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se stalo?“ „Vojáci východního státu napadli Afghánistán.“
Tajemník si oddechne a říká: „Fuj, já jsem se lekl, že už zase
mrzne...“
Více na straně č. 6
Jak jsme Vás již informovali v minulém čísle, žák naší školy
Patrik Pačanda zvítězil v celorepublikovém projektu Dětský čin
S LIDOVOU PÍSNÍ V SOKOLOVNĚ
roku v kategorii Záchrana lidského života.

PATRIK PAČANDA DOSTAL
NOVÉ KOLO

Krucemburští sokolové pořádají v našem městysu mnoho
kulturních a společenských akcí. Pro děti dětské dny, pro celé
rodiny pálení čarodějnic a pro mladé a střední vrstvy taneční
zábavy. A to co doposud chybělo, byl nějaký ten taneček nebo
posezení
pro
starší
a
pokročilé.
A tak si Vás všechny
dovolujeme pozvat na první
posezení či zatančení při
lidové písni v sokolovně.
Čekají Vás dva harmonikáři
s bubeníkem, kteří Vás jistě
dobře naladí.
Akce se koná v sobotu 14. 4. 2012 od 17.00 hodin v sále
sokolovny. Pivo, limo, víno a další nápoje zajištěny.
Pokud se tato první akce vydaří, máme v plánu v těchto akcích
pravidelně pokračovat. Tak neváhejte a přijďte si s námi zatančit
a zazpívat.
Sestry a bratři sokolové
Za tento čin byl obdarován i vedením našeho městyse.
V tělocvičně základní školy před jeho spolužáky předal Patrikovi
slavnostně starosta památeční plaketu a horské kolo v hodnotě
15.000,- Kč. Patrik byl přímo nadšen, a tak věříme, že si kola
dosytosti užije. Patriku přejeme Ti tisíce najetých kilometrů bez
nehody.
Redakce

PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ
Pane starosto, letošní zima byla plná překvapení. Pomalu ze
dne na den střídaly deště a oblevy mráz se sněhovou nadílkou.
Měla tato skutečnost vliv na náročnost zimní údržby a
podařilo se udržet standardy sjízdnosti cest a chodníků
z minulých let? Kolik jsi údržba vyžádala peněz z našeho
rozpočtu v porovnání s předešlou zimou?
Víte, já už jsem měl v letošní zimě pomalu obavy z dalšího a
dalšího dne. Obdobně jako v tom vtipu, kdy se bývalý předseda
vlády dostaví za nejvyšším tajemníkem a volá: „Slyšel jsi o tom
neštěstí?“ Tajemník oči navrch hlavy a koktá: „Ne - neslyšel. Co

TRADIČNÍ
KRUCEMBURSKÁ POUŤ
A
12. ROČNÍK TRHU ŘEMESEL

27. 5. 2012
Trh se bude konat
v areálu sokolovny
od 8 hodin

MAŠKARNÍ PLES MĚSTYSE KRUCEMBURK 11. 2. 2012
Děkujeme Všem sponzorům za dary do tomboly
Ing. Vladimír Kubeš – Intermont. s.r.o, Ing. Vladimír Štill –
Elasta Vestil s.r.o., pan Váňa Hybrálec – Jihlava, BW
Stavitelství Holice, pan Josef Strašil – Pohostinství
„Pepino“, paní Jiřina Moravcová – Obchodní činnost, pan
Václav Kopecký – Elko Elektro s.r.o., VHS a.s. Brno –
Žďár nad Sázavou, Ing. Pavel Benc – BeHo s.r.o. Staré
Ransko, pan Jiří Přiklopil – Elektromontáže Krucemburk,
LS MONT Žďár nad Sázavou, pan Miloslav Odvárka
ODAS Žďár nad Sázavou, Tapa Havlíčkův Brod,
Zemědělská a.s. Krucemburk, paní Ivana Dopitová
Krucemburk, paní Markéta Brychnáčová Krucemburk –
Kadeřnictví Ellsa, pan Jan Valecký – Autoopravna
Krucemburk, Tramont s.r.o. Staré Ransko, paní Kejíková, paní Littová – Průmyslové zboží Krucemburk,
pan Jiří Kasal – zemědělský podnikatel, pan Jiří Myška – Hračky Krucemburk, pan Karel Losenický –
Truhlářství Krucemburk, pan Petr Losenický Krucemburk, paní Ludmila Soukupová Krucemburk, pan
Jaroslav Joska – holič a kadeřník Krucemburk, Kino – Krucemburk, pan Ladislav Seknička – Krčma „U
Rytíře Střely“ Krucemburk, paní Pharm. Dr. Jaroslava Mokrá – Lékárna „U Rytíře“, pan Bohuslav Vaníček
– Krucemburk, TJ Spartak Staré Ransko, PERUN Klub Hluboká, pan Roman Dopita Krucemburk, paní
Dagmar Sobotková Krucemburk, TJ Sokol Krucemburk, Ing. František Kujan – Projektová kancelář
Krucemburk, paní Lucie Kavalírová – masáže Krucemburk, pan Jaroslav Dohnal Krucemburk, pan Libor
Marek Krucemburk, paní Jaroslava Lidmilová - Bytový textil Hlinsko, pan Milan Lidmila LITEX Košinov,
Dekora Jeníček a.s. Ždírec nad Doubravou, pan Jaromír Mifka – Lesní družstvo Vortová, pan Oldřich
Novák – Modelárna Ždírec nad Doubravou, COOP družstvo Havlíčkův Brod, paní Lenka Mášová –
Geodézie Přibyslav, pan Jan Matějka – Autodoprava Ždírec nad Doubravou, pan Jan Šlerka – klempíř
Ždírec nad Doubravou, OK Comp Ždírec nad Doubravou, pan Vladimír
Kasal – Podlahářství Ždírec nad Doubravou, ELOV Vojnův Městec,
paní Ing. Marie Kmochová Vojnův Městec, Lesní družstvo Přibyslav, Česká spořitelna Ždírec nad
Doubravou, pan Krupička – Ohňostroje s.r.o. Praha, Citelum a.s. Havlíčkův Brod, Stora Enso
Timber s.r.o. Ždírec nad Doubravou, Slévárna a modelárna Nové Ransko, pan Pavel Šustr –
Malířství a natěračství Benátky, pan Milan Plachý – Dřevovýroba Ždírec nad Doubravou, manželé
Rubkovi – Dřevovýroba Benátky, pan Miloslav Pálka - Mirap s.r.o. Ždírec nad Doubravou, pan
Martin Bříza – FITKO Ždírec nad Doubravou, paní Blanka Pešková, paní Michaela Ondráčková –
Kosmetika, pedikúra, masáže Ždírec nad Doubravou, pan Dušan Hameder Ždírec nad Doubravou,
Tiskárna Unipres Žďár nad Doubravou, Glass Galerie Svoboda Karlov, Trinet Žďár nad Sázavou,
ČEZ prodej, Česká spořitelna Havlíčkův Brod, pan Ludvík Plašil Hlinsko, Pivovar Hlinsko, firma
Ditricks, Voxnet, GTS Novera Havlíčkův Brod.
Děkujeme

TRADIČNÍ BRUSLENÍ
NA VINIČKÁCH PO 18 LETECH
OBNOVENO
Letošní zima nám přinesla poměrně dlouhé a dostatečně
mrazivé počasí, kdy nastříkaný led na různých plochách vydrží
v dostatečné kvalitě pro vyžití občanů na bruslích. Pamatuji si
jako malý kluk, že když se řeklo, jdeme bruslit, šlo se na Vinička
na plácek pod bytovkou. Scházely se tam všechny věkové
kategorie,
od
nejmenších dětí přes
hokejové nadšence
až po starší občany,
kteří se přijeli jen
tak projet. Tenkrát
mě ani nenapadlo,
co vlastně dá práce
udržet
takovou
plochu stále krásně
ledově hladkou. A to
nemluvím o počasí.
Mluvím o mladých nadšencích, kteří se každý den o tento led
starali. Vyčistit plochu, rozbalit hadice, nastříkat, vyhrnout od
sněhu a podobně, a tak týden co týden pořád dokola. Před letošní
zimou to byla pouhá vzpomínka. Avšak díky mým vrstevníkům,

se kterými jsme na tyto krásné časy občas vzpomněli, se letos
opět po tolika letech bruslilo.
Nápad obnovit tuto tradici se zrodil v hlavách p. Culka, p.
Málka a p. Šulce. A nezůstalo to, jak to občas bývá, jen u nápadu,
ale dokázali ho i zrealizovat. Proto bych chtěl těmto nadšencům
za tuto realizaci poděkovat. Poděkování patří také městysu
Krucemburk, SDH Krucemburk, Josefu a Martinovi Strašilovi za
pomoc při obnově již dávno zapadlé tradice.
Doufejme, že příští zima bude opět dostatečně mrazivá a děti i
dospělí si užijí dalšího bruslení na Viničkách.
Roman Dopita

Z DĚNÍ V MŠ
Po Novém roce
nás přivítala paní
Zima.
V celé
školce na nás
dýchla
zimní
atmosféra.
Ve
všech třídách jsme
si s dětmi dělaly
sněhuláčky, řetězy
ze
sněhových
vloček, malovaly
zimní obrázky. Poslouchali jsme příběhy o zimních radovánkách

a zimní pohádky. Po několika letech jsme si užívali velké
sněhové nadílky. Děti tvořily různé stavby ze sněhu, chodily na
kopec bobovat. Starší děti se seznamovaly se základy lyžování a
ty zdatnější už obratně sjížděly i kopečky. Děti nezapomněly ani
na zvířátka a ptáčky v zimě. Zhotovily krmítka, která pak děti
s paní učitelkou navěsily na stromy v naší zahradě a nosily pod
stromeček mrkvičky, chleba a seno pro zajíčky.
V úterý 14. 2. k nám zavítal minicirkus s živými pejsky a
opičkou Žofinkou. Pejskové nám předvedli, jak poslouchají na
povel a hezky cvičí a opičku jsme si mohli pohladit.
Koncem února jako každý rok začalo veliké těšení na blížící se
karneval. Třída Krtečků se proměnila ve vyzdobený sál.
Vlastnoručně jsme vyráběly postavičky z Večerníčka a i celý rej
se nesl v duchu pohádek z Večerníčků.
Ve čtvrtek 23. 2. nadešel slavný den. Děti byly od rána
natěšené, až se obléknou do masek a nemohly se dočkat.
Odpoledne v 15 hodin vše vypuklo za účasti rodičů, celých rodin
a osazenstva školky. Velký potlesk sklidil úvodní taneček a
promenáda dětí v maskách. Do her, tanců, soutěží se všichni
zapojili s chutí, užili jsme si mnoho legrace a po úctyhodných
výkonech jsme se dobře občerstvili. Naše paní kuchařky nám
připravili jednohubky, dobrůtky a pití. Po tak pěkném náročném
odpoledni se mnohým z nás nechtělo domů.

