Zpravodaj městyse Krucemburk
PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ
Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti
s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci
dětského lékaře? Bude na Viničkách dětské hřiště?
Dopadly oslavy 770 let Krucemburku, jak měly? Kam
se stavebním odpadem v menším množství? Ano, to jsou Vaše
dotazy a já již vcházím do kanceláře pana starosty, abych se na
ně zeptal. A nejen na ně, ale i na spoustu dalších věcí.
Více na straně č. 9
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OSLAVY 770 LET KRUCEMBURKU
5.
července
2011 vyvrcholily
oslavy 770 let
Krucemburku.
Jednotlivé
organizace
a
spolky připravily
řadu sportovních
a kulturních akcí,
jejichž
přehled
přinášíme v tomto
čísle zpravodaje.
Oslavy proběhly
za
finanční
podpory
Kraje
Vysočina.
Více na straně č. 2

NOVÝ POMOCNÍK
VE SLUŽBÁCH MĚSTYSE

nový kabát mateřské školy

REKONSTRUKCE
RANECKÉ ZVONIČKY
Na jaře letošního roku
proběhla na Starém Ransku
kompletní
rekonstrukce
zvoničky. V tomto čísle se
podíváme na její historii,
která sahá do 70. let
devatenáctého století, také
se podíváme na průběh celé
rekonstrukce, na to, co zbylo
z té původní zvoničky a co
je nového, kam se umístil
starý zvon, na svěcení
nového zvonu včetně jeho
popisu.
Více na straně č. 4

V červenci tohoto roku pořídil městys nový traktůrek NEW
HOLLAND typ T3030. Má bohaté příslušenství: je jím
kartáčový zametač s předním vlhčením pro údržbu silnic a
chodníků, přední sněhová fréza pro frézování sněhových závějí a
v neposlední řadě také sypač pro posyp zledovatělých silnic a
chodníků. Nákup traktůrku byl spolufinancován Evropskou unií
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
Tomáš Trávníček

PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ
27. srpna se
pořádal jako každý
rok Podoubravský
víceboj. Tentokrát
pořadatelem celé
akce byla obec
Víska. Zastupitelé
svazu
obcí
Podoubraví
se
utkali v pestrých
disciplínách, jako
jsou hod polenem, závody šneků, sklízení sena, vísecká štafeta
apod. Naši obec v doprovodu pana starosty zastupovali Ludmila
Soukupová, Lukáš Dohnal a místostarosta Tomáš Trávníček.
Nejlépe se jim dařilo ve sklízení sena, kde zvolili dobrou taktiku
a uspěli dobrým časem. Naopak v závodu šneků se už tolik
nedařilo. Přivezli si s sebou sice krásné velké šneky na závodění,
ale jednoho půjčili zastupitelům ze Ždírce a ten, kterého si
nechali, se uprostřed závodu rozhodl odbočit a spadl ze stolu.
Nakonec se po všech absolvovaných soutěží umístili na 8. místě
z 24 družstev. Děkujeme našim soutěžícím za reprezentaci
našeho městyse a příští rok – tentokráte v obci Čečkovice –
budeme držet palce, aby se posunuli v soutěží ještě výše.

Marie Derflová, Jaroslav Dobrovolný, František Holas,
Václav Janda, Josef Kadlec, Václav Kasal, Zdeněk Kittnar,
Jiří Kohl, Anna Krátká, Renata Krátká, Karel Legát, Marta
Losenická, František Misař, Ladislav Polanský, Mojmír
Vašíček, Pavel Vomela a Josef Žampach z Krucemburku a
Josef Soukup z České Třebové.
Za vyznamenané poděkoval Václav Janda.
Setkání se zúčastnili členové zastupitelstva, rodinní
příslušníci oceněných, rodáci a další obyvatelé Krucemburku. K
slavnostní atmosféře přispělo vystoupení pěveckého sboru ZUŠ
pod vedením Marty Rejškové.

PRŮBĚH OSLAV
Součástí oslav byl již tradiční krucemburský jarmark. Od
rána do pozdního odpoledne prodejci nabízeli své řemeslné

OSLAVY 770 LET KRUCEMBURKU
5. července vyvrcholily oslavy 770 let Krucemburku.
Jednotlivé organizace a spolky připravily řadu sportovních a
kulturních akcí. I když dopoledne bylo podmračené počasí a
občas i pršelo, odpoledne vysvitlo slunce a umožnilo tak, že se
program uskutečnil v plném rozsahu.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ PLAKET

Při příležitosti 770 let Krucemburku se 5. července
uskutečnilo v obřadní síni OU slavnostní setkání vedení obce s
občany. Starosta Jiří Havlíček v slavnostním projevu poukázal na
bohatou historii obce a zdůraznil, že současná podoba
Krucemburku je nemyslitelná bez aktivní činnosti jejích
obyvatel. Poté předal čestná občanství a výroční plakety.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva byl titul čestného
občana Krucemburku udělen PaedDr. Jitce Měřinské (Brno) za
práci ve Společnosti Jana Zrzavého a Karlovi Losenickému
(Praha) za práci vykonanou pro rozvoj obce. Výroční plaketou u
příležitosti 770. výročí založení Krucemburku ocenilo
zastupitelstvo práci 25 občanů, kteří se v minulých letech
významně zasloužili o hospodářský, společenský a kulturní
rozvoj obce. Oceněni byli Stanislav Forejt a Jan Strašil z
Hluboké, Marie Beránková, Ladislav Cimpl, Václav
Vavroušek a Jan Velík ze Starého Ranska, František Daniel,

výrobky; pro malé návštěvníky byl v provozu dětský kolotoč.
Odpoledne se na náměstí sešly stovky lidí, aby zhlédli
vystoupení šermířské skupiny „Rytíři země zubra“. Poté zde
hrála k poslechu Venkovská kapela ze Žďáru nad Sázavou.
V malé a velké
zasedací síni byla výstava
kroužku
šikovných
rukou,
kroužku
paličkování a kroužku
patchworku. K vidění zde
byly výrobky pletení z
pedigu
a
papíru,
olejomalby
technikou
BOBA ROSE, ručně vyšívané ubrusy, ručně dělané šperky,
malby voskem a na kámen a expozice orchidejí; vše doprovodily
práce dětí z mateřské
školy. Výstavu doplnila
a budovu OÚ provoněla
výstava květin, kterou
připravil
Spolek
zahrádkářů.
V areálu firmy
Intermont, která měla
den otevřených dveří, uspořádal Sbor dobrovolných hasičů
výstavu historické techniky. Návštěvníci si mohli prohlédnout
ruční
stříkačku
na
loukoťových kolech pro
koňský zápřah (zapůjčil ji
SDH
Ždírec
nad
Doubravou) a požární
techniku užívanou od 30.

let minulého století do současnosti.
Zejména malé děti využily možnosti
vlézt do kabiny hasičského auta nebo
se posadit za jeho volant. Přístroje
zapůjčily
hasičské
sbory
z
Krucemburku a Starého Ranska.
Výstavu historických strojů uspořádal pan Jirásek; návštěvníci

obdivovali zejména staré kočárky, obdobně
motocykly, které vystavoval Roman Zrzavý.

jako

staré

Den
otevřených dveří
měla i základní
škola. Zájemci si
mohli prohlédnout
učebny, tělocvičnu
i kanceláře. V
odborných
učebnách přivítali
návštěvníky žáci a
informovali je o využití laboratoří, výuce v jazykové učebně či o
práci s interaktivní tabulí; ochotně odpovídali i na všetečné
otázky návštěvníků. Na chodbách bylo možné si prohlédnout
výstavu výtvarných prací „Po stopách Jana Zrzavého“ a zejména
historické fotografie školy a jejích žáků. Pro zájemce bylo ve
školní jídelně připraveno občerstvení.
Dvě akce byly k
zhlédnutí v prostorách
kina. Myslivecký svaz
připravil výstavu trofejí.
Do oslav se zapojil i
filatelistický
kroužek:

uspořádal výstavu známek,
zájemci si mohli zakoupit
dopisnici
s
přítiskem
a
příležitostným razítkem.
Na hřišti za sokolovnou se uskutečnil turnaj v malé kopané.
O pohár zde hrála mužstva Perun Hluboká, FC Viničky, ELKO
Kopecký a Sokol Krucemburk. Výsledky: Sokol – ELKO 0:3,
Viničky – Perun 2:1, ELKO – Perun 5:1, Sokol – Viničky 0:3,
Viničky – ELKO 2:2, Perun –
Sokol 2:0. Konečné pořadí: 1.
ELKO – 7 bodů (10:3), 2.
Viničky – 7 bodů (7:3), 3. Perun
– 3 body (4:7), 4. Sokol – 0
bodů (0:8). Nejlepším střelcem
byl vyhlášen Roman Brychnáč
(ELKO – 5 branek), nejlepším
hráčem
Pavel
Novotný
(Viničky) a nejlepším brankářem Josef Žák (ELKO).
Večerní program oslav zahájilo ochotnické divadlo
„Štrůdl“ a Mapinův divadelní orchestr se svou tradiční
besídkou, tentokrát s ojedinělým názvem „Naše vize krize“. O

půjde za dveře. Za dveřmi nakonec nikdo neskončil, protože by
muselo odejít všech asi 350 diváků. Celosvětovou krizi si
prohlédli ze všech stran: od krachujících podniků na Vysočině
přes atomovou krizi v Japonsku až po záchranu ohroženého
druhu goril v africké stepi. Pomyslnou třešinkou na dortu byl
pohled na pracující sedmdesátníky před odchodem do důchodu,
tak jak plánuje současná vláda. O úspěchu besídky vypovídalo
poděkování od diváků – potlesk ve stoje.
Oslavy zakončila taneční zábava v sokolovně: k poslechu i
tanci hrál do ranních hodin následujícího dne Aleš Bílek.

ALMANACH MĚSTYSE KRUCEMBURK
Letošní oslavy 770. výročí založení Krucemburku připomíná
Almanach městyse Krucemburk
1341-2011. Pohled do let
dávných i současných. Po
úvodním slovu starosty Jiřího
Havlíčka se čtenáři mohou
projít staletími, sledovat vývoj
Krucemburku od založení až
po současnost a připomenout si
hlavní
události,
které
formovaly nynější podobu
obce. Almanach obsahuje dále
zápisy ze Zemských desek,
jejichž opisy se našly v
pozůstalosti Josefa Kynčla,
autora
knihy
Průvodce
Krucemburkem; vybrány byly
texty týkající se změn majitelů
obce v letech 1542-1667.
Po
příspěvku
o
krucemburském
hradu
je
popsána historie některých
krucemburských památek a
staveb (katolický a evangelický kostel, Červená a Bílá vila,
pomníky obětem války, náhrobky na katolickém hřbitově aj.).
Čtenáři se mohou seznámit i s pověstmi vážícími se ke
Krucemburku. Závěr almanachu tvoří přehled významných
krucemburských rodáků a osobností, které svůj život a dílo
spojily s Krucemburkem.
Almanach
doplňuje
osmistránková
příloha
s
barevnými fotografiemi významných krucemburských památek.
Text almanachu připravil Pavel Vomela, obal a grafickou
úpravu navrhl Ivan Baborák, na definitivní podobě almanachu
spolupracovali členové redakční rady časopisu Domov.
Dvaatřicetistránkovou brožuru zájemci mohou získat v
Informačním centru. Zde jsou k dostání také letecké snímky
Krucemburku, Starého Ranska a Hluboké, tričko s emblémem
oslav 770 let Krucemburku a dopisnice s přítiskem a
příležitostným razítkem.

KŘÍŽOVSKÉ OKÉNKO

zábavu a hlasitý smích z hlediště nebyla nouze, i když
moderátoři besídky již na začátku všechny upozornili, že je
krize, večer nebude opravdu nic k smíchu, a že kdo se bude smát,

Před čtyřiceti pěti lety
proběhly oslavy 700 let od
založení Krucemburku/Křížové
(první tehdy známá zmínka o
Krucemburku byla z roku 1366);
jejich vyvrcholením byl 13. srpna
sjezd
rodáků
a
přátel
Krucemburku a 14. srpna
zahájení výstavy „700 let
Krucemburku“,
kterou
v
tělocvičně
ZŠ
první
den
navštívilo téměř 550 návštěvníků.
Roku 1966 začala i krátká historie časopisu Křížovské
okénko. Vycházelo měsíčně, mělo osm stran formátu A6

(slovníček) a čtyřstránkovou obálku. Vydávaly jej Místní národní
výbor (MNV) a Jednotný klub pracujících; hlavním redaktorem
byl Josef Němec, od 6. čísla Jaroslav Pospíchal. Šlo o první
pokus informovat občany Křížové a okolí o činnosti v obci
tištěným periodikem.
Každé číslo obsahovalo pravidelné informace o kulturně
osvětové činnosti a společenských aktivitách, o práci
společenských organizací a zájmových kroužků i o akcích
tělovýchovy a sportu, přinášelo informace ze závodů a školy,
opomenuta nezůstala ani schůzovní činnost MNV. Nechyběly
pohledy do historie obce, vzpomínky krucemburských rodáků,
podrobně je zde popsána i historie Čs. červeného kříže, vzniku
Všeobecného konzumního spolku Pokrok, samostatné články
byly věnovány pozůstalosti nalezené při opravách střechy domu
čp. 69 (zejména výročí úmrtí Gustava Skřivana) či vztahu
Jaroslava Janáčka a ruského spisovatele Lva Nikolajeviče
Tolstého. Časopis otiskoval i program širokoúhlého kina, které
bylo otevřeno v předchozím roce.
Křížovské okénko vycházelo dva roky. Prosincovým číslem
1967 bylo jeho vydávání z finančních důvodů ukončeno.
Čtyřiadvacet vydaných čísel je cenným zdrojem pro poznání
historie obce v 60. letech. Čtenáři s nostalgií mohou vzpomínat
na úspěchy divadelního kroužku, na koncerty a vystoupení čtyř
hudebních souborů, činnost filumenistického kroužku
sdružujícího sběratele zápalkových nálepek či na přednášky
MUDr. Vítězslava Voláka o akupunktuře.
Jiří Zeman

REKONSTRUKCE
RANECKÉ ZVONIČKY
Na jaře letošního roku provedla firma Jaroslava Dohnala
kompletní rekonstrukci zvoničky na Starém Ransku.

