
18.-19. 6. MUDr. Milan Bohanes, Lánecká 970, Světlá n. S.
25.-26. 6. MUDr. Marie Beránková, Dobrovského 2023, Havl. Brod

569 432 442
569 623 980
739 286 730
569 477 111
569 442 394
569 449 130
569 425 751
569 694 639
569 453 246
569 426 109

SBĚR NEBEZPEČNÉHO
ODPADU 16. 5. 2011
•
•
•

Krucemburk
náměstí 15:00-15:15 h
hasičská zbrojnice 15:20 - 15:25 h
Staré Ransko 15:30 - 15:40 h
Hluboká 15:45 - 16:00 h

KONEC ANALOGOVÉHO VYSÍLÁNÍ V NAŠÍ OBLASTI
•
•

31. 5. 2011 - skončí analogové vysílání z vysílače Jihlava - Javořice
31. 6. 2011 - skončí analogové vysílání z vysílače Pardubice Krásné
Pro sledování zemské digitální televize stačí zakoupit digitální přijímač, a
to buď tzv. set-top-box, což je krabička sloužící k převodu signálu do
Vašeho analogového televizoru, nebo zcela nový digitální televizor, který už
má set-top-box zabudovaný v sobě.
Další možností je příjem satelitního digitálního televizního vysílání, které
se přijímá satelitními parabolickými anténami.
VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA:
www.digitalne.tv nebo na infolince 800 906 030

Mám zájem koupit rodinný dům,
chalupu, byt či pozemek.
Volejte na číslo telefonu: 733 668 167.

•
•
•

POJIŠTĚNÍ OSOB A
MAJETKU
POJIŠTĚNÍ VOZIDEL
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Dopitová Ivana,
Krucemburk
Volejte 776 701 082

KRČMA U RYTÍŘE STŘELY
Nové ubytování
•
•
•

Novinky v našem jídelníčku

pokoje se sociálním zařízením
•
kapacita až 11 osob
•
pro volnou zábavu ruské kuželky a petangue

Adamova žebra na prkénku
speciality z vepřové panenky a krkovičky

Denní menu za 58,58,- Kč včetně polévky
• pro pravidelné strávníky další slevy
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Co nového v krčmě?
Od té doby, co jsme před čtyřmi lety otvírali naši krčmu U rytíře Střely, se u nás
mnohé změnilo. Již na pohled z venku si každý mohl všimnout, že jsme oblékli
naši provozovnu do nového oranžového kabátu.
Zbudovali jsme nové dětské hřiště, aby i rodiče s dětmi mohli v létě
bezstarostně navštívit naši restauraci a jejich ratolesti si mohly užít prolézaček,
houpaček, kolotoče a mnoho dalšího. Jako atrakci zde také nově máme
kamerunské kozičky. Daleko více než zvenčí se toho však událo zevnitř.
Restaurace se na první pohled nezměnila. Jsme rádi, že se naše obědové menu
za „lidovou cenu“ těší stále větší oblibě, ale neusínáme na vavřínech. Stále se
snažíme pro naše hosty připravit něco nového. Jídelní lístek jsme obohatili o
mnoho specialit. K již tradičnímu oblíbenému grilovanému kolenu přibyla
poslední dobou štamgasty velmi oblíbená Adamova žebra podávaná na prkénku. Z hovězího masa jsme rozšířili nabídku o
roštěnou ďábelskou, vídeňskou a samozřejmě také připravovanou na roštu. V našem jídelníčku naleznete nově vepřovou
panenku upravenou na několik způsobů, včetně v celé republice tak oblíbené
panenky na médium. Nechybí také kulinářské speciality z krkovice.
Nezapomněli jsme ani na strávníky, kteří masu zrovna neholdují: pro ně máme
různé varianty dušené a grilované zeleniny a těstovinové saláty podávané na
několik způsobů. Rozšířili jsme i nabídku kávy Bristot, takže od klasického
espressa si můžete vybrat přes cappuccino až po latte macchiato, i s různými
druhy likérů, které Vám můžeme připravit i s sebou na cestu. Můžete si také
vychutnat přes 18 druhů frappé moretto. Ke kávě samozřejmě patří též něco
sladkého. Máme pro Vás připraveny domácí palačinky, zmrzlinové poháry a
všemi velmi oblíbenou Marlenku.
Co se však změnilo radikálně, je první patro v objektu. Ze starého původního
bytu jsme po rozsáhlé rekonstrukci vybudovali zcela nové ubytování. Máme
čtyři nově zařízené pokoje se samostatným sociálním zařízením. Ubytovací kapacita pojme až jedenáct osob. Naším cílem je
zde vytvořit penzion rodinného typu tak, aby se naši hosté cítili příjemně, rádi se vraceli a objevovali krásy našeho okolí.
Na léto ještě připravujeme pro zpříjemnění chvil našich hostů další venkovní posezení, abychom rozšířili kapacitu a pohodlí
návštěvníků. Posezení v naší restauraci si budou moci zpříjemnit na ruském kuželníku a připravovaném petanquovém hřišti.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem stálým zákazníkům, kteří využívají služeb naší restaurace. Jsme rádi, že jim u nás
chutnají naše jídla, a důkazem jejich spokojenosti je pro nás pravidelná návštěvnost. Ostatní bychom chtěli také pozvat k nám
na návštěvu, aby i oni využili našich gastronomických dovedností a strávili tak příjemné chvíle v naší krčmě.
Příjemné prožití svátků velikonočních Vám přeje kolektiv krčmy U rytíře Střely.
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