V měsíci březnu jsme se ve všech třídách ocitli v pohádkovém
světě. Poslouchali jsme různé pohádky, hráli jsme si divadlo a
vyrobili jsme si knížky a záložky do knih. Děti přinesly z domova
ukázat všem kamarádům svoji oblíbenou knihu. Z těchto knih
jsme si společně četli a prohlíželi obrázky. Někteří z nás se vydali
na návštěvu do knihovny.
Ve čtvrtek 15. 3. proběhl zápis dětí do mateřské školy na příští
školní rok. Po celý den mohli přicházet rodiče se svými
ratolestmi, prohlédnout si krásné prostory školky a pohrát si
s různými hračkami. Za svoji statečnost děti odcházely domů
s drobným dárečkem.
V zimním období jsme navštívili 3x místní kino, také 3x za
námi přijelo divadélko „Úsměv“ s novými pohádkami
„Rukavička“, „O bábě Chřipce“ a „Jak malovali vajíčka“.
Při vycházkách na nás už občas vykouklo sluníčko a to je
znamení, že paní Zima ztrácí svoji moc a pomalu se blíží jaro.
S jarem jako tradičně přicházejí jarní svátky – Velikonoce. Čeká
nás jarní tvořivá dílna s rodiči, kde budou nabídnuty možnosti
různých výtvarných dovedností. Jaro přivítáme výzdobou tříd,
haly a oslavou Velikonoc. Těšíme se na výlety do přírody, na hry
na pískovišti, na jízdy na dětských dopravních prostředcích, na
hry na trávě a cvičení obratnosti na nové šplhací sestavě.
Všem přejeme krásné jaro, radost ze sluníčka a
probouzející se přírody.
kolektiv zaměstnanců MŠ

ZPRÁVY Z NAŠÍ ZŠ
Od začátku kalendářního roku 2012 se opět rozjela práce ve
škole na plné obrátky. Hned v lednu se konala celá řada soutěží.
V Jihlavě proběhlo regionální kolo soutěže v mluveném projevu

Mladý Demosthenes. Zapojili se dva žáci naší školy Vojtěch
Hudec z 8. třídy, který vybojoval 2. místo a Simona Hájková ze 7.
třídy zvítězila a postoupila do krajského kola. Z matematických
soutěží se konalo okresní kolo Pythagoriády pro žáky 6. – 8.
ročníku. K úspěšným řešitelům patřila Simona Polívková ze 6.
třídy a Jan Soukup ze 7. třídy. Proběhlo i okresní kolo
Matematické olympiády pro 5. a 9. ročník. Úspěšnou řešitelkou
se stala Kateřina Perglová z 5. třídy. Již tradičně se žáci zapojili
do Olympiády v anglickém jazyce. Ve školním kole zvítězil
v kategorii I. A Patrik Pálka ze 7. třídy a v kategorii II. A Helena
Perglová z 9. třídy. V okresním kole Patrik Pálka vybojoval 8.
místo a Helena Perglová zvítězila a bude školu reprezentovat
v krajském kole. Na 1. i 2. stupni se také recitovalo. Všichni

účastníci měli připravené hezké texty a velmi se snažili. Do
okrskového kola v Chotěboři postoupili za 2. – 3. třídu Andrea
Trochtová a Benedikt Coufal, v kategorii 4. – 5. tříd si účast
vybojovali Monika Vašková, Monika Zaoralová, Martin Matouš a
Lucie Matulová. Za 6. – 7. třídy postoupila děvčata Aneta
Josková, Andrea Kazdová, Martina Harvánková a Alžběta
Kavalírová. 9. třídu reprezentovala Petra Adámková.
V okrskovém kole se pak nejlépe umístila Lucie Matulová, která
obsadila pěkné 3. místo. V Havlíčkově Brodě se uskutečnilo
okresní kolo dějepisné soutěže Mladý historik, kde Jan Pecina
z 9. třídy obsadil krásné 3. místo a dále bude školu reprezentovat
v krajském kole. Kromě dějepisu se soutěžilo také v biologii, kde
nejlépe zabojovali Kateřina Špilková a Mirek Novotný z 8.
ročníku a David Wasserbauer z 9. ročníku. Tito žáci budou nadále
poměřovat svoje znalosti v okresním kole. Po školním kole
Biologické olympiády se uskutečnilo i školní kolo Zeměpisné
olympiády. Do okresního kola postoupili tito žáci: Jaroslav Kasal
ze 6. třídy, Patrik Pálka ze 7. třídy a Václav Talavášek z 9.
ročníku. Tradičně se žáci zapojili i do soutěže Poznej Vysočinu.
Naši školu bude v krajském kole v Jihlavě zastupovat nejlepší
dívka a nejlepší hoch, jsou to Petra Adámková a Aleš Sobotka
z 9. třídy. Žáci 9. ročníku se zúčastnili okresního kola Chemické
olympiády v Havlíčkově Brodě, ze 17 soutěžících se Petra
Adámková umístila na pěkném 8. místě a Pavel Jaroš a Jan
Pecina na 14. a 15. místě.
Kromě vědomostních soutěží se žáci zapojili i do řady
sportovních soutěží. Hoši ze 6. ročníku se zapojili do Festivalu
barevného minivolejbalu, kde se umístili na krásném 6. místě.
V soutěži O pohár ministra školství ve florbalu 2012 chlapci 7. –
9. ročníku v okresním kole v Přibyslavi za účasti 5 týmů vyhráli a
postoupili dále do eliminace, která se bude hrát v dubnu v Jihlavě.
Také děvčata se zúčastnila této soutěže. V okresním kole v
Havlíčkově Brodě se umístila na krásném 4. místě.
Školní práci nám zpestřily přednášky, besedy a další kulturní a
sportovní akce. Na školním hřišti si zazávodily na lyžích děti ze
školní družiny. Všechny děti z 1. stupně si užily zimní radovánky
jednoho mrazivého dopoledne a se zimní výbavou - sáněmi,
kluzáky, boby - se vypravily na svah U Hájku, kde závodil každý

s každým. Žáci z 2. stupně měli také svůj sportovní den. vedoucími k fyzickému a psychickému zdraví. Žáci se například
Vypravili se do Chotěboře na zimní stadion, kde si hoši zahráli dozvěděli, proč je tak důležité během dne jíst pravidelně, a to
v 5 - 6 denních dávkách v rozmezí 2 - 3 hodin a proč je právě
snídaně nejdůležitějším jídlem dne. Získali i mnoho tipů jak
zdravě mlsat. Velmi statečně se naši žáci poprali i s
nejobtížnější částí kurzu nazvanou Deníček, kde měli za úkol
vybrat správné skladby jídel, či velikost porcí v závislosti na
aktivitách, které byly v daný den vykonány. Za vítězství v soutěži
žáci obdrží trampolínu, vstup pro třídu do památky v ČR dle
vlastního výběru a věcné ceny od společností Alpine Pro a Rope
Skipping. Gratulujeme.
Marcela Pospíchalová, ZŠ Krucemburk

ÚSPĚCH ČTVEŘICE ŽÁKŮ V SOUTĚŽI
„VÍŠ, CO TI HROZÍ NA NETU?“
hokej a dívky se pocvičily v kreativitě na bruslích. Ti žáci, kteří
nebruslili, strávili dopoledne u stolního tenisu ve sportovní hale. I
naši sedmáci si letos svůj výcvikový lyžařský kurz v Daňkovicích
díky dobrým sněhovým podmínkám užili. Procvičili lyžování na
běžkách, pěší turistiku i stolní tenis a svůj um při společenských
hrách.
K důležitým besedám již tradičně patří besedy s policisty. Letos
naši školu navštívila nadpraporčice Monika Pátková, která dětem
z 1. – 3. ročníku vysvětlila bezpečnost dětí v autě, na kole a na
silnici. Nezapomněla na důležitost reflexního oblečení u dětí.
Ochotně dětem zodpověděla položené otázky. Další beseda o
včelách byla neméně zajímavá. Žáci 1. – 5. třídy se dozvěděli
spoustu zajímavých informací ze života včely medonosné a o
práci včelaře. Pro všechny žáky školy byla připravena Ochrana
člověka za mimořádných událostí. Každá třída měla svůj
program, kde se nezapomínalo ani na zásady 1. pomoci a důležitá
telefonní čísla. Výuka byla doplněna názornými ukázkami a prací
s internetem. Žáci 2. stupně se zapojili do soutěže Finanční
gramotnost, Sapere – zdravý životní styl a soutěže vyhlášené
Památníkem Terezín „Paměť, vzpomínání, připomínání“.
Z kulturních akcí nesmíme zapomenout na návštěvu
pardubického divadla, kde žáci 1. stupně viděli muzikálový
příběh Popelka, který se jim velmi líbil. Karneval školní družiny
proměnil jedno středeční odpoledne školní tělocvičnu na místo,
kde se objevila řada pestrobarevných masek. Děti si zasoutěžily a
za kostým bylo každé z nich odměněno malou sladkostí. Děti z 1.,
2. a 3. třídy navštívily také místní kino, kde zhlédly filmová
představení s názvem Příběhy zvířátek a Krtek ve snu.
30. ledna proběhl zápis dětí do 1. třídy. V doprovodu rodičů
přišlo 14 dětí, 1 předškolák byl nemocen a k zápisu se dostavil
později. Předškoláci přišli příjemně naladěni a připraveni
předvést své vědomosti a dovednosti. Během krátkého čekání na
zápis je zabavily děti ze 3. třídy, které si s nimi hrály a malovaly.
Letošní zápis do 1. třídy měl trochu netradiční podobu, proběhl
formou projektu s názvem „Řemesla“.
S blížícími se svátky jara si dovolujeme všem čtenářům popřát
klidné Velikonoce plné slunce a pohody.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ Krucemburk

KRUCEMBURŠTÍ PÁŤÁCI - NEJLEPŠÍ
V KRAJI VYSOČINA
5. ročníku internetového kurzu Hravě žij zdravě, jehož cílem je
podpora zdravého životního stylu u žáků základních škol v celé
České republice, se již tradičně zúčastnili i páťáci z krucemburské
ZŠ. V konkurenci 350 pátých tříd se rozhodně neztratili. V rámci
Kraje Vysočina zvítězili a v těžké konkurenci pátých tříd z celé
republiky se umístili na skvělém 4. místě. Výukový program
kurzu byl složen ze čtyř bodovaných kol, ve kterých se žáci
postupně seznámili se stravovacími a pohybovými návyky

V pátek 10. února 2012 byly v
jihlavském sídle Kraje Vysočina
za účasti hejtmana kraje Jiřího
Běhounka, krajské radní pro oblast
školství Marie Kružíkové a
krajského radní pro informatiku
Zdeňka Ryšavého slavnostně
vyhlášeny
výsledky
prvního
ročníku soutěže „Víš, co ti hrozí
na netu?“.
„První
ročník
překvapil
obrovským zájmem především ze
strany základních škol. Celkem
porota, složená z členů pracovní
skupiny
pro
problematiku
elektronické bezpečnosti, hodnotila 91 prací. Do soutěže se
zapojilo zhruba 200 žáků,“ uvedl Zdeněk Ryšavý. Náměty
studentských prací se soustředily především na internetovou
šikanu a zneužívání osobních dat.
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: Hraný film, Počítačová
animace, Kreslený komix, fotoromán, plakát a Prezentace. V
kategorii Hraný film obsadili naši žáci z deváté třídy vynikající
první místo. Režisérem vítězného snímku s názvem „Facebook
jako nepřítel“ byl Martin Holas, kamery se ujala Helena
Perglová a herecky se prosadili Petra Adámková a Jan Pecina.
Žáci měli ze svého úspěchu obrovskou radost.
Všem patří velký dík a gratulace.
Miloslava Baumgärtnerová, ZŠ Krucemburk

ORION FLORBAL CUP 2011/2012 – TURNAJ
VE FLORBALE PRO ŽÁKY
ZÁKLADNÍCH ŠKOL
V letošním školním roce dosáhla naše škola výborných
výsledků v Orion Florbal Cupu. Tento turnaj je pořádán pro dvě
kategorie dívek a
chlapců. První je
kategorie pro 6. a 7.
třídy, druhá pro 8. a
9. třídy. Protože
každým
rokem
přibývá účastníků,
musí se začínat
bojovat o postup již
v okrskovém kole,
dále
následuje
okresní
kolo,
krajské
kolo,
kvalifikace
na
republikové kolo a vyvrcholením je kolo republikové.
Dívky 6. a 7. třídy obsadily v okrskovém kole velmi pěkné 4.
místo. Dívky 8. a 9. třídy okrsek vyhrály a v okresním kole

obsadily také 1. místo. Postoupily do krajského kola, kde se
umístily na velmi pěkném 4. místě.
Chlapci 6. a 7. třídy okrsek vyhráli a v okresním kole obsadili
výborné 2. místo. Chlapci 8. a 9. třídy vyhráli postupně okrsek,
okres i kraj a postoupili do kvalifikace na republikové finále. Zde
obsadili 3. místo a zůstali pouze krůček od vysněného
republikového finále. Chlapci i děvčata navštěvují kroužek
florbalu. Trénují dvakrát až třikrát týdně. Trénink je náročný.