HISTORIE ZVONIČKY
Dějiny ranecké zvoničky jsou značně nejisté. Pátráme-li ve
starých záznamech, dočteme se údaje, které přinejmenším dost
znejisťují letopočet 1862, kdy
měla být zvonice postavena.
Pokud je údaj výstavby v kronice
správný, pak tohoto roku byl
zvon
na
budovu
zvonice
instalován a z tohoto místa
ohlašoval hlas zvonu nastávající
večer každého dne a také
smutnou událost, že zemřel
ranecký občan. Proč tento úvod?
Zvon, který byl zhotoven a
odlit v tehdejších raneckých
železárnách, má na svém vnějším
obvodu předlitý letopočet 1823.
O tomto údaji nelze pochybovat
– jedná se o rok, kdy byl
Zvonička na počátku 60. let
20. století (z archivu Jana Velíka) vyroben. V ranecké kronice je
zmínka, že zvon daroval obci
Staré Ransko tehdejší správce železáren Petr Klein, zvaný
„Kleinpetr“: provoz železáren řídil až od roku 1839, když
dosavadní ředitel Václav Jettel byl v roce 1838 ze své funkce
odvolán a odešel do důchodu. Zákonitě se nám vnucuje otázka,
kde tedy zvon byl v té době umístěn.
Další nejasnost se objevuje, když si uvědomíme, že „Dolní
Ransko“ stávalo v místech, kde se nachází dnes sportovní hřiště,
a také na pravé straně silnice. Tehdejší vrchnost pozemky
vykoupila a majitelé obdrželi parcely na prvém, druhém,
částečně i třetím pořadí dnešní obce, kde si postavili nové
domky, a to v průběhu let 1815-1820. Ani z pozdějších let není
žádná zmínka o výstavbě zvonice. Je tedy možné, že zvon byl
zavěšen na úplně jiné konstrukci a zděná stavba byla opravdu

postavena až roku 1862, jak je původně napsáno, a to za
úřadování Josefa Sobotky, prvního radního obecního úřadu
Hluboká, pod kterou v té době Staré Ransko správně patřilo
(obecní úřad ve Starém Ransku byl ustanoven až později).
Je však také možné, že vyrobený zvon byl prozatím zavěšen
v provozu železáren a svolával zaměstnance do práce, což byl
tehdejší způsob oznamovat začátek pracovní doby.
Dochovalo se i několik záznamů o zvonících, kteří v
minulosti tuto povinnost vykonávali. Prvý záznam z roku 1912
sděluje, že obecní
zastupitelstvo
schvaluje
návrh
občanů pana Fr.
Vrběckého ze Starého
Ranska a pana Jana
Půjmana z Nového
Ranska, aby zvoníci
byli
odměňováni
Uložení starého zvonu ve zvoničce.
částkou 30 Kč/rok
pro každého. Zvonilo se zřejmě každého dne večer a při úmrtí
místního občana. Další zmínka o zvoníkovi na Ransku je až z
roku 1931, a to v zápisu obecního zastupitelstva ze dne 16.
srpna: paní Průchová žádá, aby dosavadní obnos za výkon
zvonění byl zvýšen o 20 Kč/rok. Žádost byla schválena. V
dalším zápisu obecního zastupitelstva ze dne 18. prosince 1942
je uvedeno, aby po dobu mimořádných poměrů byla vyplacena
odměna 200 Kč/rok za zvonění, a to paní Wasserbauerové na
Starém Ransku i paní Luňáčkové na Novém Ransku.
Po roce 1945 stavba zvonice pomalu, ale jistě chátrala.
Dřevěná konstrukce věžičky byla asi dvakrát opravována,
naposledy v roce 1977. Vždy se však vyskytly těžkosti se
zavěšováním zvonu. Funkci zvoníka po roce 1945 vykonávala
paní Wasserbauerová z čp. 20, a to asi do roku 1960, kdy se
rodina odstěhovala. Další roky zvonila paní Lacinová bydlící na
Milířích čp. 114. Zvonilo se vždy večer a při oznámení úmrtí
raneckého občana, v den pohřbu pak na sejítí občanů před
domem smutku a dále hlas zvonu doprovázel zesnulého až do
poloviny cesty mezi Ranskem a Krucemburkem.
Zvonu se přestalo používat asi po roce 1977.
Jan Velík

PRŮBĚH REKONSTRUKCE
Před rekonstrukcí byl
zaměřen stávající stav a
zpracována
projektová
dokumentace.
Než byla demontována
stávající konstrukce, která
byla ve špatném stavu,
Staré trámy zvoničky. probíhala výstavba nové.
Sesazen byl pouze původní zvon z roku 1823. Abychom zvon
kvalitně zrenovovali, provedli jsme demontáž jařma a demontáž
uchycení koruny zvonu, jednotlivé díly jsme ošetřili novými
nátěry.
Celá
vazba
dřevěné konstrukce
byla smontována v
dílně. Spodní část
střechy jsme po
odstranění
staré
konstrukce
smontovali
na
místě. Vrchní část
(věž) byla z dílny
převezena a vcelku
včetně oplechování
střechy
komplet
usazena jeřábem. Po

dosednutí věže na místo bylo provedeno zajištění ocelovými
táhly a svorníky tak, aby byla věž stabilní při dynamickém
namáhání, které vzniká kyvem zvonu.
Spodní část oplechoval Jan Šlerka na místě.
Aby zvonička vypadala jako nová, obnovili jsme fasádu,
vyměnili dveře a odstranili nátěr ze soklového zdiva včetně
přespárování.
Protože byl původní zvon nevhodný pro elektrické zvonění,
byl odlit nový. Jeho technické vybavení zajistila firma Boroko.
Zvonění zvonu je nastaveno na 12 hodin a je možné ho kdykoliv
nastavit podle přání občanů. Pro sesazený zvon jsme vyrobili
stojan, který je umístěn se zvonem ve zvoničce.
Nakonec bych chtěl poděkovat všem, kteří pracovali na
rekonstrukci, zejména panu Václavu Vavrouškovi, který se také
podílel a poskytoval po dobu oprav elektrický proud.
Lukáš Dohnal

SVĚCENÍ NOVÉHO ZVONU
Ve středu 6. července se
sešly asi dvě stovky občanů ze
Starého Ranska a blízkého
okolí u ranecké zvoničky. Starý
zvon se dlouhodobým užívání
poškodil a byl nahrazen
zvonem novým. Posvětil jej
krucemburský
farář
Piotr
Balewicz, starosta Jiří Havlíček
v projevu poděkoval všem,
kteří
se
o
rekonstrukci
zvoničky zasloužili, a vyslovil
přání, „ať srdce zvonu rozezpívává zvon a celé širé okolí dnes i
v daleké budoucnosti“. Obřad doplnil zpěvem krucemburský
chrámový sbor pod vedením Marty Rejškové.
Po zavěšení zvonu se poprvé rozezněl krajem jeho hlas.
Obyvatelům Starého Ranska nyní denně ohlašuje pravé poledne.

POPIS NOVÉHO ZVONU
Nový zvon Svatá
Barbora vyrobila a odlila
Zvonařská dílna Leticie
Vránové–Dytrychové
z Brodku u Přerova. Je
zhotoven ze zvonařské
bronze. Má hmotnost 31
kg, průměr 355 mm a
ladění d3. Je opatřen
reliéfy podle původního
zvonu, tj. vyobrazením sv.
Barbory (patronky horníků) a sv. Prokopa (patrona slévačů).
Dále je zvon opatřen kartuší neboli znakem zvonaře a označením
obce „Staré Ransko L. P. 2011“. Výzdobu navrhla akademická
sochařka Věra Kunčarová.

FOTOOHLÉDNUTÍ

Deštivé počasí letošního jara a léta prospívalo rybníku
Pobočný, který je již zcela napuštěn. S vodou se do rybníka
vrátily i chráněné druhy žab a čolků. Kvalitu vody vyzkoušeli
také první plavci.

ÚPRAVA CESTY
KE KATOLICKÉ FAŘE

V červnu a červenci provedla firma pana Josefa Strašila
úpravu cesty z náměstí ke katolické faře. Byla rozšířena o metr a
severní svah je
zabezpečen zdí z
opuky. Ulice bude
nyní
lépe
vyhovovat
vozidlům pohřební
služby,
která
mohou přijet téměř
až ke kostelním
dveřím, i osobním
automobilům při
jízdě k parkovišti,
v zimě bude snazší obsluha techniky při údržbě vozovky
pluhováním a posypem.

NOVÝ TELEVIZOR
V INFORMAČNÍM CENTRU
Do
Informačního
centra
Krucemburk byl zakoupen nový
televizor i s přehrávačem DVD,
který pomůže návštěvníkům IC při
lepším poznávání Krucemburku i
Vysočiny. Televizor a DVD byly
zakoupeny z poskytnuté dotace na
podporu turistických IC v Kraji
Vysočina. Z
této
dotace
byla
také
pořízena nová
lavička
pro
návštěvníky Krucemburku.

Z DĚNÍ V MŠ
Konec školního roku 2010-11 byl ve znamení čilého
pracovního ruchu při zateplování budovy a výměny oken.
V době
těchto
prací
jsme
využívali
co
nejvíce
pobyt
v přírodě.
S batohem
a
svačinou
jsme
poznávali okolí
Krucemburku.
Byli jsme se
podívat
za
zvířátky
na
Džekově ranči u
pana
Černého.
Podle zájmu se

některé děti svezly na koních. S nejstaršími dětmi jsme se vydali
na cyklovýlet do okolí.
Poslední červnový týden jsme se rozloučili se 14
předškoláčky.
Během letních prázdnin byly dokončeny veškeré stavební
práce a budova září v novém oranžovém kabátě. Nejen zvenku,
ale i uvnitř pokračujeme modernizací tříd. Další třída má nové
dětské barevné stolky a židličky. Touto cestou děkují děti a
zaměstnanci MŠ za krásné prostředí všem, kteří se podíleli na
jeho tvorbě. Poděkování patří i těm, kteří během školního roku
pomáhali finančně, materiálně apod. (jednotlivci, firmy,
rodiče...).
Školní rok 2011-12 jsme zahájili celoročním projektem
„Země je kulatá a místa je tu dost“ se 75 dětmi, což je plná
kapacita naší MŠ. Ke změně došlo i v personálním obsazení:
paní Drahomíra Kasalová odešla do důchodu a my jí děkujeme
za dlouholetou obětavou práci a přejeme hodně zdraví. Celý
školní rok nás čekají kouzelná představení divadélka Úsměv,
návštěvy kina a dny s barvičkou.
Měsíc září byl ve znamení navazování přátelství, poznávání
nových kamarádů, prostředí MŠ a blízkého okolí. Těšíme se na
společně prožité chvíle, hry a nové zážitky.
Více informací najdete na www.mskrucemburk.cz
kolektiv zaměstnanců MŠ

CO NOVÉHO V NAŠÍ ZŠ

K provozním zaměstnancům patří: Miroslava Slanařová –
hospodářka, Milan Novotný, Jana Lacková, Hana Němcová,
Marie Junová. Ve školní jídelně pracují Zdena Málková, Jitka
Brožová a Pavla Trávníčková.
Žáci naší školy mají možnost i v letošním roce pracovat
v zájmových kroužcích. Vyučující jim nabídli tyto zájmové
útvary: výtvarný, sborový zpěv, seminář z chemie, seminář ze
zeměpisu, cvičení z matematiky a českého jazyka, praktika
z biologie, psaní na klávesnici na PC všemi deseti, šikovné ruce,
sportovní hry, volejbal, florbal, taneční, dys angličtina a
logopedie. Rozběhla se práce ve volitelných předmětech ruský
jazyk a výpočetní technika.
Výchovně vzdělávací proces bude i letos doplněn vhodnými
přednáškami, exkurzemi a projekty. V průběhu školního roku se
žáci zapojí do celé řady soutěží a olympiád, budou se aktivně
podílet na přípravě vánoční výstavy, která proběhne v posledním
předvánočním týdnu. Recyklohraní (sběr baterií a drobné
elektroniky) a sběr starého papíru pokračuje i v tomto školním
roce.
Školská rada od 1. září 2011 pracuje ve složení:
členové ŠR z řad zástupců nezletilých žáků: Štěpánka
Cisáriková, Monika Kopecká, Dagmar Mrštíková
členové ŠR jmenovaní zřizovatelem: Roman Dopita, Mgr. Jiří
Havlíček, Ing. Jiří Kasal
členové ŠR zvoleni pedagogickými pracovníky: Mgr. Miloslava
Baumgärtnerová, Mgr. Alena Bencová, Miroslava Slanařová
Všem žákům přejeme, aby nadcházející školní rok 2011-12
byl pro ně úspěšný. Prvňáčci ať vykročí správnou nohou do
školních řad a žáci deváté třídy se dobře připraví na vstup do
nového školního prostředí.
kolektiv zaměstnanců ZŠ Krucemburk

VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

Ve čtvrtek 1. září se opět rozezněly naší školou dětské hlasy.
V doprovodu svých rodičů a prarodičů přišlo do školy poprvé 12
dětí. Slavnostního zahájení nového školního roku se zúčastnil
pan starosta Mgr. Jiří Havlíček, který společně s panem
ředitelem školy Mgr. Jiřím Šiklem přivítal všechny žáky.
V letošním školním roce se na naší škole vzdělává celkem
189 žáků v devíti třídách. Ve všech třídách se vyučuje podle
školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávaní „Řeka
života“.
Třídní učitelé v jednotlivých třídách:
I. tř.
– 12 ž. Jana Votavová
II. tř.
– 17 ž. Mgr. Helena Kafková
III. tř. – 18 ž. Mgr. Jitka Josková
IV. tř. – 17 ž. Bc. Veronika Zlatohlávková
V. tř.
– 30 ž. Mgr. Eva Vítková
VI. tř. – 21 ž. Mgr. Alena Bencová
VII. tř. – 31 ž. Mgr. Dana Kazdová
VIII. tř. – 24 ž. Mgr. Monika Chmelařová
IX. tř. – 19 ž. Mgr. Monika Henychová
Ostatní
pedagogičtí
pracovníci:
Mgr.
Miloslava
Baumgärtnerová – zástupkyně ředitele školy, Lenka Jonášová,
Mgr. Jitka Kadlecová a Ing. Ivana Tomková, která zastává funkci
výchovné poradkyně. Ve školní družině pracuje vychovatelka
Marcela Pospíchalová, zároveň působí jako asistentka pedagoga
ve 2. třídě. Funkci preventisty zastává na škole Mgr. Alena
Bencová.