Hráči musí zvládnout nejen pravidla hry, ale i její taktiku a musí
být fyzicky zdatní. V letošním školním roce se jejich snaha
zúročila.
Děkujeme všem děvčatům a chlapcům za vzornou reprezentaci
naší školy (podrobné informace o jednotlivých turnajích
naleznete na www.zskrucemburk.cz).
Ivana Tomková, Jiří Šikl ZŠ Krucemburk

SPLÁCHNUTÍM TOALETY PRO NÁS VŠE KONČÍ – PRO JINÉ ZAČÍNÁ
Již se vám někdy stalo,
že jste po stírání podlahy
vylili kýbl do toalety a
hadr na podlahu už nikdy
nenašli?
Kolikrát
jste
zahodili do toalety vlhčený
ubrousek s myšlenkou papír jako papír?
Kolikrát tam skončil přepálený olej
z fritézy? Spláchnutím toalety pro nás vše
končí. Pro zaměstnance čistírny odpadních
vod práce teprve začíná. Ale pojďme
hezky od začátku. Odpadní vody v
Krucemburku jsou po úspěšné přestavbě
kanalizace rozděleny na dva samostatné
okruhy. Prvním okruhem je dešťová
kanalizace. Jak již z názvu vyplývá, do této
kanalizace patří pouze voda dešťová, která
končí v místním potoce. Druhým okruhem
je kanalizace splašková. Sem patří odpad

z našich koupelen, kuchyní a záchodů a
vše se čistí v biologické čistírně odpadních
vod v bývalém areálu koželužny. Aby se
odpad dostal do nádrže čistírny, jsou
v obci vybudovány čtyři přečerpávácí
stanice včetně jedné hlavní u čistírny. To
znamená, že vše co odhodíme do toalety,
projde několika nebo minimálně jedním
kalovým
čerpadlem.
Pro
zajištění
správného chodu celého systému čištění
jsou přečerpávací stanice napojeny na 24
hodinový systém hlášení poruch. Takže
zhruba hodinku poté co jste si lámali
hlavu, kam se poděl váš hadr na podlahu,
přichází odpovědné osobě sms s hlášením
porouchaného čerpadla. Zaměstnanci ČOV
vyjíždějí na 1 až 2 hodinový výlet do
kouzelného světa našich exkrementů
demontovat, vyčistit a namontovat zpět

kalové čerpadlo příslušné přečerpávací
stanice. Jak často je pošleme mimo
pravidelné údržby na tento nevítaný výlet,
záleží jen na nás. Stačí si uvědomit, že
spláchnutím toalety opravdu vše nekončí, a
když tam hodíme, co tam nepatří, musí to
někdo jiný vyndat. A teď si odhalíme
největší pachatele, kteří brání ekologické
proměně našich odpadů na čistou vodu:
hadry na podlahu a jakékoli jiné textilie,
pleny, hygienické vložky, tampóny,
vlhčené ubrousky a oleje - například
z fritéz. Tento odpad ve splaškové
kanalizaci podstatně zvedá náklady
z rozpočtu městyse na provoz a údržbu
čistírny. Tyto peníze by se daly využít na
projektech, o kterých jen sníme, protože na
ně peníze chybí.
Tomáš Trávníček, místostarosta

POLICIE ČR
INFORMUJE

učiliště Chotěboř v areálu Chotěbořských
strojíren. U dvoukřídlých dveří u
zámečnické dílny jeden z nich odšrouboval
spodní zástrč a dveře rozevřel a pak oba
vnikli dovnitř. Spojovacím oknem vnikli
do dílny frézování a do dílny soustružení,
kde vyháčkovali dvoukřídlé dveře a vnikli
do druhé zámečnické dílny, kde odcizili
měděnou desku, mosazné tyče a další
materiál.
Neznámý pachatel v době od 23. 12.
2011 od 10.00 hodin do 27. 12. 2011 do
14.00 hodin po odstranění a odcizení
zajišťovacího řetězu s visacím zámkem ze
vstupní brány u rekreační chaty u
Břevnického rybníka v katastru obce
Chotěboř vnikl na pozemek u chaty. Po
vylomení vstupních dveří, kde poškodil
zárubeň, zámek a dveře, vnikl do chaty.
Celou chatu prohledal a odcizil krbová
kamna, trávní sekačku, elektrocentrálu a
křovinořez. Poškozeným způsobil škodu
ve výši 37.300,- Kč.
Neznámý pachatel v době od 18. 11.
2011 od 14.57 hodin do 28. 12. 2011 do
13.00 hodin ve Ždírci nad Doubravou,
místní části Stružinec po rozbití skleněné
výplně okna vnikl do rekreační chalupy.
Hájenku prohledal a odcizil prodlužovací
kabel, masové konzervy a zavírací nůž.
Poškozenému způsobil škodu ve výši
2.150,- Kč.
Neznámý pachatel dne 6. 12. 2011 v
době od 23.00 hodin do 8.00 hodin dne 7.
12. 2011 v obci Podmoklany odcizil
litinový kanálový rošt o rozměru 60 x 60

cm. Poškozené obci Podmoklany způsobil
škodu ve výši 5.500,- Kč. Dále byly
odcizeny dva litinové kanálové rošty v
obci Horní Studenec. Poškozenému městu
Ždírec nad Doubravou způsobil škodu ve
výši 4.000,- Kč.
Neznámý pachatel dne 2. 1. 2012 v době
od 10.00 hodin do 16.30 hodin dne 11. 1.
2012 v katastru obce Krucemburk, část
Staré Ransko páčil okenice na dvou
oknech, které poškodil. Pak vypáčil
vchodové dveře a vnikl do rekreační chaty.
Chatu prohledal a odcizil cukrovinky,
alkohol, potraviny a ponorné čerpadlo.
Dále pachatel rozštípal okenici a rozbil
dvojitou skleněnou výplň okna i vnikl do
další rekreační chaty. Také pachatel
rozšlapal eternitovou stříšku na pilíři od
elektroměru. Celou chatu prohledal a
odcizil rádio. Potom pachatel vnikl do třetí
rekreační chaty a to po vylomení okenice a
rozbití skleněné výplně okna. Celou chatu
prohledal, zotvíral zásuvky a skříně, ale z
chaty nic neodcizil. Poškozeným způsobil
škodu v celkové výši 13.190,- Kč.
Sedmatřicetiletý a šestačtyřicetiletý muž
z Chotěbořska v Chotěboři vnikli do dvora
domu, kde sídlí firma ELEKTRO ŠAKO.
Na dvoře přemístili 1,5 km datového
kabelu, smotaného do klub, ze středu dvora
a připravili si ho u brány k odcizení. Na
místě byli ale přistiženi synem majitele
firmy. Kabely museli vrátit a odjeli bez
kořisti.
Tři muži dvaadvacetiletý, dvacetiletý a
osmnáctiletý z Chotěbořska dne 16. 1.

Neznámý
pachatel
dne 8. 12. 2011 v době
od 21.45 hodin do 21.50
hodin v Chotěboři,
nezjištěným způsobem
odemkl pravé přední
dveře uzamčeného motorového vozidla zn.
Škoda Fabia. Nasedl na místo řidiče,
přičemž byl vyrušen uživatelem vozidla.
Pak pachatel z vozidla vystoupil, před
přicházejícím uživatelem dveře řidiče
uzamkl (nezjištěným nástrojem bez
zjevného či funkčního poškození zámku) a
z místa utekl. K odcizení věcí nedošlo.
Neznámý pachatel v době od 14.00
hodin dne 2. 12. 2011 do 13.15 hodin dne
18. 12. 2011 ve Ždírci nad Doubravou,
místní části Benátky vyrazil ve spodní
části neobývaného domku dveře do garáže,
odtud vyrazil dřevěnou výplň v prostřední
části dveří vedoucích z garáže na
schodiště. Pak vyšel po schodišti do
chodby, kde vyrazil dveře do místnosti
kuchyně, odkud odcizil ze stěny dva
obrazy svatých. Ve vedlejší místnosti
ložnice odcizil ze stěny další obraz
svatého. Poškozenému způsobil škodu ve
výši 9.300,- Kč.
Dvaadvacetiletý a dvacetiletý muž z
Chotěbořska dne 19. 12. 2011 v době od
14.45 hodin do 7.00 hodin dne 20. 12.
2011 vnikli do dílen Středního odborného

2012 v době od 13.15 hodin do 07.45
hodin dne 17. 1. 2012 v obci Podmoklany
rozbili skleněnou výplň výlohy prodejny
potravin dvěmi cihlami. Vzniklým
otvorem vlezli do prodejny, odkud odcizili
z otevřené pokladny finanční hotovost v
drobných mincích. Dále odcizili dřevěnou
zásuvku společně s cigaretami různých
značek. Poškozené způsobili škodu ve výši
17.000,- Kč. Také vnikli do klubovny v
obci Klouzovy. Odšroubovali z budovy
klubovny kovovou mříž vedoucí do sklepa.
Pak po schodech vylezli do přízemní části
chodby klubovny, kde odcizili šest 50
litrových sudů s pivem. Poškozenému
způsobili škodu ve výši 14.460,- Kč.
Podnikali noční vyjížďky stále častěji až
byli zadrženi i s lupem. Krádeží vloupáním
se dopouštěli na Chotěbořsku i Jeníkovsku.
Neznámý pachatel v obci Slavíkov, část
Rovný
odmontoval
a
odcizil
z

nevyužívaného
kravína
čtyři
elektromotory z větráků. Poškozenému
způsobil škodu ve výši 40.000,- Kč.
Dvaadvacetiletý muž z Chotěbořska,
jako zaměstnanec, odcizoval ve firmě
Slévárna a modelárna Nové Ransko
odlitky z mosazi a bronzu. Poškozené
firmě způsobil škodu ve výši 18.131,- Kč.
Neznámý pachatel v Chotěboři, pod
kopcem Svatá Anna, Koukalky, pod
sjezdovkou, odcizil na stožáru zavěšenou
10 metrů dlouhou trubku z eloxovaného
hliníku, která zde byla umístěna jako
součástka sněžného děla. Poškozenému
způsobil škodu ve výši 25.200,- Kč.
Osmnáctiletý muž z Chotěbořska před
kulturním domem v obci Sobíňov, fyzicky
napadl poškozeného úderem pěstí do
oblasti obličejové části hlavy. Napadením
mu způsobil zlomeninu dolní čelisti a

zlomeninu korunky stoličky, což si
vyžádalo lékařské ošetření.
Jednadvacetiletý muž z Chotěbořska
řídil osobní motorové vozidlo zn. Škoda
Fabia pod vlivem alkoholu. Provedeným
orientačním vyšetřením pomocí detekčního
přístroje DRÄGER, bylo naměřeno 2,51
promile alkoholu v dechu řidiče.
pprap. Marie Perková, vrchní asistent

SLOVO HEJTMANA

okolí mění ve skládku. V loňském roce se
do akce zapojilo 17 tisíc účastníků a bylo
sebráno 84 tun odpadků. Plné pytle
roztříděných odpadků míří na skládku
nebo k dalšímu zpracování a všichni mají
radost z toho, že udělali něco pro přírodu i
ostatní lidi.
Hlavním přínosem celé kampaně Čistá
Vysočina je však fakt, že posiluje
zodpovědnost každého z nás za stav
našeho životního prostředí, což přináší
velký význam zejména u dětské populace,
která si pomocí takovýchto akcí formuje
pohled na přírodu a dotváří jejich
hodnotové žebříčky. Chce se mi věřit, že
příští generace ovlivňované současnou
masivní environmentální výchovou budou
k ochraně životního prostředí přistupovat

komplexněji, to znamená, nebudou se
zbavovat pokoutně odpadu a akce Čistá
Vysočina bude moci hrdě zaniknout.
Lidé si mohou sami určit, kde přesně
budou odpadky na území Kraje Vysočina
sbírat. Důležité ale je, aby dali
organizátorům vědět, kde pytle s odpadem
nechali, pak je spolupracovníci z Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny mohou
odvézt. Více informací o aktivitě Čistá
Vysočina je k dispozici na www.krvysocina.cz/cistavysocina.
Děkujeme všem, kteří se k nám připojí a
pomohou ke zkrášlení prostředí, ve kterém
společně žijeme.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Jarní úklid Vysočiny
Jakmile skončí zima, nastává čas na
pořádný úklid. Začátek jara je tedy ideální
dobou pro změnu a očistu. Kraj Vysočina
pravidelně v tuto roční dobu vyhlašuje
dobrovolnou „úklidovou akci“ Čistá
Vysočina. V termínu od 13. do 20. dubna
se tisíce spoluobčanů stanou dobrovolníky
a v pracovních rukavicích začnou čistit
okolí svých domovů, oblíbených stezek,
koryt řek, parků. Budou vidět všude.
Důvody, které nás – veřejnost vedou
k jarnímu úklidu, mohou být různé.
Poskytují nám radost z přírody, zábavu a
některým i aktivní odpočinek. Někteří už
nemají sílu dívat se, jak se příroda v jejich

PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ
Pokračování ze strany č. 1
Letošní zima provětrala peněženky všech občanů a
ne jinak tomu je v rozpočtu obce. Díky obětavosti
zaměstnanců a všech ostatních smluvních partnerů,
kteří zajišťovali sjízdnost komunikací a schůdnost
chodníků se nám dařilo zajišťovat s vypětím všech sil
potřebnou údržbu. Díky poměrně dobrému vybavení
se nám snad dařilo udržet standard sjízdnosti, ale není možné
každému vyhovět ve stanovený čas dle jeho přání. Aspoň touto
cestou chci poděkovat každému, kdo se jakýmkoliv způsobem
podílel na zimní údržbě, protože při srovnání s velkými městy
byla schůdnost a sjízdnost komunikací pro naše občany na dobré
úrovni. Samozřejmě když byly arktické mrazy s bohatou
sněhovou nadílkou, tak náklady na zimní údržbu budou ve
srovnání s předchozím rokem nepoměrně vyšší.
Tuto zimu se rozšířil vozový park údržby o další techniku,
malý traktor s bohatým příslušenstvím. Jaký byl jeho přínos
pro zimní údržbu?
Jak jsem již pane redaktore říkal, tak díky vybavenosti jsme
byli schopni zajistit pro naše občany poměrně dobrý standard
v zimní údržbě, protože máme k dispozici sněhovou frézu a nový
sypač, které jsme zakoupili s novým traktorem. Přínosem strojové
vybavenosti je, že jsme schopni zajistit vše s malým počtem

SBĚR NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
pondělí 14. 5. 2012
Krucemburk:
- náměstí
- hasičská zbroj.
Staré Ransko
Hluboká

15.00 – 15.15 hod.
15.20 – 15.25 hod.
15.30 – 15.40 hod.
15.45 – 16.00 hod.

pracovníků a samozřejmě díky pochopení a obětavosti těch, kteří
tuto techniku obsluhují.
Jakým způsobem tento „malotraktor“ bude využit v létě?
V průběhu roku je možné na malotraktor nainstalovat zametací
kartáč, který budeme využívat při jarním úklidu komunikací. Ale
žádná technika není stoprocentně schopna provést úklid tak, jak
to dokáže člověk s koštětem. Dovolím si požádat, vás občany, o
pomoc a spolupráci při úklidu chodníků. Chceme-li mít hezkou
obec, tak prosím přiložme každý dle svých schopností a možností
ruku k dílu při úklidu chodníků před domy, kde bydlíme. Pro
větší a komplexnější využití techniky plánujeme v letošním roce
zakoupit vyžínací hlavu, třístranný sklápěč a cisternovou
nástavbu na malotraktor. Vyžínací hlavu budeme využívat pro
sekání břehů a příkopů v lese, ale i u ostatních komunikací. A
využitím návěsných zařízení chceme zlepšit činnost při
pěstebních pracích v lese.
Dvě bytové jednotky v ulici Dr. Drbálka, o kterých jsme
psali již v minulém čísle, jsou již po rekonstrukci. Na kolik
vyšla oprava bytů a mají již své nové nájemníky?
Přesně jak říkáte, je současný stav takový, že byty jsou
zrekonstruované a připravené pro nové nájemníky. Oprava
jednoho bytu vyšla cca na 200 tis. Kč. Byty své nájemníky
nemají, protože jsme vypsali výběrové řízení, které končí až
koncem března. Současně Rada městyse rozhodla neobsazovat
jeden byt nájemníky z výběrového řízení, ale rezervovat byt pro
případnou potřebu pro základní školu.

Pane starosto, proč byl zrušen přechod pro chodce
v Krucemburku u parku? Byl to poslední přechod před
poměrně dost frekventovanou stezkou do sousedního města.
Neohrožuje to bezpečnost chodců?
Přechod u parku zrušil svým rozhodnutím Krajský úřad - odbor
dopravy. V současnosti není v našich silách rozhodnutí změnit,
ale nechali jsme již zpracovat projektovou dokumentaci na
osvětlení a zvýšení bezpečnosti chodců na stávajících přechodech
a současně žádáme o obnovení přechodu pro pěší u parku.
Zrušení přechodu bylo provedeno u nás a bez nás, protože se
jedná o komunikaci I. třídy, tak návrh na úpravu počtu přechodů
podává Ředitelství silnic a dálnic bez konzultace s obcí, bohužel.
Chystáte se rušit ještě jiné přechody? Jaká je čeká
budoucnost?
Jak jsem již řekl, tak máme v současnosti zpracovanou
projektovou dokumentaci ke zvýšení bezpečnosti chodců na
přechodech v obci. Teď musíme ještě na tuto akci sehnat nějaký
dotační titul, protože celková úprava jednoho přechodu vyjde cca
na 200 tis. Kč. A jaká je budoucnost přechodů, to nevím, protože
jistě každý zná anabázi s přechody v jiných městech a trend je
snižovat počty přechodů v obci, ale to nejsem schopen ovlivnit
ani já, ani vy pane redaktore. Naší snahou je zajistit všech pět
bezpečných přechodů pro chodce, ale úpravy budeme muset
zaplatit z rozpočtu obce.
Chtěl bych se také zeptat na kroniku naší obce. Jak se mně
doneslo, momentálně leží naše kronika ladem nebo chcete-li
skladem. Proč se o ni nikdo nestará? Jaká ji čeká
budoucnost?
Děkuji za tuto otázku, protože i mě trápí, že nejsou
zaznamenávány události a zapisovány do kroniky. Pan ředitel
Václav Janda ze zdravotních důvodů ukončil vedení a zapisování
všech událostí do kroniky obce a za jeho celoživotní činnost při
vedení kroniky mu patří vřelé a srdečné poděkování. V loňském
roce jsem podnikl několik pokusů o oslovení vytipovaných
občanů s prosbou o spolupráci na vedení kroniky obce. Někteří
občané byli ochotni provádět zápisy, ale zase neměli čas a
přehled o dění v obci. Dovolím si touto cestou požádat občany,
muže nebo ženy, zda by se našel ochotný člověk, který by si vzal
kroniku na starosti. Podmínkou je znalost českého jazyka, dobrý
pravopis, schopnost zajištění informací a aktualit. Tato činnost je
honorována a výše odměny je otázkou dohody.
Již dlouhé roky se připravují podklady pro výstavbu
bioplynové stanice v Krucemburku. Bude se letos stavět?
Nebo je to, jak se lidově říká, běh na dlouhou trať?
Nevím, co si představujete pod pojmem dlouhé roky, zda se
jedná o dva roky nebo pět, či deset let. První připravované
podklady k výstavbě bioplynky utrpěly, a to velkou snahou vše
velmi rychle vyřešit, ale potřebné směrnice odpovědných orgánů
se teprve tvořily a za pochodu jsme upravovali projekt, tak
dopadla i naše žádost. V roce 2009 jsme úspěšně podali žádost,
kterou nám pomáhala zpracovávat odborná firma, ale špatnou
komunikací a výkladem ustanovení o procentním využití
odpadního tepla, jsme nakonec byli z programu vyřazeni. Když si
najmete odborníka, tak předpokládáte jeho vlastní erudici a
úplnou znalost problematiky. Protože jsme nebyli úspěšní, tak
jsme spolupráci s příslušnou firmou vypověděli a zahájili
spolupráci s jinou firmou. Upravili jsme, respektive přepracovali,
celý projekt a podali novou žádost do Operačního programu
životního prostředí. V září loňského roku jsme obdrželi
akceptační číslo a čekáme na rozhodnutí o přidělení dotace, která
může dosáhnout až 45% plánovaných nákladů. Abych byl
přesnější, tak hovořím o částce dotace ve výši několika desítek
miliónů korun. Víte pane redaktore, snahou zastupitelstva a mojí,
nebylo vybudovat bioplynku tzv. na kšeft, ale abychom si
skutečně zlepšili naše životní a okolní prostředí, kde žijeme a kde
jsme doma. Toho dosáhneme tím, že nebudeme převážet desítky
a stovky traktorových souprav tam a zpátky, ale konečné odpady
z živočišné výroby přečerpáme přímo do fermentorů stanice a

zpět do uskladňovacích nádrží bude uloženo hnojivo bez zápachů.
A jistě my dáte za pravdu, že spojení areálu zemědělců a využití
prostoru bývalých kalových polí je ideální. Já věřím, že
v letošním roce zahájíme stavbu a ve spolupráci se zemědělci
budeme ve vzájemné dohodě provozovat příslušnou bioplynovou
stanici tak, že to bude výhodné jak pro obec, tak i pro zemědělce.
Rozumím vašemu slovnímu štípnutí – běh na dlouhou trať. Jsem
si vědom toho, že suroviny do činnosti bioplynky budou dodávat
zemědělci, ale my jsme se společně smluvně zavázali (obec a
zemědělci), že bude zajištěna funkčnost bioplynové stanice a
ekonomická výhodnost spolupráce pro obě strany. Prvním
výstupním artiklem stanice bude prodej elektřiny, ale druhý artikl
je možná ještě více lépe využitelný. A tím je odpadní teplo,
kterým plánujeme vytápět za úplatu mateřskou a základní školu,
kanceláře a sušku zemědělců. Vše má jednu základní
neopominutelnou podmínku, kterou je, že společnost žádající o
dotaci musí být výhradně ve vlastnictví obce a ta musí zajistit
minimálně udržitelnost projektu dle podmínek OPŽP a další
provoz. Další využitelnost projektu bude předmětem jednání
v následujících letech. Podle mého názoru obec nemá budovat
komunální kapitalismus, protože nejekonomičtěji provozovat
cokoliv umí lépe soukromé společnosti.
Pobočka ZUŠ Chotěboř v Krucemburku má mít své nové
sídlo. Můžete nám, pane starosto, celou věc přiblížit?
Vy mně dneska dáváte zabrat. Nevím, jestli bych neměl
iniciovat výměnu šéfredaktora tohoto občasníku. Mnozí občané i
vy máte jistě lepší informace než já, protože vy se dozvíte
zaručené informace tzv. z druhé ruky, které se ke mně nedonesou.
Ale teď vážně, naše základní škola disponuje rozsáhlými
prostorami a dostatečným počtem učeben (plánovaná kapacita
zhruba 400 žáků), kde se v současnosti vzdělává cca 190 žáků
v devíti třídách. Rada městyse projednávala náklady na provoz
školy (obec přispívá částkou 1.600.000 korun ročně) a během této
diskuse vznikl nápad přestěhování ZUŠ pobočky Krucemburk do
prostor základní školy. Po vzájemné dohodě, mezi paní Martou
Rejškovou – vedoucí pobočky ZUŠ, ředitelem ZŠ Mgr. Jiřím
Šiklem a městysem, byly podepsány příslušné smlouvy.
Výsledkem je, že ZUŠ bude mít v pronájmu přízemí spodní
budovy základní školy a jednu šatnu. V neposlední řadě budou
efektivněji využívány prostory školy a děti nebudou muset
cestovat mezi školou a střediskem, kde je ZUŠ v současnosti
v nájmu.
Jakým způsobem plánujete využít uvolněný prostor ve
zdravotním středisku a můžeme očekávat zlepšení
kadeřnických služeb?
Myslím si, že tato otázka je předčasná, protože uvolnění Vámi
citovaných prostor se uskuteční až v závěru tohoto roku. A co se
týče kadeřnictví, pevně věřím, že zlepšení kadeřnických služeb se
již projevilo, protože nájemce paní Jiřina Moravcová uzavřela
dohodu s městysem o okamžité nápravě nabízených služeb
v současnosti na nejméně tři dny v týdnu. Následně se zavázala
zajistit služby pro naše ženy na plný úvazek od června tohoto
roku. V opačném případě bude ukončen nájemní vztah.
Ze základní školy jdou informace, že obec chce vyměnit
ředitele školy, je to pravda?
Vy mě dnes, pane redaktore, stále více udivujete. Nejste vy
vizionář, nebo máte duhovou kuličku? Asi takto, od letošního
roku došlo k zásadní novele školského zákona, který předpokládá
vyhlášení konkurzů na všech typech škol jejími zřizovateli. V
letošním roce se vyhlašují konkurzy v těch školských zařízeních,
kde jsou ředitelé více než šest let ve funkci, příští rok se mají
realizovat tam, kde jsou ve funkci 3 až 6 let a následující rok, kde
jsou ředitelé 1 až 3 roky ve funkci. Z důvodu zajištění co nejlepší
úrovně vzdělávání pro děti našich občanů, se tak Rada městyse
(plnící funkci zřizovatele) rozhodla vyhlásit konkurz na
ředitele/ku základní školy. Jsem přesvědčen o tom, že pan ředitel
Mgr. Jiří Šikl podá svoji přihlášku a my snad budeme moci