29. červen byl
posledním školním
dnem pro žáky 9.
ročníku:
byli
slavnostně vyřazeni
v obřadní síni ÚM.
Všichni
přišli
elegantně oblečeni a
v doprovodu svých
rodičů rozloučit se se svou základní školou, která je připravila do
dalšího života.
Slavnostního
vyřazení
se
zúčastnil starosta
Jiří
Havlíček,
ředitel ZŠ Jiří
Šikl, zástupkyně
ředitele
ZŠ
Miloslava
Baumgärtnerová a
třídní
učitelka
Alena Bencová. Po úvodních projevech obdrželi žáci svá
závěrečná
vysvědčení,
absolventskou stužku a
pamětní list a všichni se
podepsali do pamětní knihy;
třídní učitelce pak předali na
památku
keramického
dráčka. Protože to bylo
jejich poslední společné
setkání, došlo i na slzy
dojetí. K slavnostní atmosféře přispělo vystoupení žáků ZUŠ pod
vedením Marty Rejškové.

ŠKOLNÍ DRUŽINA –
VÍTĚZ MALÉ
ENERGETICKÉ
AKADEMIE
Žáci navštěvující školní družinu při
ZŠ Krucemburk se zapojili do celoroční
soutěže „Malá energetická akademie“,
pořádané Radou dětí a mládeže kraje
Vysočina a společností E.ON. Posláním
akademie je rozšíření vědomostí dětí a
mládeže o energetice a ekologii, osvojení
si
zásad
zodpovědného
chování
k životnímu
prostředí
a
zvýšení
bezpečnosti dětí. Akademie měla pět
bodovaných kol. V každém stupni žáci
plnili zadané úkoly, jejichž zpracování
záviselo zcela na jejich fantazii a
nápadech.

Úkoly byly ve velké míře praktické a
zprávy včetně fotografií o jejich plnění
jsme
odesílali
prostřednictvím
internetových stránek soutěže. Účastníci
se např. snažili najít ve svém okolí
obnovitelné zdroje energie a ty poté
výtvarně zpracovat. Žáci rovněž podnikli
téměř detektivní pátrání, do kterého
zapojili hlavně rodiče a nejvíce asi
tatínky–elektrikáře, a to když měli
vypátrat, kudy a jak se konkrétně k naší
elektrické zásuvce dostává elektrický
proud. Ve třetím kole jsme si zase užili
spoustu legrace. Hráli jsme si na člověka
z doby kamenné, který se nikdy nesetkal
s elektřinou, a my se mu snažili vysvětlit,
co to jsou elektrické spotřebiče, jak s nimi
má zacházet a jestli mu hrozí nějaké
nebezpečí. Při plnění úkolů čtvrtého kola
jsme se stali projektanty a vytvořili plánek
energeticky úsporného domu a pro

budoucí majitele jsme přidali i mnoho
zajímavých nápadů na úspory energie.
Posledním úkolem bylo společně sestavit
přehled bezpečnostních zásad, které by
měli děti i dospělí dodržovat při práci
s ohněm, a zároveň jsme si při vytváření
výtvarného dílka vyzkoušeli uplatňování
těchto zásad v praxi. Na všechny otázky
jsme dokázali odpovědět vesměs správně,
ze 45 možných bodů jsme získali 44, a tak
jsme se třásli napětím a netrpělivě
očekávali výsledky. Když jsme se ke
svému úžasu dozvěděli, že jsme ve své
kategorii zvítězili, jásot nebral konce.
Stali jsme se tak nejlepšími řešiteli z kraje
Vysočina.
Za svůj výkon byli žáci odměněni
množstvím dárků, her a poukázkou na
nákup nábytku do školní družiny ve výši
25.000 Kč.
Marcela Pospíchalová

VYHODNOCENÍ 7. ROČNÍKU VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
„PO STOPÁCH JANA ZRZAVÉHO“
22.
června
2011
proběhlo
v
ZŠ
Krucemburk vyhodnocení
výtvarné soutěže pro žáky
základních škol. Obrázky
do soutěže přišly ze ZŠ v
Krucemburku, Okrouhlici,
Vojnově
Městci,
Havlíčkově
Borové,
nakreslila Barbora Matulová
Oudoleni. Sobíňově a ze
ZŠ
Ležáků
Hlinsko.
Ukázalo se, že učitelé výtvarné výchovy provedli pečlivý výběr
podle tří vyhlášených témat, a to Vysočina, Naše rodina a
Jeníkovy pohádky, což jsou vlastně obrázky ke knížce Jana
Zrzavého.
Nejvíce prací bylo k tématu Vysočina, a proto také bylo
náročné vybrat nejlepší.
Na téma Naše rodina a
Jeníkovy
pohádky
neproběhlo
vyhodnocení v kategorii
starších žáků, a proto
byla udělena dvě první,
druhá i třetí místa pro
mladší školní věk.
nakreslila Sára Wagnerová
Výsledky:
Téma Vysočina – mladší školní věk
1. Pavel Kadlec
– 3. tř. ZŠ Havlíčkova Borová
2. Vojtěch Brabec – 4. tř. ZŠ Vojnův Městec
3. Jana Hronková – 4. tř. ZŠ Ležáků Hlinsko

čestné uznání:
Aneta Josková
– 5. tř. ZŠ Krucemburk
Téma Vysočina – starší žáci
1. Barbora Matulová
– 9. tř. ZŠ Krucemburk
2. Barbora Vaňková
– 6. tř. ZŠ Havlíčkova Borová
3. Nikola Podroužková
– 9.A ZŠ Ležáků Hlinsko
čestné uznání
Aneta Součková
– 9. tř. ZŠ Krucemburk
Anežka Kavalírová
– 9. tř. ZŠ Krucemburk
Josef Zvolánek
– 6. tř. ZŠ Havlíčkova Borová
Téma Naše rodina
1. Kristýna Potůčková
– 5. tř. ZŠ Sobíňov
1. Sára Wagnerová
– 2. tř. ZŠ Vojnův Městec
2. Veronika Marie Balková – 1. tř. ZŠ Krucemburk
2. Vendula Procházková
– 1. tř. ZŠ Krucemburk
3. Romana Virglová
– 2. tř. ZŠ Vojnův Městec
3. Petra Adamcová
– 3. tř. ZŠ Sobíňov
Téma Jeníkovy pohádky
1. Michal Strašil
– 5. tř. ZŠ Oudoleň
1. Kateřina Perglová
– 4. tř. ZŠ Krucemburk
2. Denisa Krupičková
– 2. tř. ZŠ Okrouhlice
2. Adriana Elerová
– 2. tř. ZŠ Vojnův Městec
3. Štěpán Bouda
– 5. tř. ZŠ Okrouhlice
3. Iva Bořilová
– 4. tř. ZŠ Krucemburk
Děkujeme ZŠ Krucemburk za uskutečnění výstavy
soutěžních obrázků. Těší nás zájem škol použít k inspiraci a
poučení také dílo Jana Zrzavého, který měl tak blízký vztah k
místům na Vysočině.
Za Společnost Jana Zrzavého Miloslava Michalová

CO NOVÉHO V ZUŠ
Je úterý 28. června 2011, krásný slunečný den, blíží se
prázdniny, ale v ZUŠ je velice rušno až do samého večera. Dnes
je slavnostní den pro dvě žákyně – Alžbětu Rejškovou a Barboru
Matulovou, čeká je náročný absolventský koncert. Odpoledne
probíhá poslední zkouška sólové hry, čtyřruční hry a přípravného
pěveckého sboru, ještě poslední pokyny k přednesu a slavnostně
nazdobený sál už přijímá první posluchače. U klavíru se střídá
Alžběta Rejšková a Barbora Matulová, sálem zní krásná hudba

Ludwiga
van
Beethovena,
Bedřicha Smetany,
W. A. Mozarta, též
i hudba současných
autorů – skladby
jihokorejského
pianisty Yirumy,

Yeanna
Tiersena,
sólový
zpěv
A.
Rejškové
i
písně
současného skladatele
Přemysla
Kočího
v podání
dětského
přípravného sborečku
za
klavírního
doprovodu
obou
absolventek. Koncert
vrcholí
rytmicky
velice
výraznou
skladbou
Scotta
Joplina – Rektaim (v podání B. Matulové) a náročnou čtyřruční
skladbou Antonína Dvořáka – Slovanský tanec c moll (v podání

Marty a Alžběty Rejškové). Naplněný sál odměnil účinkující
velkým potleskem a všichni odcházeli do svých domovů
spokojeni a svátečně naladěni.
Co je to absolventský koncert? Žáci ZUŠ studují hru na svůj
nástroj, a pokud dokončí 1. cyklus studia, tj. 7 roků výuky, a
ovládají nástroj skutečně dobře, uspořádá jim vyučující
absolventský koncert, na kterém předvedou svůj současný
repertoár. Dále mohou pokračovat ve studiu 2. cyklu, který je
čtyřletý a na jehož závěr opět připraví absolventský koncert.
Na červnovém koncertu jsme měli možnost vyslechnout hru
absolventky 1. stupně (B. Matulová) i absolventky 2. stupně (A.
Rejšková), obě ze třídy M. Rejškové.
Chtěla bych děvčatům popřát i v budoucnu mnoho krásných
zážitků u klavíru.
Marta Rejšková

POLICIE HLÁSÍ...
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás
seznámila s některými
případy trestné činnosti,
ke kterým došlo v
průběhu měsíce srpna
2011
v
teritoriu
obvodního oddělení PČR Chotěboř.
* Neznámý pachatel 22. 8. 2011 v
době od 01:50 hodin do 01:54 hodin ve
Ždírci
nad
Doubravou
pomocí
betonových podstavců od slunečníků,
které byly odloženy na boku čerpací
stanice, rozbil sklo s bezpečnostní folií na
pravé straně hned vedle hlavních
vchodových dveří a vnikl do benzínové
čerpací stanice. Prodejní prostory
prohledal a odcizil cigarety různých
značek i další věci. Poškozenému
způsobil škodu ve výši 217.066 Kč.

* Neznámý pachatel vnikl v obci
Slavíkov, část Rovný, neuzamčenými
dveřmi do budovy bývalého kravína a
odcizil z vnitřních stěn zbývající
elektrické měděné a hliníkové kabely.
Potom vnikl neuzamčenými dveřmi do
místnosti, kde se nachází plechová
rozvodná skříň, z níž odcizil elektrické
kabely různé tloušťky. Poškozenému
způsobil škodu ve výši 30.000 Kč.
* Neznámý pachatel v době od 20:00
hodin dne 10. 8. do 04:30 hodin dne 11. 8.
v obci Sobíňov, v místní části Hlína,
odcizil z účelové komunikace šest roštů
litinových kanálů o rozměru 50 x 50 cm,
které byly zasazeny přes cestu, jež
odděluje část zpevněné komunikace od
polní cesty vedoucí do lesního prostoru za
obcí. Poškozenému způsobil škodu ve
výši 10.000 Kč.

* Dva muži z Chotěbořska –
jednačtyřicetiletý a osmapadesátiletý –
odcizili v bývalém areálu vojenského
prostoru VÚ Bílek měděné kabely a
kovové sloupky signalizačního zařízení z
oplocení.
* Dvaadvacetiletý muž z Chotěbořska
v podnapilém stavu přišel do hostince U
Kubů v Krucemburku a zde za provozu,
tedy na místě veřejnosti přístupném,
fyzicky napadl hosta. Způsobil mu
zranění, kvůli nimž musel být ošetřen v
havlíčkobrodské nemocnici. Dále před
hostincem za přítomnosti dalších osob
svým jednáním ohrožoval svůj život a
zdraví
ostatních
osob,
včetně
zakročujícího policisty. Byl na místě
zajištěn a nakonec převezen na
Protialkoholní záchytnou stanici v
Jihlavě.
pprap. Marie Perková, vrchní asistent

SLOVO HEJTMANA

nakreslila Anežka Kavalírová

Léto je za námi. Tento příjemný čas
máme mimo jiné spojený s odpočinkem a
dovolenými. Pro zemědělce je léto naopak
v mnohých směrech obdobím vyvrcholení
jejich činností – žní doslovně i
v přeneseném smyslu slova, i když
klasické
„plechové
kavalérie“
už
nevyjíždějí na rozsáhlé plochy.
Zemědělci jsou pro mě zvláště
důležitou součástí našeho obyvatelstva,
protože jejich práce není prostou výrobou,
ale jejich činnost výrazně ovlivňuje stav
naší přírody. Tím více mě mrzí, že jsou

skupinou dlouhodobě naším státem
opomíjenou a zanedbávanou. Znovu jsem
se o jejich poctivé práci a nelehkých
podmínkách přesvědčil při svých letních
návštěvách.
V západní Evropě situace donutila
státy už dříve k poměrně štědrým
podporám, aby zemědělci přežili. Dnes
jim ani ty nestačí. A co teprve chudáci
naši zemědělci, kteří jsou nuceni přežívat
v této přímé konkurenci s daleko menšími
dotacemi. Dovozy levnějších a často
méně kvalitních potravin sítěmi obřích
supermarketů z celého světa jim odebírají
přirozený odbyt a nutí je často přecházet
na jednostranné pěstování plodin, po
nichž je bezprostřední poptávka. Tato
politika EU je neúnosná a pro naše
zemědělce likvidační. Bohužel ani české
vlády oprávněné nářky zemědělců
nevyslyšely. Stále se spoléhá, že to naši
venkovští hospodáři nějak ustojí. Ale
jejich situace je už opravdu neúnosná a
řešení se nedá odkládat. Naše dnešní
nesoběstačnost v mnoha komoditách

potravin je varující a pro možné krizové
situace nebezpečná. Nemáme ani žádné
důležité zásoby potravin, spoléhá se na
průběžné dovozy, ale to nemusí fungovat
vždy.
Příroda není fabrika, kde se dá vše
přestavovat dle momentální potřeby trhu.
Největším nebezpečím pro ni je narušení
přirozené rovnováhy. K té patří i léty
formovaný způsob života na venkově.
Rozumné hospodaření v lesích, na polích
i ve stájích, ne krátkodobé drancování za
účelem okamžitého zisku. Zvláště tady
platí, že to, co se léta buduje, může být
rychle a téměř nenávratně zničeno.
Vysočina je jedním z posledních krajů,
kde se naši zemědělci jako správní
hospodáři snaží o nutnou rovnováhu mezi
živočišnou a rostlinnou výrobou, což je
nutné i pro stav půdního fondu
v budoucnosti. Ale i zde hrozí, že ty
zodpovědné hospodáře, kteří mají v sobě
po předcích smysl pro onu rovnováhu
v přírodě,
nahradí
časem
mladší
pragmatici, kteří budou i donuceni z pudu