srovnat jeho nabídku řízení školy s ostatními nabídkami jiných
uchazečů.
Bude letos Krucemburský jarmark? Prý jsou letos
plánovány změny, můžete nám sdělit jaké?
Krucemburský jarmark se v letošním roce samozřejmě
uskuteční. Proběhne poslední neděli v květnu při naší
krucemburské pouti. Jarmark bude umístěn v prostorách před
sokolovnou. Důvodem pro změnu termínu je, že druhý
červencový státní svátek připadne na pátek a my jsme měli obavy
o malou návštěvnost, protože předpokládáme odcestování občanů
na dovolenou, či za prodlouženým víkendem. A umístěním
jarmarku ve venkovním areálu sokolovny bude oddělena zábava
(kolotoče a další atrakce) od mistrovských předvádění výrobků
účastníků jarmarku.
Když už jsme u těch akcí, bude letos další ročník
Krucemburské stopy? Budou také nějaké změny?
Druhou sobotu v červnu tj. 9. června budeme organizovat další
ročník Krucemburské stopy a letos ve spolupráci a pod záštitou
MAS Havlíčkův kraj o.p.s. Největší změna bude spočívat ve větší
informovanosti a prezentaci se spolupořadatelem při větším
zastoupení soutěžících, či účastníků z dalších obcí a měst.
Jak jsme psali v posledním čísle, 16. června proběhnou
závody dračích lodí na rybníku Řeka. Jakou roli v těchto
závodech hraje náš městys?
Městys Krucemburk v závodě Dračích lodí na rybníku Řeka 16.
června 2012 pouze pomáhá s organizačním zajištěním nějakých
funkcí. Největší břímě si na svá bedra naložili dobrovolníci z
Perunu Hluboká. My jsme byli pouze nápomocni realizaci takové
akce a jsme připraveni pomoci s propagací závodů, ale jak říkám,
největší břímě ponesou organizátoři. Za jejich snahu oživit dění a

propagaci obce jsme velmi vděčni a já osobně si jejich práce a
činnosti vážím.
Zvažujete postavit za městys také dračí posádku?
Nevím, jestli víte, kolik má městys zaměstnanců. Kdybychom
postavili všechny zaměstnance tj. 7 žen a 2 muže, tak posádka
bude představovat torzo potřebného týmu (posádka dračí lodě je
21 osob – pozn. redakce). A představte si, že já bych mohl tak
akorát tlouci do bubnu, protože nohy jsem si rozbil před dvaceti
lety a ramena od předloňské havárky mám po trojnásobné
operaci. Nádherný pohled, starosta zatěžuje příď lodě s bubnem,
u vesel se krčí dva subtilní pánové a zbytek osádky tvoří ženy,
kterým veslo překáží v rukou. Jistě to je dobrý vtip a karikatury
by byly dobré, prostě pastva pro novináře. A úsměvů na tvářích
přítomných diváků by jistě bylo hodně. My nemusíme zkusit
všechno a závodů se mají zúčastnit závodníci a ne účastníci.
Pane starosto, náš rozhovor je u konce. Svátky jara nám
vchází do dveří a jsem velmi rád, že Velikonoce si v našem
regionu stále drží tak velkou tradici, co byste popřál závěrem
v prvních jarních dnech našim občanům?
Klukům, mládencům a pánům přeji dobrou šlohačku o
Velikonocích. Děvčatům, slečnám a paním dobré zabezpečení
svých zadních partií a omlazení šlohačkou, všem velkou pohodu.
Každému občanovi přeji hlavně hodně zdraví, protože toho je
nejvíce třeba; dostatek jarního sluníčka, protože to pomáhá léčit
naše neduhy a chmury; mnoho radosti z velikonočních oslav,
protože pomohou přemoci každou zasmušilost. Symbolickým
stiskem ruky přeji každému, z vás, jenom radost, dobrou náladu,
optimismus a naději, a jen vše dobré.
Mgr. Jiří Havlíček, starosta
Otázky kladl Roman Dopita

INFORMACE Z 22. - 26. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE
22. zasedání 6.12.2011
*RM projednala a schválila žádost č. j.
1738/2011/MK ze dne 25. 11. 2011 pana
V. D., IČ:72960281 na umístění stánku na
zmrzlinu a to vždy v období od 1.4. - 31.9
na pozemku ve vlastnictví městyse.
*RM projednala soupis investičního
majetku městyse a stanovila dobu
použitelnosti tohoto majetku.
*RM projednala a schválila návrh
Dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčku
budovy Javorová 177, Krucemburk. Jedná
se navýšení ceny budovy na 9.583.708,38
Kč.
*RM projednala a schválila žádost č. j.
1733/2011/MK ze dne 28. 11. 2011 pana
M. Z., na odkoupení pozemku č. 352/45
v k. ú. Krucemburk na výstavbu garáže.
*RM projednala a schválila návrh
uzavření Smlouvy budoucí kupní o
nákupu pozemku p. č. 494/3 v k. ú. Staré
Ransko o výměře 64 m2 za cenu 960,- Kč
a o nákupu pozemku p. č. 386/1 v k. ú.
Staré Ransko o výměře 46 m2 za cenu
230,- Kč.
*RM projednala a schválila návrh
Smlouvy o zřízení VB na St. Ransku
s firmou ČEZ Distribuce a.s. na pozemku
č.p. 444/1 v k.ú.Krucemburk na zřízení
kabelové přípojky nn za úplatu 1.000,- Kč
bez DPH.
*RM projednala a souhlasí s návrhem
vstupu městyse Krucemburk do Sdružení
místních samospráv.

*RM projednala a souhlasí s návrhem
ocenění žáka ZŠ Krucemburk P.P. za
vyhodnocení „Dětský čin roku“.
*RM projednala a schválila návrh
Smlouvy o budoucí smlouvě na VB s fi.
Telefonica Czech Republic a.s
*RM byla seznámena se zprávou „ Zápis
z dílčího
přezkoumání
hospodaření
městyse Krucemburk“ za rok 2011.
*RM projednala a schválila vstup městyse
do Sdružení vlastníků obecních lesů.
*RM schvaluje žádost MŠ Krucemburk o
uzavření školky v termínu od 23. 12. -31.
12. 2011.
*RM byla informována o změně
v projektu
23. zasedání 10. 1. 2012
*RM projednala a schválila návrh
platového výměru ředitelky MŠ a ředitele
ZŠ.
*RM projednala a schválila rozpočtové
opatření č. 7 pro rok 2011.
*RM projednala a schválila návrh
Závazných ukazatelů rozpočtu na rok
2012 pro ZŠ. Celková výše závazných
ukazatelů je 1.500.000,- Kč.
*RM projednala a schválila návrh
Závazných ukazatelů rozpočtu na rok
2012 pro MŠ. Celková výše závazných
ukazatelů je 550.000,- Kč.
*RM projednala a stanovila rozvrh
oddávacích dnů v Krucemburku. Oddávací
dny byly stanoveny takto: v pracovní dny
doba dle pracovní doby Úřadu městyse,
nepracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin.

*Starosta seznámil RM se situací neplatičů
nájemného v bytovém domě Školní 454.
RM
pověřuje
starostu
jednáním
s nájemníky dle platné nájemní smlouvy o
ukončení nájemního vztahu.
*RM projednala a schválila návrh na
vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ
Krucemburk. Rada pověřuje starostu
městyse přípravou konkurzu.
*RM byla informována o možnosti výběru
poplatků z veřejného prostranství při pouti
2012. RM souhlasí, aby výběr poplatků
v roce
2012
provedl
TJ
Sokol
Krucemburk.
*RM projednala a schválila možnost
přestěhování učeben ZUŠ do prostor
budovy ZŠ Krucemburk a pověřuje
starostu
jednáním
s ředitelem
ZŠ
Krucemburk o této možnosti.
24. zasedání 24. 1. 2012
*RM projednala a schválila návrh
Směrnice č. 1/2012, o odpisování
dlouhodobého majetku, který stanovuje
zásady pro odepisování majetku, odpisový
plán, změny v postupech, závěrečná
ustanovení.
*RM projednala a schválila návrh
Směrnice č. 2/2012, o inventarizaci,
kterou se vymezuje inventarizace závazků
a majetku.
*RM projednala a schválila návrh
Nařízení č. 1/2012, o provádění zimní
údržby místních komunikací na území
městyse

*RM projednala a schválila návrh ke
zmocnění místostarosty Tomáše Trávníčka
k zajištění rušení trvalého pobytu osob
v domě čp. 345, Krucemburk s doplněním
o případné veškeré obytné domy
v majetku obce.
*RM projednala a schválila návrh
Smlouvy o odvádění odpadních vod do
veřejné kanalizace.
*Starosta seznámil RM o záměru
vybudování
sběrného
dvora
v Krucemburku. RM bere informaci na
vědomí.
25. zasedání – 7. 2. 2012
*RM projednala a schválila žádost MŠ
Krucemburk o převedení hospodářského
výsledku ve výši 406,84 Kč z roku 2011
do fondu rezerv
*RM projednala a schvaluje příspěvky na
činnost neziskových organizací:
TJ Sokol Krucemburk – 39.000,- Kč, ZUŠ
Krucemburk, Pěvecký sbor GIOCOSO –
3.500,- Kč, Společnost Jana – 4.000,- Kč,
SHM Klub Krucemburk – 12.000,- Kč,
Perun Klub Hluboká – 25.000,- Kč, Český
tenisový svaz Krucemburk – 5.000,- Kč,
Myslivecké sdružení Krucemburk –
20.000,- Kč, Klub filatelistů Krucemburk
– 1.500,- Kč, Český svaz včelařů Chotěboř
– 2.000,- Kč, Svaz tělesně postižených
Chotěboř – 1.500,- Kč, TJ Spartak Staré
Ransko – 35.000,- Kč, Spolek přátel
Krucemburku – 1.500,- Kč,
26. zasedání - 21. 2. 2012
*RM projednala a schvaluje návrh členů
komise ve složení pan Roman Dopita, paní
Radka
Rudolfová
k provedení
Veřejnosprávní kontroly příspěvkových
organizací Základní školy a Mateřské
školy Krucemburk dle zákona č. 320/2011
Sb.
*RM projednala a schválila Dodatek ke
smlouvě uzavřené dne 2. 11. 1994
s firmou Miloslav Odvárka ODAS, kterým
se mění cena pro rok 2012 na 292.152,Kč za celou obec.
*RM projednala a schválila návrh na
trvalé odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu v k.ú Krucemburk, p.č.
1408/6 pro zřízení Sběrného dvora
Krucemburk