sebezáchovy myslet hlavně na ten
okamžitý zisk, aby „přežili“. Chybí
zoufale státní koncepce zemědělství, pro
přírodní prostředí je rozumná regulace a
péče o ni ve spolupráci s hospodáři nutná.
Pokud se nechceme dožít devastace
tohoto dědictví našich předků. Ti žili
v mnohem obtížnějších podmínkách než
my dnes, a přesto se nesnižovali
k pouhému drancování přírody podle
pouhých potřeb zisku na trhu.
Se samotným slovem Vysočina se i
nám domorodcům zde žijícím pojí
představa zeleně. O našem kraji platí
dvojnásob než jinde, že příroda je naším

největším bohatstvím. Vysočina je i
zásobárnou životadárné pitné vody pro
největší aglomerace v republice. Želivka
zásobuje velkou část Prahy, vodní nádrž
Vír s dalším napojením Brno. Ochranná
pásma kolem těchto zdrojů vody
znamenají další omezení pro zemědělce,
kteří to chápou a respektují. Oprávněně
ale požadují náhradu, která pro ně stále
není, i když se o ní snažíme jednat.
Kraji chybí potřebné pravomoci
k tomu, aby zemědělcům pomohl.
Snažíme se alespoň o stálý tlak na
centrální orgány, o různé formy
propagace regionálních výrobků. Všichni

můžeme napomáhat našim výrobcům
mimo jiné tím, že budeme přednostně
kupovat české výrobky. A požadovat je
nahlas v supermarketech, kde je nemají.
Například málo kvalitní čínský česnek je
už vytlačován žádostmi o ten náš poctivý,
jehož produkce se rozšiřuje. Doufám, že
časem zavoní na pultech obchodů kromě
česneku častěji více dalších našich
chutných potravin. A taky že český
zemědělec se dočká lepších podmínek a
bude moci citlivě hospodařit a řídit se
svým zdravým selským rozumem a
zkušeností předků.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ
Hned na začátku bych se rád zeptal na
kauzu občané Starého Ranska versus
nepřizpůsobiví občané a jejich stěhování do
této lokality. Prý na obec byla doručena
petice zhruba se 140 podpisy proti
nastěhování nepřizpůsobivých občanů na
Staré Ransko. Vzhledem k tomu, že jsem
v zápisech rady a zastupitelstva nenašel o
tomto stěhování žádné zmínky, chci se zeptat, co konkrétně
vedení městyse plánuje a jak s touto peticí naloží?
Nevím, jak na tuto otázku odpovědět. Tímto materiálem se
zabývalo Zastupitelstvo městyse na svém zasedání ve Starém
Ransku za hojné účasti občanů. Podání, které učinili občané
z místní části Staré Ransko, nelze nazývat peticí, protože to
žádná petice není (v žádném případě nesplňuje náležitosti dle
zákona). Ale co je nejhorší, všechny informace v tomto materiálu
uvedené jsou z pohledu orgánů městyse absolutně nepravdivé.
Na tomto příkladu lze velmi dobře ukázat, jak lze občany
zmanipulovat. Stačí emotivně něco rozkřikovat a silným hlasem
pronášet po obci a tzv. za pravdu se bít v prsa, i když o žádnou
pravdu nejde. Jediným smyslem aktérů a organizátorů bylo
uškodit druhým. A osoba, která svou nehoráznou lží vše
rozpoutala, se schovává za kamarády.
Dostávám také mnoho dotazů na budoucnost dětské
ordinace v Krucemburku. MUDr. Silvestrová odchází do
důchodu a občané se obávají zrušení této ordinace. To by náš
městys v žebříčku poskytovaných služeb spadl na daleko
nižší úroveň. VZP prý také nemá zájem na udržení ordinace.
Jaká je, pane starosto, realita a budeme mít v budoucnu
dětskou ordinaci?
Jednání paní MUDr. Silvestrové je takové, že nejvíce
nepomohla maminkám s malými dětmi. Pokud lékař má
v úmyslu opustit ordinaci či svoji soukromou praxi, bývá
zvykem, že zástupci obce jsou o tomto informováni v nějakém
předstihu. V tomto případě nám paní doktorka oznámila 28.
června výpověď z ordinace a ukončení praxe dětského lékaře k 1.
říjnu. Jednali jsme s vedením VZP a dohodli určitý postup, aby
mohlo být vypsáno řádné výběrové řízení a nový lékař mohl
zahájit soukromou praxi pediatra. Součástí dohody bylo i
prodloužení praxe paní doktorky (s jejím souhlasem) do konce
roku, nejméně však do konce října. Lékař, který měl nastoupit do
Krucemburku, Ždírce a Havlíčkovy Borové, ale nepodal
přihlášku do výběrového řízení, protože paní doktorka začátkem
září začala rozdávat zdravotní dokumentaci a odmítla jakoukoliv
dohodu. Za dva měsíce o dovolených lze velmi těžko sehnat
hned nového lékaře či lékaře, který by zřídil ordinaci
v Krucemburku. Realita je taková, že paní doktorka Silvestrová
skončí, a my jednáme s VZP o obsazení ordinace
v Krucemburku.

Na Vydrbalce se letos měly dělat nové cesty za více než
milion korun. Tato výstavba se odložila až na příští rok.
Z jakého důvodu se odkládá?
Na ZTV Vydrbalka byl vybudován vodovod, dešťová a
splašková kanalizace a plynovod včetně přípojek, které si
vlastníci pozemků odkoupí za pořizovací cenu. Elektrofikace
byla vybudována na přelomu roku. Protože došlo k celkovému
skluzu akce, je nutné, aby mezi ukončením zemních prací
(překopy napříč budoucí komunikace) uběhla alespoň roční doba
nutná ke stabilizaci výkopů. Celá oblast je zasíťovaná a
připravena k výstavbě domů. Komunikace budou vybudovány
v následujícím roce.
Znamená to, že jste tento zhruba milion v rozpočtu
ušetřili, a pokud ano, jak a kam ho budete investovat?
Uspořený milion jsme již investovali do vybudování
plynovodu v uvažované lokalitě. Ostatní prostředky budou
převedeny do následujícího roku.
Občané se také ptají, co mají dělat s drobným množstvím
stavebního odpadu a zda je možné ho někde v obci oficiálně
uložit. Poskytujeme takovouto možnost a kterých odpadů se
to konkrétně týká?
Samozřejmě, že každý občan může uložit stavební odpad
v prostorách ČOV za úplatu. Je možné dohodnout s obsluhou
ČOV datum a čas uložení, ceny řeší Obecně závazná vyhláška,
která je na webu městyse zveřejněna. Je možné za úplatu ukládat
stavební suť bez plastů a ostatních nebezpečných materiálů;
např. eternitové šablony nelze ukládat, protože se jedná o
nebezpečný odpad.
Zateplení mateřské školy bylo dokončeno. Proběhlo vše
v pořádku a finančně podle plánu nebo vznikly obci další
vícenáklady s touto stavbou?
Celková oprava budovy školky včetně výměny oken a
zateplení objektu byla provedena ve velmi dobré kvalitě.
Celkové náklady byly plánovány ve výši cca 2.900.000 Kč.
K malému nárůstu nákladů došlo změnou osazení oken a
úpravou dešťových svodů a odvodu dešťové vody. Celkové
navýšení představuje cca 3,5 % z ceny stavby. Všechny změny
byly řádně schváleny orgány městyse. Akce byla dokončena: MŠ
se jistě stane další velmi vzhlednou dominantou obce a naši
nejmenší mohou navštěvovat školku, která je velmi hezká. A to
mě těší.
Plánujete zateplovat v městysi další budovy?
Hezky se ptáte a podle položené otázky to navenek vypadá
tak, že stačí napsat žádost a pak čekat na peníze. Skutečnost je
ale absolutně odlišná. V dnešní době nejvíce práce, která není
vidět, je třeba vynaložit na celkovou přípravu akce počínaje
projektem, zpracováním žádosti o dotaci tak, aby byla úspěšná,
a potom následuje proces schvalování podkladů a dokladů, které
si vyžádá Stání fond životního prostředí, přes schválení Zadávací
dokumentace, veřejnou soutěž, projednání a schválení podkladů

s podpisem smlouvy o financování na svém konci. V současnosti
připravujeme nutné podklady pro SFŽP, abychom mohli
podepsat smlouvu o financování a zahájit výměnu a zateplení
základní školy.
Občané Viniček se stále ptají na plánovanou výstavbu
dětského hřiště. O plánu jeho výstavby jsme se již bavili
v minulém roce. V jakém stadiu se tento projekt nachází?
Akci s názvem „Komplexní úpravy bytové zóny Vinička“
není možné prozatím realizovat, protože Regionální rada NUTS
Jihovýchod prozatím nevyhlásila příslušný program. Projekt je
ve stadiu územního rozhodnutí a zahrnut do Územního plánu
obce, který jsme po sedmi letech dokončili a schválili. Možná se
zeptáte, jak je možné, že tak dlouho může trvat schválení
Územního plánu. Celý problém byl v tom, že dva státní orgány
měly odlišná stanoviska k využití rybníku Řeka. Ministerstvo
životního prostředí trvalo na chráněné oblasti, ale Ministerstvo
zemědělství svojí vyhláškou zařadilo rybník Řeka mezi budoucí
zdroje pitné vody. Než se podařilo tento rozpor odstranit, trvalo
to více než tři roky a mnoho úsilí.
Na začátku léta proběhly oslavy 770 let Krucemburku.
Jak byste, pane starosto, s odstupem času celé oslavy
okomentoval?
Oslavy 770. výročí obce, dnes městyse, proběhly na velmi
dobré úrovni a dovolím si poděkovat všem, kteří nám s přípravou
a realizací oslav pomohli. Naši hasiči uspořádali výstavu
techniky s ukázkami historických strojů, sokolové, respektive

ochotníci divadla Štrůdl, se představili zdařilými scénkami na
prknech, která znamenají svět – na jevišti v sokolovně. Myslivci
uspořádali výstavu, která možná v budoucnu bude inspirovat
mládež v péči o přírodu. Ve stejných prostorách se představili
filatelisté se svými sbírkami známek, kde si každý návštěvník
mohl nechat orazítkovat vydané materiály k výročí oslav
příležitostným razítkem k tomu účelu vyrobeným. Ve škole
proběhla výstava prací žáků naší a okolních škol. V prostorách
Úřadu městyse naši občané a občanky uspořádali prezentaci
kroužku šikovných rukou, paličkování a celé doplnili zahrádkáři.
Sportovci změřili své síly ve fotbalovém turnaji. Na náměstí
v průběhu celodenního jarmarku vystoupili šermíři a k poslechu
zahrála kapela písně, pro některé dávno zašlé, ale pro jiné naopak
oblíbené. Je třeba také zmínit, že mnozí občané za celoživotní
činnost ve prospěch obce byli odměněni pamětní medailí
k výročí obce. Celé oslavy byly zakončeny vysvěcením a
osazením zvonu na Starém Ransku za doprovodu chrámového
sboru z Krucemburku. Všem srdečně děkuji za přiloženou ruku
k dílu a za pomoc s realizací a přípravou oslav.
Chcete říci něco na závěr?
Na závěr si dovolím Vám všem popřát mnoho hezkých a
slunných dní, hodně zdraví a příjemné chvíle mezi Vašimi
blízkými.
Mgr. Jiří Havlíček
otázky kladl Roman Dopita
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INFORMACE Z 13.-16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE
13. zasedání – 7. 6. 2011
* RM projednala darovací smlouva od
kraje Vysočina na podporu převodu
vzdělávacích
činností
základních
uměleckých škol, školských služeb,
středisek volného času z kraje na obec a
zájmové a sportovní aktivity dětí a
mládeže v prostorách škol a školských
zařízení a na školních sportovištích ze dne
11. 5. 2010. RM ji doporučuje ZM ke
schválení. Dar ve výši 31.120 Kč
doporučuje
poskytnout
na
nákup
sportovních zájmových potřeb pro MŠ.
* RM projednala návrh koupě pozemků
parcelní č. 1758/36 o výměře 478 m2
(vodní plocha) a pozemků parcelní číslo
č. 1758/40 o výměře 85 m2 (vodní plocha)
od Lesů České republiky Hradec Králové
za cenu ve znaleckém posudku. Lesy
České republiky uhradí kolek za vklad
kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
RM koupě pozemků schvaluje a
doporučuje ZM ke schválení.
* RM projednala smlouvu o dílo s Ing.
Davidem Plíštilem týkající se zpracování
žádosti o dotaci na zateplení budovy na
Starém Ransku čp. 88.
* RM projednala a schvaluje poskytnutí
dotace pro TJ Spartak Staré Ransko.
Částka 17.050 Kč byla získána výběrem
poplatku z veřejného prostranství při
konání pouti 2011. Příspěvek bude
vyplacen na základě podpisu dohody o
příspěvku na činnost.
* RM projednala a schválila návrh
dodatku č. 1 s firmou EKO-PLYN; týká

se navýšení ceny za STL plynovod
Vydrbalka I. etapa v celkové výši
690.811 Kč včetně DPH. Navýšení ceny
způsobila výstavba 17 pilířů na elektro.
14. zasedání – 12. 7. 2011
* RM schvaluje návrh na soudní
vystěhování
dlužníků
nájemného
v nájemním domě Dr. Drbálka 345.
* RM schvaluje žádost o ukončení
pronájmu nebytových prostor v budově
Mikuláše Střely 420 k provozování dětské
ordinace ke dni 1. 9. 2011.
* RM schvaluje žádost pana Josefa
Křesťana z Hluboké o přidělení bytu
v Domě s pečovatelskou službou.
* RM schvaluje Návrh určení
zůstatkové ceny „Zvonice Staré Ransko“
ve výši 5.000 Kč.
* RM schvaluje postoupení a projednání
podnětu občanů Starého Ranska na
zasedání ZM 7. 9. 2011, které se bude
konat na Starém Ransku.
* RM schvaluje seznam firem k oslovení
na podání nabídky na výběrové řízení
„Snížení
energetické
náročnosti
vnějšího pláště ZŠ“: Redomo, a.s.,
Hradec Králové, Vanderlaan, s.r.o., Světlá
nad Sázavou, MATEX HK, s.r.o., Hradec
Králové, Marhold, a.s., Pardubice, BWStavitelství, s.r.o., Holice.
RM neschvaluje prodloužení termínu
dokončení stavby MŠ Krucemburk dle
žádosti zhotovitele z 5. kontrolního dne.
15. zasedání – 9. 8. 2011
* Na základě upozornění KÚ Kraje
Vysočina, Odbor dopravy a silničního

hospodářství, na závady na komunikaci
silnice č. I/37 – nedostatečné osvětlení
přechodů pro chodce, špatně viditelné
vodorovné dopravní značení – RM
zařadila technické opatření do rozpočtu
roku 2012, včetně zabudování světelné
signalizace měření rychlosti projíždějících
vozidel obcí; předpoklad dokončení oprav
do 30. 6. 2012.
* RM schvaluje žádost o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Žadateli bude odpovězeno na všechny
otázky výrazem ne a bude odkázán na
vývěsky a webové stránky městyse
Krucemburk, kde bude žádost a odpověď
zveřejněna pro využití v budoucnosti.
* RM schvaluje příspěvek na činnost
neziskové organizace zabývající se
výchovou dětí a mládeže Salesiánské
Hnutí Mládeže Klub Krucemburk ve výši
12.000 Kč.
* RM schvaluje přípravu technické a
projektové dokumentace k zateplení
budov J. Zrzavého 13 a Mikuláše Střely
420.
16. zasedání – 29. 8. 2011
* RM schvaluje „Řád veřejného
pohřebiště – katolický hřbitov“ a „Řád
veřejného pohřebiště – evangelický
hřbitov“.
* RM schvaluje pronájem nebytových
prostor MUDr. Miloslavu Sýkorovi od
1.10. 2011.
* RM schvaluje žádost o ukončení
nájemního vztahu s MUDr. Helenou
Silvestrovou k 30. 9. 2011.