*RM projednala a schvaluje návrh o
ukončení Smlouvy o nájmu nebytových
prostor v budově č.p. 420, Mikuláše
Střely, Krucemburk pro potřeby Základní
umělecké školy Chotěboř, k 30. 6. 2012,
z důvodu přemístění učeben a zázemí ZUŠ
do budovy základní školy.
*RM projednala a schválila návrh
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce
budovy ZŠ čp. 440, Krucemburk, kterým
budou prostory přízemí v dolní budově
školy včetně jedné šatny poskytnuty pro
využití učeben a zázemí pro Základní
uměleckou školu Chotěboř.
*RM projednala a schválila návrh termínu
dokončení
elektronizace
dat
evangelického a katolického hřbitova
do 30.6.2012 a ukládá místostarostovi
zajištění provedení.
*RM projednala a schválila návrh postupu
využívání prostor budovy městyse
Krucemburk zájmovými organizacemi a
fyzickými osobami s tím, že o jejich
využití je nutno vždy získat souhlas pana
starosty.
*RM projednala a schválila návrh kritérií
k hodnocení žádostí o byty v č.p.345,
Krucemburk – trvalé bydliště, počet osob
zahrnující žádost o byt s trvalým
bydlištěm, bezdlužnost vůči obci k datu
hodnocení, potřebnost nájemníka(ů) pro
činnost obce, datum podání nabídky.
*RM projednala a schválila návrh
k ustavení Komise pro společenské
záležitosti a ukládá místostarostovi
zajištění realizace do 31. 5. 2011.
*RM projednala a schválila návrh
k ustavení Kulturní komise a ukládá
místostarostovi zajištění realizace do 31.
5. 2011.
*RM projednala návrh na zpracování
Nákladových přehledů dle strojů a ukládá
místostarostovi jeho zpracování do 30. 4.
2011.
*RM projednala a schválila návrh na
zpracování Nákladových přehledů dle
zaměstnanců a ukládá místostarostovi
jejich zpracování do 30. 4. 2011, včetně
SOPP.
*RM projednala a schválila návrh o
poskytnutí Návratné finanční výpomoci fi

BIOS Krucemburk, s.r.o., ve výši 250 tis.
Kč po obdržení rozhodnutí o schválení
podpory v rámci OPŽP.
*RM projednala a neschválila žádost čj.
110/2012/MK o udělení výjimky napojení
splaškové kanalizace u domu čp. 105
Krucemburk.
*RM projednala a neschválila žádost o
souhlas
s převedením
prostředků
z hospodářského výsledku Základní školy
Krucemburk za rok 2011 z dotace městyse
Krucemburk ve výši 130.429,89 Kč a
doplňkové činnosti 17.927,77 Kč. Žádost
o ponechání odpisů z dlouhodobého
majetku za rok 2011 ve výši 13.266,-Kč
pro tvorbu reprodukce majetku RM
schvaluje. RM schvaluje převedení výnosu
z doplňkové činnosti ZŠ ve výši 17.927,77
Kč do rezervního fondu 50% - 8.964,77
Kč, do fondu odměn 50% - 8.963,- Kč.
*RM projednala a schválila žádost fi.
Camona spol. s.r.o. o zrušení povinnosti z
placení poplatku za likvidaci komunálního
odpadu
u
nemovitosti
čp.
254,
Koželužská, Krucemburk ve výši určené
pro podnikatelskou činnost. Rada žádost
schvaluje se stanovením poplatku ve výši
500,- Kč/rok a nemovitost, s povinností
žadatele o okamžité informování o vzniklé
změně z dnešního stavu tj. nevyužívání
prostor pro ubytovávání.
*RM projednala a schválila návrh termínu
konání
Krucemburského
jarmarku
současně s konáním pouti v Krucemburku,
místo konání – areál před sokolovnou.
*RM projednala a schválila návrh konání
Krucemburské stopy ve spolupráci s
MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
*RM projednala a schválila cenu
poukázky formou ceniny v hodnotě 500,Kč k životním výročím občanů.
*RM projednala a schválila návrh na
poskytnutí návratné finanční výpomoci TJ
Sokol Krucemburk na zafinancování
vlastní spoluúčasti žadatele na akci
„Zateplení
objektu
TJ
SOKOL
Krucemburk“.

INFORMACE Z 8. a 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
8. zasedání - 14. 12. 2011
*ZM projednalo a schválilo koupi
pozemku parc.č. 494/3 o výměře 64 m2 za
cenu 15 Kč/m2 a PK parc. č. 386/1 o
výměře 46 m2 za cenu 5 Kč/m2 v k. ú.
Staré Ransko.
*ZM projednalo a schválilo
koupi
pozemku PK parc.č. 533 o výměře 298 m2
za cenu 40,- Kč/m2 a pozemku PK parc.č.
527 o výměře 246 m2 za cenu 40,- Kč/m2
v k. ú. Krucemburk.
*ZM projednalo a schválilo udělení
ocenění „Dětský čin roku 2011“ žáku P. P.
místní základní školy. Dále ZM projednalo

a schválilo udělení věcného daru cyklistické kolo do ceny 15.000,- Kč.
*ZM projednalo a schválilo OZV č.
1/2011 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
*ZM projednalo a schválilo OZV č. 2/2011
o místním poplatku za lázeňský a rekreační
pobyt.
*ZM projednalo a schválilo OZV č. 3/2011
o místním poplatku ze vstupného.
*ZM projednalo a schválilo OZV č. 4/2011
o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné herní

zařízení povolené Ministerstvem financí
ČR podle jiného právního předpisu.
*ZM projednalo a schválilo OZV č. 5/2011
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů
*ZM projednalo a schválilo OZV č. 6/2011
o místním poplatku ze psů.
*ZM projednalo a schválilo OZV č. 7/2011
o místním poplatku z ubytovací kapacity.
*ZM projednalo a schválilo Smlouvu o
zřízení věcného břemene k pozemku
parc.č. 442/5 v k. ú. Hluboká.

*ZM projednalo a schválilo Smlouvu o
zřízení věcného břemene v k. ú. St.
Ransko.
*ZM projednalo a schválilo Smlouvu o
zřízení věcného břemene k pozemku parc.
č. 590/2 v k. ú. Krucemburk.
*ZM projednalo a schválilo Pojistnou
smlouvu se Slavia pojišťovnou a. s.
*ZM projednalo a schválilo Smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení VB na pozemky
parc.č. 734/1, parc. č. 1747/1, parc. č. st.
318 v k. ú. Krucemburk.
*ZM projednalo a schválilo vstoupení
městyse Krucemburk do Sdružení místních
samospráv ČR.
*ZM projednalo a schválilo vstoupení
městyse
Krucemburk
do
Sdružení
vlastníků obecních a soukromých lesů
v ČR.
*ZM projednalo a schválilo DODATEK č.
3 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 16.
12. 2004 s Mateřskou školou Krucemburk.
*ZM projednalo a schválilo rozpočet
městyse Krucemburk na rok 2012
s plánovanými
příjmy
ve
výši
19.712.395,60 Kč a plánovanými výdaji ve
výši 19.657.618,60 Kč.
*ZM projednalo a schválilo odměnu
místostarostovi městyse za rok 2010 ve
výši 1 násobku odměny stanovenou ve
výši dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
formou daru.
*ZM projednalo a schválilo odměnu
starostovi městyse za rok 2010 ve výši 3
násobku odměny stanovenou ve výši dle
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., formou
daru.
*ZM projednalo a schválilo odškodnění
pracovního úrazu starosty Mgr. Jiřího
Havlíčka ze dne 25. 6. 2010 - bodové
ohodnocení pracovního úrazu 100 bodů,
podle vyhl. 440/2011 Sb., dle § 7 odst. 2),
Dále ZM projednalo a schválilo náhradu za
nevyplacenou
měsíční
odměnu,
stanovenou dle nařízení vlády č. 37/2003
Sb., za období od 25. 6. 2010 do 31. 1.
2011 formou daru.
*Starosta přednesl návrh Rozpočtového
opatření č. 6 na rok 2011. Předseda
finančního
výboru
Roman
Dopita
doporučil zastupitelstvu návrh schválit.
*ZM projednalo a schválilo Rozpočtové
opatření č. 6 na rok 2011.

*ZM zmocňuje Radu městyse ke schválení
Rozpočtového opatření č. 7 – úpravy
rozpočtu k 31. 12. 2011.
*Starosta přednesl zprávu Policie ČR. ZM
bere na vědomí Zprávu z koordinační
porady městyse Krucemburk a PČR.
*ZM projednalo a schválilo Zprávu o
výsledku dílčího přezkoumání hospodaření
městyse Krucemburk za rok 2011 bez
výhrad.
*ZM projednalo a schválilo narovnání
v evidenci stavu majetku a účetnictví –
plynofikace –odpis majetku vedeného
v evidenci a účetnictví městyse ve výši
12.565.927,- Kč.
*Starosta
navrhl
termíny
zasedání
Zastupitelstva městyse Krucemburk v roce
2012 - 22. únor,19. duben, 20. červen,12.
září, 24. říjen,19. prosinec.
9. zasedání - 22. 2. 2012
*ZM projednalo a schválilo prodej
pozemku parc. č. 352/45 o výměře 280 m2
za cenu 40,- Kč/m2 v k. ú. Krucemburk
pro
žadatele
vedeného
pod
č.j.
1733/2011/MK.
*ZM projednalo a schválilo koupi
pozemku parc.č. 499 o výměře 2700 m2,
pozemku parc.č. 498 o výměře 6152 m2,
pozemku parc. č. 496/1 o výměře 7942 m2
v k.ú. Krucemburk za cenu do 5,- Kč/m2.
*ZM projednalo a schválilo koupi
pozemku PK parc.č. 529 o výměře 138 m2
a PK parc.č. 530 o výměře 271 m2 v k. ú.
Krucemburk za cenu do 40,-Kč/m2.
*ZM potvrzuje rozhodnutí Rady městyse o
schválených Rozpočtových opatřeních č.7.
na rok 2011.
*ZM projednalo a zmocňuje Radu městyse
ke schválení smlouvy se SFŽP Praha na
financování akce „Snížení energetické
náročnosti vnějšího pláště Základní školy
Krucemburk“.
*ZM projednalo a schválilo Zadávací
dokumentaci na VZ „Investice do lesní
techniky – městys Krucemburk“.
*ZM projednalo a schválilo jmenování
členů Komise pro otevírání obálek a
Hodnotící komise na VZ „Investice do
lesní techniky – městys Krucemburk“ ve
složení: Jaromír Mifka, Mgr. Jiří Havlíček,
Ing. František Kujan, Jaroslav Dohnal,
Josef
Strašil,
Tomáš
Trávníček.
Náhradníci: Jiřina Moravcová, Lukáš
Dohnal,
Roman
Dopita,
Ludmila

Soukupová, Jiří Zrzavý, Ing. Luboš
Pleskač.
*ZM projednalo a schválilo poskytnutí
návratné finanční výpomoci ve výši 250
tis. Kč pro BIOS Krucemburk s.r.o., IČ
27547761, po obdržení rozhodnutí o
schválení podpory z OPŽP.
*ZM projednalo a schválilo zajištění
trvalého odnětí půdy ze ZPF, pozemek
parc.č.1408/6 o výměře 5 858 m2 za cenu
385.600,- Kč, dle dokumentace fi
DRUPOS HB s.r.o. Příčná 260, Havlíčkův
Brod.
*ZM projednalo a schválilo Dodatek č. 1
ke Smlouvě o výpůjčce budovy čp. 440
Krucemburk a pozemku hřiště ze dne 28.
února 2008.
*ZM projednalo a schválilo složení
Komise pro otevírání obálek a Hodnotící
komisi VZ stavba “Novostavba bioplynová
stanice Krucemburk“ ve složení: ing.
František Kujan, Jaroslav Dohnal, Josef
Strašil, Tomáš Trávníček, Mgr. Jiří
Havlíček. Náhradníci ve složení: ing. Věra
Kujanová, Jiřina Moravcová, Jaromír
Mifka,
Lukáš
Dohnal,
Ludmila
Soukupová.
*ZM projednalo a schválilo složení
Komise pro otevírání obálek a Hodnotící
komisi na VZ na Službu - financování akce
„Novostavba
bioplynové
stanice
Krucemburk“ ve složení: ing. František
Kujan, Jaroslav Dohnal, Josef Strašil,
Tomáš Trávníček, Mgr. Jiří Havlíček.
Náhradníci ve složení: Jaromír Mifka,
Jiřina Moravcová, Roman Dopita, Ludmila
Soukupová, Lukáš Dohnal.
*ZM projednalo a schválilo poskytnutí
návratné finanční výpomoci Tělocvičné
jednotě Sokol Krucemburk, Mikuláše
Střely 250, Krucemburk, IČ:70154236, na
zafinancování vlastní spoluúčasti žadatele
na akci „Zateplení objektu TJ SOKOL
Krucemburk“. Přesná částka bude určena
po výběrovém řízení na zhotovitele stavby.
*ZM projednalo a schválilo přijetí daru
v hodnotě 25.000,- Kč Základní školou
Krucemburk od Rady dětí a mládeže Kraje
Vysočina, F. Hrubína 753, Třebíč.
*ZM projednalo a schválilo DODATEK ke
smlouvě o nakládání s odpadem ze dne 2.
1. 1994 s firmou Miloslav Odvárka ODAS
Žďár n.S., s cenou 292.152,- Kč za rok
2012.

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.

UPOZORNĚNÍ ÚŘADU MĚSTYSE KRUCEMBURK
Upozorňujeme majitele nemovitostí v Krucemburku, kteří dosud neodevzdali vyplněné a podepsané Smlouvy o odvádění
splaškových odpadních vod do veřejné kanalizace uzavírané dle zákona č. 274/2001/Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky Mze č. 428/2011 Sb., nechť tak neprodleně učiní. V opačném případě se dopouští
porušení zákona.

KOMPLETNÍ KOMINICKÉ SLUŽBY – REVIZE KOMÍNŮ
Objednávky na telefonním čísle: 733 206 082 - p. Piskač.

KÁMEN S ERBEM RODU DITRICHSTEINŮ
V loňském roce byl před budovami
Lesní správy ve Starém Ransku
umístěn na podstavec kámen s erbem
bývalých
majitelů
polenského
panství, rodem Ditrichsteinů. Tato
skutečnost nyní všem umožnila
prohlédnout si tuto připomínku zašlé
slávy Ranského dvora. Poděkování za
zachování památky patří Lesnímu
družstvu Přibyslav a za pěkné
provedení prací p. Josefu Kristlovi.
Krátce odbočme do historie
Ranského poplužního dvora, jehož vznik je spojován
se
založením kostela v Pravnově. Roku 1362 pan Zdeněk z Ronova
založil kostel Všech Svatých ve vsi Pravnově a k vydržování
faráře měly sloužit desátky z nově zřízeného poplužního dvora.
Vesnice Pravnov ležela pravděpodobně v místě dnešního Nového
Ranska.. Kostel lze ztotožnit s pozdějším kostelem Sv.Vavřince,
jenž vznikl přestavbou a novým zasvěcením začátkem 17.století.
Tento se pak nacházel asi dvě stě metrů vpravo od hlavní silnice
směrem na Havl.Brod. Kostel byl později odsvěcen a 22. 5. 1787
prodán p. M. Janáčkovi z N.Vsi na stavební materiál. Dokladuje
se, že ještě v r. 1386 budovy popluží nestály a tak fyzický vznik
Ranského dvora můžeme klást na počátek patnáctého století.
Postupně zdejší dvůr převzal roli střediska místní vrchnostenské
správy. Než v roce 1623 získali panství Polná Ditrichsteinové,
vystřídala se zde řada majitelů. Jako poslední z nich v r.1597
kupuje panství Polná, tedy i huť, panský dvůr a hamr v Ransku,
Hertvík Žejdlic ze Šenfeldu (+1603). Dědictvím, po tragické
smrti jeho bratra Jana v Přibyslavi, se dostává roku 1612 majetek
do rukou Rudolfa Žejdlice (*1590 +1622). Rudolf staví
vojenskou jednotku (8 jízdních a 55 pěších) se kterou bojuje v
bitvě na Bílé Hoře. Císař Ferdinandem II. (*1578+1637) mu to
samozřejmě neodpustil
a
majetek zkonfiskoval již v
r.1622. Náhlá Rudolfova smrt
ve věku 32let v září r.1622 na
zámku v Chocni sice vyvolala
podezření z travičství, ale
vyřešila tím potrestání i
majetkové tahanice. Žejdlicův
majetek od císařské komory
koupil kardinál František
Seraf
Ditrichštejn
(*1570+1636).
Od
této chvíle
Erb knížete Fr.S.Ditrichsteina *1570+1636
se na dobu téměř tři sta let
stává Ranský dvůr, huť a hamr včetně vesnice Ransko majetkem
rodu Ditrichsteinů a jejich dědiců. Po tomto datu byl zřejmě
přestavěn hlavní objekt dvora. V době majetkové držby
Dietrichštejnů byly již k Ranskému dvoru připsány robotou
vesnice Benátky, Kohoutov, Sobíňov, Markvartice, Nová Ves,
Sopoty, Ždírec, Hluboká a Ransko. Tato skutečnost si vynutila
výstavbu celého komplexu budov, který vedl k úplnému uzavření
čtvercového nádvoří kamennými hospodářskými stavbami.
Hlavní vjezd do dvora byl vázán na přilehlou cestu, spojující
Ransko se Ždírcem (n. D.), později i s Novým Ranskem, a
procházející kolem Pobočenského rybníku. Ještě na staré
fotografii Ranského dvora z 20. let minulého století je patrný
oblouk vjezdové brány mezi hlavní budovou a budovami
hospodářskými. Později byl tento vjezd rozšířen a brána byla
nahrazena lehkou stříškou krytou eternitem. Vjezd byl osazen
železnými vraty. Po pozemkové reformě počátkem 20. let 20.
stol. připadl Ranský dvůr Lesnímu družstvu Přibyslav. Špatný
stav budov v 90. letech minulého století vedl lesní družstvo k
postavení nového sídla lesní správy a k rozhodnutí zbourat
hospodářské budovy dvora, které sloužily jako kanceláře a byty.

V létě 2002 byla část hospodářských budov stržena a terén jejich
parcel upraven. Při zahájení uvedených demoličních prací byl
erbem zdobený kámen z nároží hlavní budovy vyzvednut a
pomocí mechanizace, uložen u objektu lesní správy.
U kamene s erbem nebyla na jeho povrchu nalezena žádná
signatura, datace či nápis . Celkové rozměry památky: délka 106–
107 cm, max. šířka (v „ramenech“) 79 cm, šířka pod „rameny“ se
směrem dolů mírně zmenšovala od 64 cm do 62 cm, síla kamene
vzhledem k jeho jen hrubě otesané zadní straně kolísá přibližně
od 20 do 23 cm, v „ramenech“ zeslabuje až na 17 cm (obr. 1). Ve
vrcholu kamene, v polokulovitém říšském jablku knížecí koruny,
je vysekán otvor o průměru asi 16 mm se zbytky malty, který
dokládá, že v něm byl zasazen s největší pravděpodobností
kovový kříž. Pokud jde o reliéf, jedná se o erb knížat z
Dietrichsteinu.
Věnujme nyní pozornost provedení, kterým se kámen z
Ranského dvora vyznačuje a je klíčové pro určení jeho původního
účelu.
Vezmeme-li dále v potaz i celkový průčelní tvar kamene,
připomínající mírně se směrem dolů zužující lichoběžník, lze si
kamenný artefakt nejsnáze představit v úloze dominantního
zdobného klenáku, resp. pseudoklenáku, osazeného do římsy na
vrcholu oblouku vjezdové brány do dvora tak, že oblá opracovaná
horní část kamene přes oblouk přesahovala. Již zmíněná stará
fotografie existenci kamenného obloukového vjezdového portálu
panského dvora potvrzuje. Pro tuto domněnku hovoří i to,
že horní část kamene trojlaločně formovaná do tvaru
připomínajícího ramena masivních kamenných křížů je celá
jemně opracována z obou stran. Zbývající, a tedy převážná část
zadní strany kamene je však neopracovaná, s ostrými a téměř
vypouklými svislými hranami. Svědčí to o tom, že kámen byl
určen k zasazení do zdiva tak, že jeho horní část zdivo přečnívala
a pohledově se tak uplatnila i zezadu. A spodní část kamene se
vyznačuje poměrně nápadným koncovým zúžením (šířka kamene
zde činí 50 cm) odsazeným od těla kamene hranou. Zúžení je
zřejmě „zádlab“ určený k zapuštění do zdiva.
Abychom se mohli pokusit alespoň přibližně datovat vznik
kamenného artefaktu, musíme ještě jednou zabrousit do
genealogie rodu Ditrichstein. Knížecí titul získal kardinál
František Seraf Ditr... v červnu r.1599 od císaře Rudolfa II.
Dědičný titul kníže Německé říše od císaře Ferdinanda II. v
dubnu r.1624. Od této doby zdobí ditrichsteinský erb (dva
vinařské nože v příčně děleném poli) knížecí koruna. V r.1769
Ditrichsteinové zdědili majetek po vymřelém rodu Pruskovských
z Pruskova a jejich erb se poprvé rozšířil, v r.1802 zdědil kníže
Jan Karel (*1728+1808) majetek i titul rodu Lesliů, erb opět
zbohatl a od této chvíle se již setkáváme ve všech písemnostech s
přídomkem Ditrichstein - Proskau - Leslie a složitým erbem. Je
pravděpodobné, že jmenovaný kámen vznikl před rokem 1769.
Nejspíše za majetkové držby knížetem Walterem Xaverem Ditr...
(*1664+1738) nebo jeho synem Karlem Maximiliánem Ditr..
(*1702+1784), který byl vyjímečně dobrým hospodářem.
Ve skanzenu lidové architektury na Veselém Kopci jsou
umístěny dva hraniční kameny s ditrichsteinským erbem datované
na svých zadních stranách rokem 1722. Další kámen se nachází
před hřbitovem v Sobíňově. Všechny
tři kameny, objevené a zachráněné p.
Karlem Janáčkem Soběnovským, mají
charakteristický tvar mezníku s
neopracovanou, resp. jen hrubě
osekanou částí určenou pro zasazení
do země, čímž se tvarově odlišují od
kamene z Ranského dvora, což
potvrzuje že v případě námi
popisovaného kamene se nejedná ani o kámen hraniční, ani o
kamenný kříž.

Za povšimnutí také stojí, že všechny čtyři uvedené kamenné
artefakty spojuje druh použitého kamene i způsob provedení
kamenické práce. Podobnou strukturu kamene a způsob
opracování ukazují i Boží muka a kamenné kříže v okolí, které
vznikaly rukama vyhlášených kameníků z blízkosti lomu Štejnice
u Sázavy u Žďáru. Zda popisované kamenné artefakty vznikly v
některé z těchto kamenických dílen na polenském panství se již

asi nedozvíme, ale můžeme se pouze pokusit datovat vznik
kamene s erbem do první poloviny osmnáctého století.
Až půjdete kolem, nebojte se kámen pohladit holou rukou.
Třeba pocítíte všechny doteky mozolnatých dlaní našich
prapradědů, které se ho kdysi dotýkaly.
Josef Štefánek

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V KRUCEMBURKU
„Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě,
nám, kteří jdeme ke spáse je mocí Boží. Je psáno: zahubím
moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. Kde jsou
učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh
moudrost světa bláznovstvím?“ 1K 1, 18-20
Vážení spoluobčané,
přijměte několik slov k Velikonocím a pozvání na koncert.
Apoštol Pavel si byl vědom toho, že slovo o Kristově kříži,
které je jedinou nadějí křesťanova života, je tomuto světu
nesrozumitelné a cizí. Ježíšova cesta, jeho trpký konec na kříži,
propadne na jemných vážkách naší logiky jako bláznivá a
nesmyslná zvěst. Jak může smrt jednoho člověka mít tak
obrovský význam pro lidské společenství, jak se může dotýkat
mého života, který je zcela přesvědčivě určován především
dnešními vlivy a okolnostmi?
Z hlediska střízlivého a přesného uvažování jsou to zcela
oprávněné otázky. Ale Bůh odpovídá jinak, než jak bychom si
přáli. Odpovídá tak, že staví na hlavu naši domnělou moudrost.
Před ním nám nepomáhá ani náš rozum. Ne zvěst o kříži jeho
Syna, ale náš vzdor a pýcha jsou před ním bláznovstvím a
troufalostí. Teprve když se staneme hodně malými a přestaneme
si na sobě zakládat, když opustíme své vlastní bláznovství, když

se vzdáme svých útěků do otázek a argumentů, svých vytáček,
pak můžeme ve zvěsti o Ježíši Kristu Ukřižovaném poznávat
skutečnou Boží moc. Pak pochopíme, že cesta Ježíše Krista do
utrpení, smrti a hrobu je také naší cestou a přijmeme radostné
ujištění o jeho vzkříšení, které nám dává naději i ve smrti, naději
na život v Boží blízkosti.
Zveme Vás ke slavení Velikonoc při těchto bohoslužbách
v evangelickém kostele v Krucemburku:
6. dubna 2012
Velký pátek - bohoslužby s večeří Páně v 17.00 hodin
8. dubna 2012
Velikonoční neděle - bohoslužby s večeří Páně v 10.00 hodin
Přijměte pozvání na koncert, který se uskuteční
v evangelickém kostele. V neděli 22. dubna 2012 od 18.00 h se
koná koncert vokálně instrumentálního souboru VOX
HUMANA. Na programu jsou skladby J.S. Bacha a C.
Monteverdiho. Vstupné Kč 100,- bude použito na úhradu
cestovních nákladů členů souboru.
Přeji Vám všem radostné Velikonoce a hodně Božího
požehnání do Vašich dnů.
Marek Vanča, evangelický farář
Více na www.krucemburk.evangnet.cz