* RM schvaluje změnu termínu
vyhlášení výběrového řízení „Rozšíření
zpevněných ploch na katolickém hřbitově
v Krucemburku“.

* RM schvaluje prodej traktoru Zetor
za cenu 380.000 Kč.
* RM schvaluje nákup pozemků č.
586/1, 586/2, 585, 34/2 a 31
v katastrálním území Krucemburk od

Římskokatolické farnosti Krucemburk a
nákup pozemků č. 1385/8 v katastrálním
území Krucemburk od Českobratrské
církve evangelické Krucemburk.

INFORMACE Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE (22. 6. 2011)
* ZM projednalo a schválilo dotaci od
kraje Vysočina pro MŠ Krucemburk ve
výši 31.120 Kč na vybavení venkovního
dětského sportoviště.
* ZM projednalo a schválilo koupi
pozemku v k.ú. Krucemburk: parc. č.
1758/36 o výměře 478 m2 – vodní plocha
a pozemku parc. č. 1758/40 o výměře 85
m2 za cenu dle znaleckého posudku.
* ZM projednalo a schválilo koupi
pozemku PK parc.č. 305/3 o výměře

5.615 m2 za cenu 10 Kč/m2 v k.ú. Staré
Ransko.
* ZM projednalo a potvrdilo rozhodnutí
RM o posouzení nabídek na akci
„Pořízení lesní techniky – městys
Krucemburk“.
* ZM projednalo a schválilo udělení
čestného občanství PaedDr. Jitce
Měřinské a Karlu Losenickému.
* ZM projednalo a schválilo Veřejnou
vyhlášku č.1/2011 – Oznámení o vydání

Územního plánu Krucemburk, který je
opatřením obecné povahy.
* ZM projednalo a schválilo podmínky
Zadávací dokumentace na „Rozšíření
zpevněných ploch na katolickém
hřbitově v Krucemburku“ a zmocnilo
RM ke schválení výsledku veřejné
soutěže.

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.

SEKÁNÍ ZELENĚ
NA OBECNÍCH POZEMCÍCH
V letošním létě
byly
naprosto
ideální podmínky
pro růst trávy. Pro
nás všechny to
znamenalo sekat své
zahrádky
a
pozemky častěji než
obvykle. Co se týká
údržby
veřejné
zeleně, máme tři
pracovníky, kteří sekají převážně strunovými sekačkami,
křovinořezy a pojezdovými sekačkami se sběrnými koši.
Prioritou je udržet posekané a upravené chodníky u hlavní
silnice č. I/36, která prochází Krucemburkem, a travnaté plochy
celého náměstí. Dále udržujeme posekaný a upravený katolický a
evangelický hřbitov a jejich okolí. Jistě si dokážete představit, že
sekat trávu mezi pomníky, které jsou někde vzdáleny pouze
dvacet centimetrů od sebe, není jednoduchá záležitost. Naši
zaměstnanci musí vždy po sekání pomníky očistit a místy se
využívá i chemie, která zamezí dalšímu růstu vysokých plevelů
kolem hrobů. Naše zaměstnance vždy potěší, když je lidé chválí,
že tato pietní místa udržují v takovém pořádku. Najdou se
samozřejmě i jedinci, kteří si v průběhu sekání stěžují, že mají na
pomnících trochu trávy, aniž by jim došlo, že nejdříve se musí
posekat a potom teprve uklidit. Jsou to zřejmě tací, kteří trávu
nikdy nesekali, anebo ráno vstali špatnou nohou a chtějí o tom
mermomocí dát všem kolem sebe vědět.

SBĚR A TŘÍDĚNÍ ODPADU
V KRUCEMBURKU,
STARÉM RANSKU A HLUBOKÉ
TŘÍDĚNÍ ODPADU
V našem městysi máme 11 sběrných míst pro třídění odpadu.
U sběrných surovin v Krucemburku máme na papír 2 kontejnery,
na plasty 2 kontejnery, na sklo 2 kontejnery, na drobné elektro 1
kontejner, na komunální odpad 2 kontejnery. Na Viničkách jsou
dvě sběrná místa, dohromady na papír 1 kontejner, na plasty 2
kontejnery, na sklo 2 kontejnery. Dále u základní školy máme 1

Jako další sekáme prostory mateřské školy a obecních
bytových domů, Domu pečovatelské služby, letního kina, veřejná
prostranství na Starém Ransku a v Hluboké a samozřejmě také
prostory kolem pomníků a památníků spadajících pod náš
městys.
Po úpravě těchto míst se snaží zaměstnanci posekat také co
nejvíce ploch ve vedlejších silnicích našeho městyse. Vezmete-li
si takto velkou plochu na sekání, jistě si domyslíte, že když naši
zaměstnanci na jedné straně skončí, už by potřebovali být čtrnáct
dní před tím opět na začátku. Jen pro Vaši představu: na
obecních
pozemcích
se
spotřebuje zhruba
650 litrů benzínu
a asi 900 metrů
struny do sekaček
za sezonu. Proto
bychom
chtěli
poděkovat hlavně
těm
našim
občanům, kteří když sekají své zahrádky, posekají také chodníky
před nimi, i když jsou obecní. Práce těchto občanů si velice
vážíme – přispívají k pěknému vzhledu našeho městyse.
Sezona sekání trávy se pomalu blíží ke konci, a tak se
všichni těšíme, že si od sekaček přes zimu odpočineme. Jak už to
tak každý rok bývá, brzy vyměníme sekačky za hrabla na sníh a
sněhové frézy. Proto bych Vám všem chtěl popřát klidnou zimu
bez sněhových kalamit, abychom si během ní alespoň trochu
odpočinuli.
Tomáš Trávníček

kontejner na papír, 2 na plasty, 1 na sklo, u lesácké bytovky
máme 1 kontejner na plasty, 2 na sklo. U parku na odbočce na
Staré Ransko máme 1 kontejner na plasty a 2 na sklo. Na Starém
Ransku máme na sběrném místě u hasičské zbrojnice 1 kontejner
na papír, 2 na plasty a 2 na sklo a v Hluboké 1 kontejner na papír,
2 na plasty, 2 na sklo a 3 kontejnery na komunální odpad.
To znamená, že máme na tříděný odpad dohromady 55
kontejnerů. V praxi se setkáváme s jedním zásadním problémem:
Kontejnery u sběrných surovin jsou často přeplněné, kdežto na
ostatních sběrných místech vyvážíme málokdy plné kontejnery.

Není jistě lehké se vyznat, co kam rychle patří, když jsme se
teď honem rozhodli vyklidit sklep, půdu nebo kůlnu. Proto jsme
se rozhodli umístit dva velkoobjemové kontejnery v
Krucemburku do areálu čističky, kde Vám naši zaměstnastnaci
rádi poradí, co tam patří, a navíc naskládají kontejner tak, aby se
dostalo i na opozdilce. Na Starém Ransku kontejner zůstává.

Je tu otázka na zamyšlení. Máme z ostatních stanovišť sběru
odpadu převést kontejnery do tohoto místa?! Dle mého názoru je
to neuskutečnitelné a zbytečné. Často vidím naše občany ze
vzdálenějších míst našeho městyse, že dovážejí odpad právě ke
sběrným surovinám. Snad výčet výše uvedených sběrných míst
jim usnadní třídění odpadu a ještě ušetří za přepravu do
vzdálenějšího místa.
Zároveň bych chtěl apelovat na občany, kteří bezohledně
pohazují kolem kontejneru odpad, když vidí, že kontejnery jsou
již plné. Máme dostatek sběrných míst na to, abyste použili jiný
kontejner. Pohazování odpadu kolem přeplněných kontejnerů
není rozhodně třídění, ale bordelismus. Je jen na nás všech, na
každém jedinci, jak čistý bude náš městys.
VELKOOBJEMOVÝ SBĚR ODPADŮ
– změna místa v Krucemburku
V kalendářním roce provádíme celkem dva sběry
velkoobjemového odpadu, a to na jaře a na podzim. Naši občané
jsou vždy informováni prostřednictvím obecního rozhlasu,
vývěskou na úřední desce, vývěskami v obcích, v obchodech, a
pokud je to časově možné, tak i v našem zpravodaji. Do této
chvíle se umísťovaly vždy 3 kontejnery: na náměstí, pod park a
na Staré Ransko. Do těchto velkoobjemových kontejnerů patří
běžný komunální odpad větších rozměrů. To jsou: gauče, křesla,
koberce a další vesměs komunální odpad. Do těchto kontejnerů
nepatří například: eternit, dlažba, pneumatiky, elektronika atd.
Někteří občané do těchto kontejerů, zejména pod parkem,
ukládali odpad, který tam vůbec nepatří, jako jsou například
pneumatiky, eternit, dlažba, zrcadla atd., a i když byl kontejner
již plný, tak ho stále obkládali po jeho obvodu, až nebyl téměř
ani vidět.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Tento odpad se vybírá sběrnou firmou 2 x ročně na předem
určených místech: náměstí v Krucemburku, prostory před
hasičskou zbrojnicí v Krucemburku, na Starém Ransku u
hasičské zbrojnice a v Hluboké u kontejneru pro sběr
komunálního odpadu. Sběrná firma vybírá nebezpečný odpad a
to: plechovky od barev, akumulátory, televize, monitory, zářivky
atd.
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Často se setkáváme s tím, že v tříděném odpadu a v
kontejnerech na odpad komunální u sběrny je plno Vašeho
běžného odpadu z domáctnosti. V tomto případě se držte platné
legislativy. Platíte si za odvoz odpadu za osobu, nikoli za
popelnici. Proto si zvolte takový počet popelnic, abyste
neztráceli čas a peníze převážením odpadu jinam. Bude to pro
Vás v dnešní uspěchané době jistě pohodlnější. Navíc tím ušetří i
městys za sběr odpadků a jejich následnou likvidaci a ušetřené
peníze může městys investovat na další rozvoj.
V případě jakýchkoli dotazů kam s Vaším odpadem mě
neváhejte kotaktovat na emailu mistostarosta@krucemburk.cz
nebo osobně v úřední dny v kanceláři.
Tomáš Trávníček

CO UKRÝVALA STARÁ KOPULE KOSTELA SV. MIKULÁŠE? (II)
Druhý dokument, který byl uložen ve schránce vyzvednuté
při opravě kostelní věže, pochází z roku 1938. Text je opatřen
otiskem razítka s nápisem Sigil Ecclesiae Parochialis in
Krucemburk (pečeť farního kostela v Krucemburku) a s
podobiznou sv. Mikuláše. Přinášíme text v autentické verzi se
všemi pravopisnými a stylistickými zvláštnostmi.
V roku spásy naší
1938 byly provedeny
rozsáhlé opravy na
zdejším farním kostele
a
beneficiatních
budovách.
Omítka
kostela byla otlučena a
znovu nahozena, tato
báň pořízena nová,
mimo to pak byl
oplechován mědí vrch
báně.
Tuto
práci
provedl vzorně p. Jan
Šle(r)ka, mistr klempíř
v
Krucemburku.

Celkové práce opravné řídil p. Václav Pavlíček, stavitel v
Krucemburku nákladem Kč 105.000.-. Práce začaly 16. srpna
1938 – bohužel nepřízní počasí se vše zdržovalo, takže teprve 7.
října dokončeny omítky kostela. Hůře však ještě než počasí rušily
práce poměry mezinárodní. Zradou západních mocností, jimž
naše vlast po dvacet roků sloužila jako přední hráz civilisace a
kultůry západní proti rozpínavosti germánské, musil stát náš
povolati zálohy k obraně toho, co každému člověku jest
nejdražším – statisíce vojínů hotových nadšeně dáti vlasti i svůj
život, bylo odvoláno od své denní práce na obrannou frontu – a
mezi nimi i podnikatel staveb p. Pavlíček a mnozí jeho dělníci a
zedníci. Dva toliko zedníci zůstali, aby alespoň dokončili omítku
kostela, pracujíce svědomitě i mimo dobu pracovní. A tak ostatní
práce opravné zůstávají na rok příští. Jak bude? Bude možno
dokončiti? Smutno jest po vlastech českých! Nenasytní
Teutonové rvou kusy země, jež jsou – i nejsou osídleny Němci – a
národ náš opuštěn ode všech s bolem v srdci – ale také se
zaťatými zuby i pěstí sevřenou – musí přihlížeti na toto řádění
lupičů, splnomocněných třemi nositeli CIVILISACE, hlasateli
MÍRU – Anglií, Italií a Francií. Tyto tři velmoci vydaly národ
náš potupě, jaké se od počátku světa nedostalo žádnému
suverénnímu národu – aby na naše útraty "zachránily" mír

vlastních zemí, nejsouce schopny samy za mír dáti nejmenší
oběti. Pravdou jest výrok uchvatitele Hitlera, že Anglie a Francie
jsou státy STAŘECKÉ. Jak na druhé straně jest útěšný pohled na
ty naše nádherné hochy-vojíny, kteří – mimo vše očekávání –
náhle večer ve 22.30 hod. povolání, bez řečí, okamžitě nastoupili
svoji povinnost s nadšením, jež snad dějiny nikdy neviděly. A po
oznámení mnichovského násilného diktátu velmocí jen
nadlidským úsilím armádního velení a důstojníků dali se zdržeti,
aby zbraní nehájili ta území, jež hrubým násilím byla nám
odňata. Kéž Bůh odmění jejich lásku hojným požehnáním jim i
potomkům jejich!
Toto vše se stalo, když na stolci presidentském seděl Dr.
Eduard BENEŠ, jenž však resignoval, nechtěje býti svojí osobou
překážkou nové orientace naší zahraniční politiky a dalšího
šťastného rozvoje vlasti. Na stolci sv. Vojtěcha v Praze jako
metropolita spravoval provincii pražskou J. E. Njdst. pan Karel
kardinal KAŠPAR, biskupem diecese Královéhradecké byl J. E.
Dr. Mořic Pícha, jenž od 1. ledna 1938 přejal patronátní práva i
břemena od dosavádniho patrona, jímž bylo Lesní Družstvo v
Přibyslavi, bisk. vikářem byl vsdst. pan Msgre Alfons Hornek,
čestný kanovník, děkan a farář v Přibyslavi, farářem zde Karel
Wiesner. Starostou městýse Krucemburku byl p. Karel Pokorný,
krejčovský mistr.
KÉŽ SVATÝ VÁCLAV, DĚDIC ZEMĚ ČESKÉ A PATRON
NÁŠ NEJMILEJŠÍ VYPROSÍ U TRŮNU BOŽÍHO TRVALÝ MÍR
NAŠÍ VLASTI, KÉŽ STANE SE VRATISLAVEM A VRÁTÍ SLÁVU
DÁVNOU NAŠEMU NÁRODU, O·KTEROU JSME BYLI
PŘIPRAVENI ZLOBOU JEDNĚCH A NESCHOPNOSTÍ
DRUHÝCH!
V KRUCEMBURKU dne 10. října 1938.

Dvoustránkový strojopis (s několika překlepy) napsal a
podepsal Karel Wiesner. Narodil se 19. května 1891 v
Močovicích u Čáslavi. Po vysvěcení v Hradci Králové (12.
července 1914) byl kooperátorem v Libštátě (1914-16),
kaplanem v Červených Janovicích (1916-20), Častolovicích
(1920-22), Brandýse nad Orlicí (1922-26) a Ústí nad Orlicí
(1926-27). Na faru v Krucemburku nastoupil 1. dubna 1927; v
letech 1934-38 byl zároveň administrátorem v Chlumu. Jeho
třiatřicetileté působení v Krucemburku odráželo složitost
společenského vývoje naší republiky se všemi peripetiemi.
29. července 1928
byly
na
věži
katolického kostela
zavěšeny dva nové
zvony – Sv. Marie
(vážil 435 kg) a Sv.
Václav (vážil 306
kg); starší dva zvony
byly rekvírovány 19.
září 1916 a 29.
března
1918.
Slavnostní průvod –
skládal se ze školních
dětí,
hudebníků,
drůžiček, dívek v
krojích,
zástupců
společenských organizací, duchovenstva, hostů a dalších občanů
Krucemburku a také vozu se zvony – vyšel od domu stavitele
Vachka, jehož dělníci pak zvony dopravili do věže. Po
slavnostním Te Deum... v kostele a svěcení zvonů se nové zvony

rozezněly krajem a při vyzvánění za padlé vojáky byla zažehnuta
všechny světla v obci.
Otištěný dokument kromě obvyklých údajů o opravě kostela
popisuje i politickou situaci podzimu 1938 – rozbíjení
Československa Němci (Teutony) a uchvatitelem Hitlerem po
Mnichovu – a dobovou atmosféru v obci.
Při hromadném zatýkání 23. ledna 1945 patřil K. Wiesner
mezi první zatčené: byl týrán o zbit do bezvědomí (nutnou
lékařskou pomoc mu poskytl MUDr. Václav Drbálek). Katolická
fara byla zabrána pro gestapo: zde se prováděly výslechy a byli
internováni první zatčení. 28. ledna byl mezi dvaadvaceti občany
transportovanými do Kolína, odtud 1. února do Terezína a poté
na Pankrác. Domů se vrátil s podlomeným zdravím. Zatčen byl i
jeho bratr Zdeněk (1898-1945), který zahynul.
K 30. dubnu 1959 odešel K. Wiesner do důchodu. Od 1.
června 1961 žil na faře ve Vršcích (Vršce u Kopidlna). Závěr
života strávil na Starém Ransku čp. 55 u hospodyně Boženy
Mrázkové. Zemřel 15. ledna 1967. Pochován je v hrobě se svou
matkou Annou na místním katolickém hřbitově.
Jiří Zeman

PŘED ŠEDESÁTI LETY BYLA
OTEVŘENA ŠKOLNÍ BUDOVA

V neděli 2. září 1951 byla slavnostně otevřena budova nové
krucemburské školy. Skončilo tak šestileté vyučovací
provizorium, které začalo rozbombardováním staré školní
budovy 9. května 1945. Stavba nové školy začala již v roce 1947.
Nedostatek financí a stavebního materiálu způsobil, že se
výstavba prodlužovala a původní projekt školního areálu byl
zredukován jen na vlastní budovu s tělocvičnou a učitelský dům;
nebyla postavena budova mateřské školy.
Slavnostního otevření školní budovy se zúčastnili
představitelé politických, společenských a kulturních organizací
a hlavně obyvatelé Krucemburku (tehdy již Křížové) a okolních
vesnic, kteří si přišli prohlédnout jednu z nejmodernějších škol v
tehdejším Pardubickém kraji. Slavnostní projev přednesl Rudolf
Pustina, zástupce Okresního národního výboru v Chotěboři.
Pravidelná výuka začala v pondělí 3. září 1951.
Slavnostním otevřením však práce na školním areálu
neskončily. V roce 1956 začala definitivní úprava jeho okolí, na
níž se podíleli rodiče i učitelé s žáky. Roku 1958 bylo provedeno
oplocení školní zahrady před budovou národní školy. Dokončena
byla také úprava sportovního hřiště za školou; mnoho práce při
jeho výstavbě vykonali žáci vyšších tříd, zejména v hodinách
tělesné výchovy a pracovního vyučování.
Na dobové fotografii je vidět původní krytina střechy –
vypalované tašky vlnovky, které však nebyly kvalitní a
rozpadaly se. I když byla střecha v roce 1956 opravena, do
budovy i nadále zatékalo. Proto byly tašky nahrazeny počátkem
60. let eternitem.
Otevřením školní budovy se uprázdnily místnosti v bývalé
evangelické škole. Už v říjnu 1950 podal místní národní výbor
žádost o zřízení mateřské školy. Krajský národní výbor v
Pardubicích ji vyřídil kladně, a tak byla v září roku 1951
otevřena „školka“. Sídlila až do požáru v dubnu 1959 v budově

bývalé evangelické školy. První ředitelkou byla jmenována
Marta Losenická.

Z archivu Václava Jandy

Na fotografii je pedagogický sbor z poloviny 50. let. Horní
řada (zleva): Václav Vavřena, Radomír Holík, Bohumil Chmelař,
Josef Vít Janáček (ředitel školy), František Hrdý, Vladimír
Budínský, Mojmír Vašíček. Dolní řada (zleva): Marie Makešová,
Božena Sovová, Věra Vašíčková, Libuše Krumlová, Adéla
Fialová, Alena Netíková, Hana Ligmajerová, Libuše
Chmelíková, Anežka Přibylová
zpracoval Jiří Zeman

PŘED DEVADESÁTI LETY SE
NARODIL P. BOHUSLAV KRANDA
Bohuslav Kranda se
narodil 2. října 1921 v Kožlí
u Ledče nad Sázavou v
rodině Josefa Krandy a jeho
manželky Antonie, rozené
Šimkové, jako prostřední ze
tří
synů.
Vystudoval
gymnázium
v
Čáslavi
(maturita 1940) a absolvoval
kněžský seminář v Hradci
Králové (ordinován zde byl
29. června 1946). Poté byl
kaplanem v Hronově nad
Metují (1946-48) a v
Náchodě (1948-50), jako
administrátor působil v
Jaroměři (1950-51) a krátce
v Třebovicích v Čechách
(červen a červenec 1951).
Od počátku 50. let se věnoval
duchovní správě na Vysočině –
od roku 1951 jako administrátor v
Sopotech, kaplan v Libici a
excurrendo
administrátor
v
Horním Studenci. Od 22. května
1959 vedl farnost v Krucemburku
(tehdy Křížová), zároveň působil
i nadále jako administrátor v
Sopotech a Horním Studenci (do
roku 1962), ve Vojnově Městci
(1962-69) a krátce opět v
Sopotech (1969-70).
Mezi farníky i všemi občany
byl B. Kranda velmi oblíbený pro
svoji přátelskou povahu, pro
svoje komunikativní dovednosti,
pro svoji lásku k lidem. Měl
přirozenou autoritu, s níž se vždy
dovedl zasadit za správnou věc.
Rád přijímal návštěvy, měl rád

společnost. Přátelil se s P. Karlem Břízou – „Karlíček“, jak mu
říkal, ho navštěvoval každý den. Pokud mu zdraví sloužilo, zašel
i do hospody, aby si popovídal s lidmi a dal pivo. Někteří
členové Chrámového pěveckého sboru ještě vzpomínají na
každoroční oslavu jeho svátku, kdy se na faře zpívalo a veselilo
až do pozdních večerních hodin.
B. Kranda se také věnoval opravám kostela, fary i hřbitova
(studna, rozvod vody, vykácení starých stromů). Největší akcí
byla zřejmě generální oprava kostela v polovině 60. let. B.
Kranda nechal presbytář v kostele upravit podle směrnic 2.
vatikánského koncilu, tj. zavedení obětního stolu tak, aby kněz
sloužil mši svatou obrácen čelem k lidu (do této doby byl otočen
k věřícím zády). Kostel byl odvodněn výkopem na severní straně
a elektroosmozou a vymalován. Slavnostní svěcení se konalo 22.
října 1966.
P. Kranda zemřel při pohřebním obřadu 9. října 1987 v 16
hodin na ischemickou srdeční chorobu. Pohřben byl 16. října na
zdejším katolickém hřbitově.
Marta Rejšková

PŘED 85 LETY ZEMŘEL
P. ANTONÍN ROHLÍK
V neděli ráno 26. září 1926 kolem sedmé hodiny ranní bylo
poblíž staré polní cesty na Chlum nad Třemi kříži („u vrbových
keříků“) nalezeno mrtvé tělo katolického faráře Antonína
Rohlíka. Po převezení na faru místní lékař určil jako příčinu
smrti selhání srdce. Teprve večer při převlékání bylo náhodou
zjištěno, že zemřel násilnou smrtí – ranou z ručnice: v jeho těle
bylo nalezeno asi 50 broků. Pohřeb se konal 29. září v deset
hodin ráno, zúčastnilo se ho dvaadvacet kněží, kteří kráčeli před
rakví, a velké množství
občanů z Krucemburku a
okolí. Pohřben byl na
katolickém hřbitově (v
hrobě je pohřben další
krucemburský
duchovní
správce Bohuslav Kranda).
K vraždě došlo zřejmě
již v sobotu 25. září v
podvečer.
Střelec
byl
pravděpodobně ukryt v
nízkém porostu úžlabiny,
která vedla od polní cesty
jihozápadním
směrem.
Podezřelým ze zločinu
úkladné vraždy byl zprvu
Ladislav Rohlík, který
svému strýci vedl dva roky hospodářství. Jak uvedlo Večerní
České slovo (11. 4. 1927), 6. dubna 1927 jej však porota
osvobodila „všemi dvanácti hlasy“. K činu se po několika
desetiletích přiznal jeden z bývalých krucemburských četnických
strážmistrů.
Antonín Rohlík se narodil 21. dubna 1861 v Rohozné.
Vysvěcen byl 17. července 1887. Poté byl kaplanem v Pohledu
(1887-92) a ve Vojnově Městci (1892-97), administrátorem
(zatímním správcem farnosti) v Nížkově (1897-98) a poté opět
kaplanem ve Vojnově Městci (1898-1902). Na uvolněné místo v
Krucemburku (dosavadní duchovní správce František Kotrbelec
se stal v červenci 1902 farářem v Přibyslavi) nastoupil jako
administrátor 20. prosince 1902, od 19. ledna 1903 byl až do své
smrti farářem. Na místní škole učil náboženství, byl členem
obecní školní rady a členem výboru „Krejcarového spolku“
obstarávajícího chudým dětem ošacení a obuv.
Místo tragické smrti faráře Antonína Rohlíka připomíná od
29. července 1928 pomník v březovém hájku.
zpracoval Jiří Zeman

Z ČINNOSTI SPOLKU ZAHRÁDKÁŘŮ
Na letošní rok byla naplánována výstava květin na první
víkend v měsíci září. Na výstavě bylo možné zhlédnout široký
sortiment více než sta odrůd jiřin hlavních vystavovatelů pánů
Břetislava Roudenského a Jirky Orlíčka včetně novinek, a ty
doplnily výpěstky ostatních členů spolku.
Výstava byla rozšířena vedle tradičních prostor též do
obřadní síně, kde lépe vynikla vystavená aranžmá. Většina
návštěvníků kladně hodnotila vysokou úroveň a profesionální
provedení aranžovaných váz. Na dobré úrovni výstavy mají podíl
vedle širokého sortimentu vystavovaných květin též aranžérské
schopnosti MUDr. Jiřiny Moravcové i ostatních členů spolku,
kteří se do přípravy náročné výstavy zapojili. Škoda, že výstavu
vidělo málo návštěvníků, víc bylo přespolních než místních
občanů. Ukázky z výstav je možné zhlédnout i na
www.krucemburk.cz – spolek zahrádkářů.
V polovině srpna jsme
se rozloučili s naším
dlouholetým
aktivním
přítelem panem Františkem
Holasem. Na této výstavě
jsme
mohli
naposled
obdivovat jeho mečíky a
astry,
kterými
se
symbolicky rozloučil se
všemi návštěvníky výstavy.
Čest jeho památce.
V současné době již
zahajujeme
moštování
jablek v naší moštárně.
Bude probíhat vždy v
sobotu od 7 do 11 hodin.
Zahrádkáři mají možnost
zpracovat své ovoce. Je třeba, aby k moštování bylo připraveno
ovoce čisté, nenapadené hnilobou a aby bylo řádně omyté. Mošt
lze sterilovat a získat tím nápoj bez zbytečných přísad, jako jsou
barviva a konzervanty.
Pavel Novák

FILATELISTICKÝ KROUŽEK
V KRUCEMBURKU
Na založení filatelistického kroužku v Krucemburku měli
zásluhu krucemburští občané, kteří se sbíráním poštovních
známek zabývali ve svém mládí, to znamená již v době před 2.
světovou válkou. Pamatovali a mnozí také navštívili první

světovou výstavu známek „Praga 1938“. Pokud jsou dochované
ústní zprávy správné a úplné, byli to zejména níže uvedení
občané žijící v té době v Krucemburku: pan Vladimír Budinský a
p. Jaroslav Chmelař – oba učitelé na zdejší škole, p. Jaroslav
Musil, místní obchodník, p. Bohumil Lacina, úředník v podniku
p. Štilla, p. Josef Herman, p. Antonín Kohout a jistě i mnozí jiní,
kteří nejsou jmenovaní, ale věnovali se této zálibě, v té době
stále více se rozšiřující.
Navázali tak na dávnou minulost poštovnictví v tomto
městečku. Když v roce 1868 byl zahájen provoz v právě
otevřeném poštovním úřadě, purkmistr Jan Nepomuk Dienelt se
stal zároveň i prvním poštmistrem. Poštovní razítko bylo zprvu
německé se jménem Kreuzberg, později německo-české.
V roce 1947 byl ustaven klub filatelistů v Krucemburku, po
roce 1949 obdržel registrační číslo 05-44 Křížová. Členskou
základnu tohoto kroužku rozšiřovali zájemci o tento koníček z
okolních obcí: Staré Ransko, Hluboká, Vojnův Městec, Ždírec
nad Doubravou, Kohoutov. Prvním předsedou klubu se stal p.
František Říha z Krucemburku, pokladnu a finance obstarával p.
Bohumil Lacina, rovněž občan z Krucemburku. Schůzky členů
se v počátcích konaly v místním hostinci, později pak v místnosti
Východočeských dřevařských závodů. V prostorách jídelny
tohoto provozu se konala 25. května 1975 výstava poštovních
známek a veškeré literatury. Přestože bylo špatné počasí, byla
poměrně hodně navštívena mládeží i dospělými občany.
V tomto roce bylo v klubu registrováno 40 členů a byl veden
i kroužek mladých filatelistů. Zájem o sbírání známek byl v té
době značný. Klub spolupracoval s organizacemi v Chotěboři, ve
Žďáru nad Sázavou, zajížděl na různé výstavy (Praha, Brno) a
celkem byl ve své práci aktivní. Každým rokem se před
vánočními svátky konala výroční schůze klubu, na níž se
hodnotila práce za uplynulý rok. Zlom v činnosti klubu nastal v
letech 1985-89. Někteří dlouholetí členové zrušili členství, mladí
po dovršení 18 let ve sbírání známek končili, počet členů klesl na
polovinu původního stavu.
Přesto rok 1990 přinesl pro krucemburský klub velmi

významnou událost. Ve známkové tvorbě bylo vzpomenuto stého
výročí narození malíře Jana Zrzavého (1890-1977). V emisi
umění byla vydána známka s námětem umělcova obrazu
„Krucemburk roku 1923“ v hodnotě 2 Kčs ve čtyřbloku. Na
místní poště pak bylo používáno i příležitostné razítko.
Tolik jen velmi stručně o minulosti tohoto zájmového
kroužku, který v současné době patří již jen starším občanům.
Mládež má dnes jiné zájmy.
Jan Velík

ŠACHOVÝ KROUŽEK

Náš šachový kroužek hraje krajskou soutěž. V roce 2010
jsme se umístili na 5. místě a roku 2011 na 6. místě z 10
družstev. Také pořádáme turnaje v Krucemburku. V květnu 2010
se uskutečnil ve vinárně, kde se sešlo 26 hráčů. Výsledky: 1.
Tomáš Janáček (Krucemburk), 2. Petr Kačor (Havlíčkova
Borová), 3. Martin Hrančík (Krucemburk).
V letošním roce jsme pořádali tři turnaje; hráči přijeli z
Havlíčkova Brodu, Bedřichova, Nového Veselí, Havlíčkovy
Borové, Jihlavy, Libině, Žďáru nad Sázavou, Poličky, Hlinska,
Pardubic, Pohledu, Prahy, Chotěboře, Přibyslavi a Škrdlovic.
9. dubna se pořádaly dva turnaje – ve zrychleném šachu na
15 minut a 5 minut. Zúčastnilo se jich 39 hráčů. Výsledky
turnaje na 15 minut: 1. M. Buchta (Polička), 2. P. Kačor (Havl.
Borová), 3. J. Tůma (Havl. Brod); z krucemburských šachistů se
nejlépe umístil L. Kašpar (7. místo). Výsledky turnaje na 5
minut: 1. T. Janáček (Krucemburk), 2. P. Kačor (Havl. Borová),
3. J. Pokorný (Jihlava). Z krucemburských žáků se účastnili
Pavel Soukup (5. místo) a Jan Soukup (7. místo) z 12 žáků.
Poslední turnaj se uskutečnil 28. května v sokolovně – byla to
Pouťová pětiminutovka, jíž se zúčastnilo 30 hráčů. Výsledky: 1.
J. Skořepa (SOKOL Bedřichov), 2. M. Holata (TJ Jiskra Havl.
Brod), 3. M. Zimpl (Sokol Nové Veselí), 6. M. Hrančík (SOKOL
Krucemburk). Z krucemburských žáků se turnaje účastnili Filip
Janáček (4. místo), Martin Strašil (6. místo), Patrik Pálka (7.
místo) z 9 žáků.
Pořádáme také vánoční turnaj, jehož se účastní jen místní
šachisti (poslední dva turnaje vyhrál Martin Hrančík).
Za všechno, co jsme mohli uskutečnit, bych chtěl poděkovat
Městysi Krucemburk a SOKOLU Krucemburk.
Od října 2011 opět začínáme každý pátek posouvání figurek
po šachovnici. Kdo má zájem, je vítán – žáci od 17 hodin,
dospělí od 18 hodin.
Tomáš Janáček

MENX - HAIBIKE.CZ
Cyklistická i bruslařská sezona se pomalu chýlí ke konci. Za
sebou máme již několik desítek závodů, jeden z nich jsme
dokonce pořádali sami a s druhým jsme pomáhali.
Námi pořádaný závod se konal den po Velikonocích u
rybníka Řeka. Sešlo se tu mnoho malých i velkých závodníků
(celkem 89). Tento závod byl součástí v seriálu Bikových úterků,
které se jezdily každé druhé úterý v měsíci od dubna až do

června na území Vysočiny (Hlinsko, Krucemburk, Libice,
Třemošnice, Chotěboř). Naši závodníci se celého seriálu
zúčastnili a dokonce celý seriál vyhráli. Alžběta Havlasová
vyhrála kategorii žen a Tomáš Stuna si ve finálovém závodě
v Chotěboři vyjel body, které mu pomohly také k zlatu!
Druhý závod, kde jsme se prezentovali jako organizátoři, byl
Světový pohár v olympijské disciplíně cross country, ve které
máme nyní nejlepšího závodníka na světě Jaroslava Kulhavého
(mistr světa, mistr Evropy, celkový vítěz světového poháru).
Světový pohár se konal v Novém Městě na Moravě, kam přijela
celá světová mountainbiková špička a dvacet tisíc diváků.
Většina našeho týmu zde pracovala v organizačním týmu Jána
Svorady (pořadatele závodu), Betty s Tomášem závodili. Více na
www.mtbs.cz.
Naši cyklisté se zúčastnili v letošní sezoně pravidelně 1-3
závodů za týden, a to jak na Vysočině, tak i v celé ČR. Betty i
Tomáš vyhráli nebo byli na „bedně“ na mnoha závodech,
podařilo se jim celkově vyhrát Bikové úterky i Hradecký pohár.
Závody se jezdily od března do září, takže oba dva museli
dokázat, že mají formu přes celou sezonu. Betty získala výborné
umístění na mistrovství ČR v maratonu, kde obsadila 4. příčku.
Oba vyhráli 80 km dlouhý maraton Rampušák, který se jel celý
za prudkého deště, mlhy, hlubokého bahna a asi v 10 stupních
v náročném terénu Orlických hor. Tomáš obsadil 3. příčku na
závodě Kolo pro život v Chrudimi na trase dlouhé 115 km a
Betty byla celkově druhá v ženách na stejné trase. Betty i Tomáš
se na začátku roku pro zpestření tréninkového období zúčastnili
českého poháru v zimním triatlonu (běh, kolo, běžky), Betty
jeden závod vyhrála a celkově obsadila 3. příčku v elitní
kategorii žen. Tomáš se umístil v silné konkurenci v TOP 10!
Nyní mají cyklisté před sebou poslední závodní měsíc, kdy
musí zabrat. Tomáše čeká 120 km dlouhý závod Rallye Sudety,
kde se každoročně sejde špička z celé ČR, a chce se umístit do
10. místa. Betty pojede kratší, 60 km dlouhou trasu. A jako
posledního závodu v sezoně se oba zúčastní štafetového závodu
Bobr cup, který se nikdy nevzdává! Tento závod je složen z týmu
tří závodníků: běžce (běží 15 km dlouhou trasu, na které musí
překonat několik brodů řekou Moravou), štafetový kolík předává
cyklistovi (ten na 25 km
překonává také 3 brody
– poslední má hloubku
po ramena), když dojede
svou
část
závodu,
předává
štafetu
kajakářovi, který ji po 6
km dlouhé trase na řece
doveze do cíle. Betty si
letos sestavila nadějný
tým mladých závodnic, které mají šanci se umístit do 3. místa,
mezi jejich konkurenty je např. i tým kajakářky Štěpánky
Hilgertové. Tomáš bude bojovat se svými kolegy také o co
nejlepší umístění.
Naši bruslaři se letos opět vydali na tradiční závod sezony na
24 hodin LeMans, který se pravidelně jezdí na automobilovém
okruhu. Kapitánka Petra Havlasová se svým pětičlenným týmem
obsadila 15. místo v kategorii Endurance (vytrvalost). Opět celý
závod natáčela ČT4 pod vedením Martina Máčela.
Bruslaři navštívili též čtyřiadvacetihodinový závod
v Holandsku, kde obsadili 10. místo v absolutním pořadí, a čeká
je ještě v říjnu pětihodinový závod na Masarykově okruhu
v Brně.
Naše mladé in-linové naděje se letos rozhodly jet 24 hodin
Kladno v kategorii dvojic. Martin Máčel (14) a Martin Slabý
(15) se prvních 12 hodin drželi na prvním místě. Nakonec získali
4. místo po ujetých 452 km!
V podzimní části závodů na in-line bruslí nás čeká ještě
Mistrovství ČR v půlmaratonu v Plzni a poslední závod Českého
poháru v Opavě.

CYKLOPOUŤ
KE SVATÉ ROZÁRCE
Obrazovou
vzpomínkou se
chceme s čtenáři
podělit
o
příjemné zážitky
z tradiční poutě
ke sv. Rozálii,
která se konala v
Radostíně
v
neděli 4. září
2011 za hojné
účasti cyklistů i pěších poutníků. Mši svatou pod širým nebem
sloužil P. Piotr
Balewicz, který
také
požehnal
kola
všem
přítomným
a
popřál jim šťastný
návrat z každé
cesty.
Marta Rejšková

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás seznámit s činností
našeho SDH za letní měsíce.
2. července jsme se zúčastnili soutěže PS-8 v Údavech
a skončili jsme na 4. místě (David a Ondřej Dostálovi, Martin
Trávníček, Martin Kasal, Zbyněk Holas, J. Popelka, Petr
Dalecký). Na soutěži s námi byli Ladislav Cimpl a Jan Moravec.
9. července jsme byli na svěcení praporu v Sobíňově, kde
potom proběhla netradiční soutěž. Naše sestava nebyla
kompletní, ale přesto jsme ve spolupráci s hasiči ze Ždírce
obsadili druhé místo (naše sestava: Ladislav Cimpl, Jan
Moravec, Martin Kasal, J. Popelka, Petr Sýkora; doplnili nás dva
hasiči ze Ždírce, za což jim děkujeme).
12. července byl v 21.56 hodin vyhlášen požární poplach
(požár osobního automobilu mezi Ždírcem a Krucemburkem) –
jednotka vyjela v 9 lidech do 5 minut.
Jako každoročně jsme čistili kanalizaci na Řece. 7. srpna
jsme doplňovali vodu na ligové soutěži ve Ždírci.
Letní měsíce proběhly v klidu, nedošlo k žádným závažným
událostem.
Martin Kasal

TURNAJ FCK 2011
Druhého ročníku
našeho turnaje se
zúčastnilo pět týmů:
Viničky
Krucemburk,
Vojnův
Městec,
Perun, Ždírec nad
Doubravou
a
Ranecký
dorost.
Hrálo se na hřišti ve
Starém
Ransku
systémem
každý
z každým,
2x14
minut, 4 hráči v poli plus gólman. I přes nepřízeň počasí se turnaj
vydařil a všichni hráči dohráli bez újmy na zdraví.
První místo vyhrál s plným počtem bodů celek Vojnova
Městce, na druhém místě skončil tým Viničky Krucemburk, jako
třetí se umístil Ždírec nad Doubravou, bramborovou bral Perun a

pátí skončili ranečtí dorostenci. Nejlepším střelcem se stal
s dvanácti góly nestárnoucí Jiří Šikl z Vojnova Městce, nejlepším
gólmanem byl vyhlášen Tomáš Slanař z FCK.
Děkujeme zúčastněným týmům a dále všem, kteří se podíleli
na přípravě turnaje a jeho realizaci, a obecnímu úřadu za
sponzoring. Nemalé díky patří vedení raneckého fotbalu za
umožnění odehrát turnaj na jejich hřišti.
Sportu zdar!
Vít Kubový

NOVÝ ROZCESTNÍK
NA VELKÉM DÁŘKU
24. června byla slavnostně
odhalena nová socha od
sochaře
Michala
Olšiaka;
nechal ji zde vystavět jako
nový
rozcestník
majitel
občerstvení Na Hrázi Petr
Dvořák. Zároveň zde byla
vyhlášena soutěž o nejlepší
název této sochy. Na tradiční
letní akci Vánoce a půl na
Velkém Dářku bylo vybráno
vítězné jméno: tento rozcestník
se
pyšní
jménem
DAŘBUCHA.

Foto zleva:
Petr Dvořák – majitel, Roman Dopita –
moderátor akce,
Michal Olšiak – autor sochy

PERUN NIKDY NESPÍ
PERUN NA SOUSTŘEDĚNÍ V ČERNÉM DOLE
Po několika studených dnech začala tato akce ve dnech 6.-8.
května 2011 mimořádně vydařeným, objednaným počasím, které
nám přálo po celý víkend. Účastníci zájezdu, realizační tým a
zejména hráči Perunu se sešli na velmi pěkném, nově
vybudovaném hřišti Baníku Radvanice. Hřiště, na první pohled
mohutných rozměrů, se mohlo dále pyšnit čistým a precizně
vybudovaným zázemím včetně velké společenské místnosti, kde
se mužstvo Perunu po zápase chvíli zdrželo a občerstvilo. Zápas
začal vyrovnanou hrou obou týmů, kdy Perun Hluboká v prvním
poločase dvakrát dokázal srovnat skóre, a tak se do šaten šlo za
stavu 2:2. Tento výsledek vydržel až do 82. minuty, kdy po sérii
našich šancí platilo nedáš – dostaneš. Soupeř, kterému jsme ve
středu hřiště nechávali příliš mnoho prostoru ve snaze hrát na
dva útočníky číhající na půlce na brejk, nám postupně dal čtyři

branky, které i přes některé naše šance určily konečný výsledek
6:2 pro domácí. Nehráli jsme špatný zápas, ale závěr se nám
opravdu nevydařil.
Po zápase a občerstvení se již spěchalo na hokej Česko –
Slovensko. Utkání jsme po ubytování sledovali už v penzionu v
Černém Dole. Vytvořili jsme fanouškovský kotel v příjemném
prostředí točeného piva Svijany a kvasnicového Rychtáře.
Pořádný kbelík naložených plátků vepřového, které se dělaly na
pánvích ve společenské místnosti, vytvářely příjemnou vůni a
chuť a taky bezva náladu, podloženou skvělým výkonem našich
hokejistů. A pak se posedělo...
Druhý den po snídani všichni vyrazili směr Černá hora! Po
zjištění možných tras a varování místních občanů, že nejkrutější,
i když nejkratší cesta je po žluté, jsme se po krátké poradě vydali
právě po ní! Po vycházkovém tempu, kdy po pár metrech a
přechodu do terénu bylo jasné, co nás čeká, musel trenér
připomenout, že se jedná o sportovní soustředění, a určil rychlost
výstupu. Nasazené tempo zachytilo pouze dalších pět lidí, z toho
čtyři hráči. Po této skupině, která nonstop dorazila na vrchol,
přišli ostatní se značnou ztrátou v několika dalších tlupách.
Možná zde se dá hledat příčina nezvládnutého konce zápasu v
Radvanicích či nepřesvědčivých výkonů v zimní futsalové
sezoně – nedostatečná fyzická připravenost!!!
Na vrcholu Černé hory jsme ještě navštívili rozhlednu,
odkud byl díky skvělému počasí báječný výhled na všechny
strany, a zejména pohled na zasněženou Sněžku a Obří důl byl
úchvatný. Po občerstvení na Černé boudě jsme se vydali dolů do
Janských Lázní, a to různými způsoby. Někteří pěšky, jiní zvolili
cestu na vypůjčených koloběžkách a ostatní lanovkou s
letadlovým výhledem. Po obědě v Janských Lázních jsme se
všichni vydali pěšky do Černého Dolu po trase dlouhé asi šest
kilometrů. Na naší chatě se pak rozeběhly oslavy narozenin čtyř
zúčastněných a zejména pak čtyřicátin Martina Strašila.
V neděli po snídani a pak i po malém obědě jsme se rozjeli
do svých domovů. Výstup po žluté na Černou horu byl opravdu
náročnou zkouškou při převýšení 700 metrů. Vše ale dobře
dopadlo a celá víkendová akce se vydařila. A bude jistě
příslibem do další sezony!
PERUN V KRAJI BÍLÝCH KARPAT
P. Gabriel Burdej nám zprostředkoval stejně jako v roce 2008
přátelské utkání v Bolešově poblíž Trenčína. O prvním
červencovém víkendu v této obci probíhaly třídenní hody
spojené s oslavou postupu A-týmu do první třídy a náš zápas byl
součástí tohoto bohatého programu.
Do Bolešova jsme dorazili 1. července dvě hodiny před
začátkem utkání. Na sportovním areálu bylo na první pohled
vidět, že od naší poslední návštěvy došlo k několika změnám a
že jejich fotbalový svatostánek patřičně vzkvétá k lepšímu. Sotva
jsme dorazili, přišel nás přivítat bývalý prezident Slovanu pan
Chatrnúch s domácí slivovicí a hned za ním přispěchal i starosta
pan Martin Rác. Za klub nás pozdravil Michal Kňažko, kterého
pamatujeme z branky Slovanu v přátelském utkání, jež se hrálo u
nás. Kvůli zranění musel ukončit sportovní kariéru a začal se
věnovat vedení klubu.
Utkání předcházely nezbytné ceremonie včetně pózování pro
fotografy. Pak nástup, kde nás oficiálně přivítal starosta
Bolešova Martin Rác; ač fotbalový amatér, také se převlékl do
dresu. Za Perun promluvil Gabriel a popřál domácím co nejvíce
gólů v brankách soupeře ve vyšší soutěži.
Utkání začalo za bouřlivého povzbuzování domácích
fanoušků, kteří na tribunu přinesli i několik bubnů. Když se
dostal k míči starosta, v ochozech to zahučelo nebo naopak
sklidil bouřlivý potlesk. Fanoušci skandovali několikrát také
jméno bolešovského rodáka a našeho brankáře – vždy po
nějakém jeho zákroku. Atmosféru na hřišti by domácím mohl
závidět kdejaký tým z vysokých soutěží.

První poločas – ačkoliv jsme měli převahu – vyhráli domácí
2:1. Do druhého poločasu soupeř trochu omladil a střelami ze
střední vzdálenosti postupně navyšoval skóre až na hrozivých
5:1. Trochu jsme přeskupili naši sestavu a podařilo se nám uhrát
výsledek na konečných 5:5. Pak došlo na penalty, ve kterých
jsme byli úspěšnější a vyhráli. Ale v tomto utkání rozhodně o
výsledek nešlo, spíše o zábavu jak na hřišti, tak mimo něj, což se
rozhodně podařilo.
Po utkání nás domácí pohostili kapustnicí, pivem Corgoň a
domácí slivovicí. Se slovenským soupeřem si máme vždy co říci,
a tak se debatovalo a pilo dlouho do noci. Došlo i na harmoniku.
Ráno na nás čekal prostřený švédský stůl plný klobásek,
pečiva a zeleniny. Někteří potřebovali i kapku na spravení chuti.
Po snídani se každý zabalil a šli jsme se rozloučit a pozvat
našeho soupeře na příští rok k nám na Vysočinu. Pak už jsme se
rozjeli po různých částech Slovenska, aby si každý po svém užil
prodloužený víkend. Někteří na Senec nebo do Velkého Mederu
a početnější část se odebrala do termálního koupaliště Vrbov ve
Vysokých Tatrách.

DRAČÍ LODĚ VELKÉ DÁŘKO – ZRAKEM PERUNU
Již popáté strávil Perun víkend na břehu Velkého Dářka při
závodech Dračích lodí, aby pak letos vypádloval rozpačité 15.
místo.
Protože v lodi rok nikdo neseděl, absolvovali jsme po dvě
nedělní odpoledne trénink v Pardubicích na Labi. Hlavním cílem
bylo sladit frekvenci pádlování a vyzkoušet si start, který je pro
vývoj závodu na 200 metrů zásadní.
Stejně jako v předchozích čtyřech ročnících Perun pro
hlavního organizátora Windsurfing Club v pátek postavil mola
pro nalodění posádek a můstek pro cílového rozhodčího a
časomíru. V neděli jsme museli všechno rozebrat a naložit zpět
na návěs kamionu. Nutno podotknout – za výhodnějších
podmínek nežli v minulosti.
Po rozchodu organizátorů s Českou asociací Dračích lodí
převzal štafetu Pražský klub Dračích lodí a tím se změnily i
některé organizační prvky. Také zahájení bylo odlišné – výborná
choreografie rituálu probouzení draka měla úspěch. Pro nás to
ale nebyl dobrý začátek: od Dářka foukal studený vítr a my jsme
na první rozjížďku vstoupili ztuhlí. Kormidla se ujal jakýsi
„začátečník“ a poslal naši loď napříč závodní dráhou. I přesto
jsme měli solidní čas 59,52 a v rozjížďce za sebou nechali ostatní
lodě včetně loňských vítězů z Okrouhlice. V další rozjížďce pak
zajely posádky z chvostu startovního pole z předchozích ročníků
výjimečně dobrý čas (o 4 sekundy), až tomu nechtěli věřit sami
aktéři, a měli jistotu finálových jízd.
V naší druhé rozjížďce jsme vyfasovali první dráhu, v níž byl
o poznání zkušenější kormidelník. Jízda se povedla a
s přehledem jsme v ní zvítězili časem 58,75. Na přímý postup do
finále to však nestačilo. Šli jsme tedy do baráže a opět
s kormidelníkem z mola číslo 3. Těsně před závodem padlo mezi
kormidelníkem a posádkou pár ostrých slov, což nebylo v dané
situaci to nejlepší. Kormidelník nás opět protáhl napříč dráhou
s časem zase pod minutu, ale se ztrátou několika centimetrů na
vítěze rozjížďky. Z druhého místa se však nepostupuje. Závod

pro nás skončil, a tak se všichni odebrali do stanu pod hrází, kde
Libor obracel na kotlíku bifteky a v rohu se chladil sud piva.
Tyto závody byly opět ve velkém stylu a dobře organizačně
zvládnuté. Přesto se tu něco vytrácí. Komerce už převládá,
nadšení pro věc se ztrácí. Snad i z tohoto důvodu jsme na
soupisce posádek postrádali Jezevce z Radostína, Raky z Račína,
Drtiče z Vojnova Městce a družstva z dalších okolních vesnic: ti
dávali závodům určité kouzlo. Přece fanoušci z Vysočiny
nebudou fandit týmům z Brna nebo z Prahy!
PERUN S VÁMI.
Luděk Strašil

SLAVÍME OSMDESÁT LET
OD OTEVŘENÍ SOKOLOVNY

podle výkonnosti nebo vědomostí dětí. Za tyto lístky si pak děti
mohly vybrat z mnoha cen – od lízátek až po hodinky nebo
společenské hry. U vstupu dostávaly děti jako každý rok lísteček
na zmrzlinu a párek v rohlíku zdarma. Účast byla menší než loni,
zhruba 100 dětí, a tak si děti mohly dát párků a zmrzliny, co
hrdlo ráčí. Vydalo se přes 400 porcí.
Rodiče si zase vychutnávali sobotní pohody u točeného pivka
a grilovaného selete. Jako třešinka na dortu se podávaly
vyhlášené sokolské bramboráky pečené na kameni, které nesmí
na každé větší sokolské akci chybět. Večer hrál k tanci a
poslechu Aleš Bílek.
Děkujeme všem sokolům a jejich pomocníkům, kteří se na
této akci podíleli, a také sponzorům, bez jejichž dárků do
tomboly by bylo za sokolovnou jistě méně dětských radostných
úsměvů.
Za TJ Sokol Roman Dopita

ZUBNÍ POHOTOVOST
28.-30. 10.
5.-6. 11.
12.-13. 11.
17.-19. 11.
26.-27. 11.
3.-4. 12.
10.-11. 12.
17.-18. 12.
24.-26. 12.
31. 12. - 1. 1.

MUDr. Jitka Dvořáková, Ledeč n/S., 569 722 318
MUDr. Martin Brixi, H. Brod, 569 426 112
MUDr. Pavel Čurda, H. Brod, 569 426 102
MUDr. Milan Šovan, Ledeč n/S., 569 721 809
MUDr. Hana Kohlová, Krucemburk, 569 697 226
MUDr. Jasoň Klíma, Přibyslav, 569 484 614
MUDr. Milena Anderová, Chotěboř, 569 623 987
MUDr. Pavlína Svobodová, Chotěboř, 569 435 593
MUDr. Kat. Zmeškalová, Ledeč n/S., 569 721 509
MUDr. Mario Votruba, Štoky 458, 606 569 273

19. listopadu proběhnou oslavy výročí osmdesáti let od
výstavby místní sokolovny. Program:
14:00 – Výstava historických fotografií a dokumentů TJ
Sokol Krucemburk
19:00 – Repríza divadelní besídky divadla Štrůdl a Mapinova
divadelního orchestru – NAŠE VIZE KRIZE
20:30 – Taneční zábava – rockové hity 60.–90. léta
Pod pamětní deskou, která vstupní halu budovy s letopočtem
1931 zdobí již po mnoho generací, se ukrývá kovový toulec se
starými dokumenty. Na podzim tohoto roku chystáme den
otevřených dveří, kde budou tyto dokumenty k nahlédnutí spolu
s výstavou historických fotografií a dokumentů z dění Sokola, a
slavnostní uložení nových dokumentů zpět pod desku pro
budoucí generace.
Tímto bychom chtěli požádat bývalé členy Sokola, jejich
rodiny a příbuzné o malou pomoc. Pokud najdete doma staré
fotografie z cvičení Sokola, nacvičování spartakiád, výstavby
nebo rekonstrukce sokolovny, ze zábav či plesů nebo jiných akcí
spojených s touto budovou a Sokolem, zaneste je prosím na Úřad
městyse do kanceláře místostarosty k okopírování, nebo zašlete
kopii mailem na adresu sokolkrucemburk@seznam.cz. Předem
děkujeme za ochotu.

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
ANEB DĚTSKÝ DEN
ZA SOKOLOVNOU
Tak jako každý rok proběhlo poslední prázdninovou sobotu
rozloučení s prázdninami za sokolovnou. Počasí se celkem
vydařilo, i když v odpoledních hodinách se trochu ochladilo.
Na děti čekaly tradiční soutěže, jako jsou házení na
plechovky, slalom, chytání rybiček, střelba ze vzduchovky a
mnoho dalších. Každá soutěž byla ohodnocena počtem lístečků

UPOZORNĚNÍ
ÚM žádá občany, aby jakékoliv zjištění závady na
veřejném osvětlení ohlásili na bezplatnou telefonní linku
800 101 109. Při hlášení je potřebné uvést číslo
světelného zdroje, které je uvedeno na štítku sloupu
veřejného osvětlení.
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