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU
V KOSTELE SV. MIKULÁŠE
1. 4. Květná neděle
• 20.00 hod. – tradiční křížová cesta od kostela ke Třem
• Krucemburk, kostel sv. Mikuláše - mše sv. v 9.30 hod.,
křížům
svěcení ratolestí, zpívané pašije
7. 4. Bílá sobota
• Horní Studenec, kostel sv. Václava - mše sv. v 8.00 hod.
• Krucemburk – 20.00 hod. – slavnost Vzkříšení, svěcení
ohně
• Vojnův Městec, kostel sv. Ondřeje - mše sv. v 11.00 hod.
8. 4. Hod boží velikonoční
5. 4. Zelený čtvrtek
• Krucemburk - mše sv. v 8.00 hod.
• Krucemburk - mše sv. na památku poslední večeře, 18.00
hod., do 22.00 hod. možnost adorace Nejsvětější svátosti
• Horní Studenec - mše sv. v 9.30 hod.
6. 4. Velký pátek
• Vojnův Městec - mše sv. v 11.00 hod.
• Krucemburk odpoledne 15.00 hod. – 17.00 hod. možnost
adorace nejsvětější svátosti
9. 4. Velikonoční pondělí
• 18.00 hod. – obřady Velkého pátku, zpívané pašije
• Krucemburk - mše sv. v 9.30 hod.
• Sobíňov – Sopoty – mše sv. v 11.00 hod.

HASIČI NA PŘELOMU
ROKU 2011 A 2012
Mladí hasiči tradičně zakončili rok návštěvou starších kolegů,
kterým zazpívali, popřáli vše dobré a předali drobný dárek.
Nevyhnuli se ani domu s pečovatelskou službou, kde za
doprovodu kytary rovněž zanotovali několik koled a za odměnu
ochutnali hned několik druhů cukroví. Při této obchůzce navštívili
i úřad městyse, pohostinství Pepino, kde se zahřáli nad teplým
čajem a hospodu pana Kubového.
Z hlediska četnosti zásahů našeho sboru byly uplynulé měsíce
naštěstí klidné. Celkem třikrát jsme byli povoláni k požáru ve
firmě LANA ve Ždírci nad Doubravou. Ukázalo se ale, že
poplachy byly plané. K odstraňování sněhu ze střech došlo letos
pouze ve třech případech.
K hasičské činnosti neodmyslitelně patří různé soutěže. Mladí
hasiči se již od ledna připravují na soutěž „Hasičské piškvorky“,

která proběhne v dubnu v Hlinsku. Dále naše mladší členy čeká
pilná příprava na jarní kolo hasičské hry „Plamen“, která
proběhne 5. 5. 2012 v Krucemburku. Věříme, že se domácímu
družstvu dostane hojné podpory a dovolujeme si vás, naše
spoluobčany, na uvedenou soutěž srdečně pozvat. Chybět nebude
dobrá zábava, napětí ani občerstvení. Také prosíme podniky a
podnikatele o sponzorské dary a ceny.
Pro změření sil dospělých hasičů poslouží okrsková soutěž
v Rovném, která proběhne 12. 5. 2012. Na konci června – 30. 6.
2012 – nás pak čekají oslavy 110 let od založení SDH Údavy, při
kterých nebude chybět tradiční klání s „mašinami“ PS 8 a
závěrečná pivní štafeta. A konečně soutěž IZS se bude konat 15.
9. 2012 v Havlíčkově Borové. Mimo uvedené se jistě naši dospělí
hasiči zúčastní i mnoha dalších soutěží.
Dále bychom chtěli upozornit naše spoluobčany na zákaz
vypalování trávy a jiných porostů, popřípadě aby toto projednali
s Úřadem městyse Krucemburk a všechnu činnost týkající se

pálení klestí apod. hlásili na HZS do Jihlavy tel: 150 nebo
567584401-3,567302770. Funguje též cesta ohlášení na
www.hasici-vysocina.cz, kde je přímo možnost zadat v odkazu
„pálení klestí“ aktuální místo a ostatní informace.
Připomínky a informace možno u p. Moravce v zelenině nebo
přes úřad městyse.
Dovolíme si ještě požádat spoluobčany, kteří mají nejrůznější
fotografie či dokumenty týkající se historie hasičů
v Krucemburku, aby je laskavě nechali u p. Trávníčka na úřadu
městyse oskenovat. Oskenované kopie bychom uložili.
Děkujeme.
Za SDH M. Kasal a M. Rejšek

SHM KLUB KRUCEMBURK
V prosinci uspořádal náš klub v kostele MIKULÁŠSKOU
BESÍDKU, kde děti zahrály pohádku O červeném jablíčku a poté
mohli zhlédnout pohádku o Napraveném hříšníkovi. Navštívil nás
samozřejmě i svatý Mikuláš, který obdaroval děti sladkými
balíčky.

Spolu s farností jsme o Vánocích uspořádali živý Betlém. Snad
jsme trochu pomohli zpestřit prožití vánočních svátků. Děkujeme
sokolům za zapůjčení mikrofonů a divadlu Štrůdl za kostýmy.
Kalendářní
rok
jsme
s dětmi
zakončili
tradičním
předsilvestrem. Oslavovali jsme soutěžemi, tancem i humorem.
Doufáme, že příští předsilvestr bude stejně povedený. ☺
S příchodem plesové sezony se přiblížil i farní ples, na který
jsme byli požádáni, abychom
připravili předtančení, a tak
zpříjemnili atmosféru plesu. Po
náročném a dlouhém nacvičování
jsme předvedli příběh jednoho
hříšníka, dívky rozproudily sál
rytmickým tancem. Podle potlesku
věříme, že se Vám předtančení
líbila.
Na konci února jsme vyrazili na
hory do Jablonce nad Jizerou.
Počasí nám docela přálo. Teploty lehce nad nulou a sluníčko
svítilo. Akorát jeden den byla mlha taková, že by se za ní nestyděl
Rákosníček ani vodník Kebule. Rozdělili jsme se na lyžáky,
snowboarďáky, kokosáky a bezkokosáky a pilovali jsme techniku
sjezdu na svahu od rána do večera. Během posledního dne jsme
vyrazili do Harrachova a samozřejmě jsme museli vyzkoušet
zdejší černou sjezdovku (pěkně upravenou a namrzlou). Část
výpravy si pak udělala v polovině sjezdovky neplánovanou
přestávku s prohlídkou lesa. Ta část lesa, do které se nejčastěji
padalo, musela být nějak začarována. Například tam zahučel
člověk na snowboardu a vylezl bez něj zato se třemi lyžemi na
ramenou. Naštěstí se nikomu nic nestalo a po krátkém
vyměňování měl každý opět na nohou to, na čem přijel. Večery
jsme pak strávili hraním různých deskových her a povídáním.

Florbalový kroužek navštěvuje celkem 28 dětí (z toho 6
děvčat) z prvního stupně ZŠ Krucemburk. Salesiánské hnutí
mládeže pořádalo ve školním roce tři bodovací turnaje ve dvou
kategoriích. Po těchto turnajích se dva nejlepší týmy z Čech a dva
nejlepší týmy z Moravy utkali ve finálovém klání. Nám se po
velmi dobrých výsledcích, kdy jsme neztratili ani bod, podařilo
postoupit na závěrečný turnaj. Spolu s námi tam byly i týmy
z Prahy–Uhříněvsi, Koryčan, Kroměříže a Havířova. Po velmi
vyrovnaných zápasech se podařilo našim chlapcům vynikající
umístění – mladší družstvo se umístilo na druhém místě a kluci
starší kategorie se stali vítězi.
Tímto děkuji všem klukům, kteří se zúčastnili těchto turnajů za
krásnou hru, rodičům za podporu a ÚM Krucemburk za finanční
prostředky, za které jsme pořídili nové dresy. Trenéři: Štěpán
Zrzavý, Marek Matula a Jakub Janda
Během školního roku pořádá náš klub několik kroužků.
V případě zájmu stačí přijít v uvedenou hodinu na daný
kroužek:
Florbal probíhá v místní základní škole každou středu od 16.00
do 17.00 hodin pro žáky od 1. – 3. třídy, od 17.00 do 18.00 hodin
pro žáky 4. a 5. třídy. Děti se učí základy hry, týmové spolupráci
a samozřejmě i samotné hře.

Od září 2011 probíhá každou středu od 17.00 do 18.00 hodin
setkání pro děti (od 1. – 7. třídy) v klubovně na faře. Scházíme
se přibližně s dvaceti dětmi, se kterými hrajeme různé hry,
vyrábíme, smějeme se spolu a povídáme si o křesťanských
hodnotách. Po celý školní rok nás provází záhada středověké
legendy. Na každé schůzce se nám daří odkrýt kousek jejího
tajemství. To největší na nás určitě ještě čeká…
Každý pátek je na faře otevřená klubovna od 16.00 do 18.00
hodin, kde si děti mohou přijít zahrát různé hry, nebo jen tak
strávit čas spolu povídáním. K dispozici jsou nejrůznější deskové
hry (Osadníci, Carcassonne, Bang, Střelené kachny,…), stolní
fotbálek a mnohé další.
Kluci z florbalu Vás zvou na letní chaloupku (tábor) pro kluky
od 11 do 15 let, která se uskuteční v krásné lokalitě ve vesnici
Ostrov u Macochy. Termín chaloupky je od 2. do 17. července.
Cena je 1.800,- Kč. Hlavní vedoucí je Marek Matula. Kontakty a
více informací lze nalézt na www.krucemburk.shm.cz nebo
www.ruprecht.cz/chaloupka-2012.
Přejeme krásné jarní dny všem členům i nečlenům klubu.
Anička, Julča, Ruprecht a Bořek

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
KRUCEMBURK
Dovolte mi, abych Vás seznámila s několika málo
informacemi, týkajících se aktuálního dění v Mysliveckém
sdružení Krucemburk. Myslivecké sdružení Krucemburk má
v současné době 27 řádných členů a jednoho adepta.
Dne 17. 3. 2012 se uskutečnila Výroční členská schůze MS. Na
závěr po projednání všech bodů programu pozval předseda MS k
předsednickému stolu člena našeho sdružení pana Antonína

Derfla, který se dožívá dne 5. 4. 2012 80. narozenin. Po srdečném
přání a gratulacích všech členů mu byla předána kytice a
slavnostní glejt, který mu byl podepsán všemi členy MS.
Poté
následovala
společenská
část,
která
započala
výbornou zvěřinovou
večeří,
osvěžením
připravenými nápoji
dle chuti každého
účastníka, ale také
příjemným
posezením. Nejvíce
času
však
bylo
věnováno sdílení mysliveckých a loveckých zážitků.
Na závěr tohoto článku, bych za Myslivecké sdružení chtěla
poprosit všechny občany, aby nejen v následujících měsících, kdy
probíhá kladení mláďat, ale i po celý rok, dodržovali v lese klid a
umožnili nerušenou pastvu zvěři, neničili myslivecká zařízení, a
zvláště pak pejskaře, aby nenechávali volně pobíhat po honebních
pozemcích své mazlíčky a při pohybu v honitbě je měli na
vodítku.
Za Myslivecké sdružení, Kohoutová Petra

MARIÁŠOVÝ TURNAJ
Dne 21. 1. 2012 se v Krucemburku
uskutečnil již třetí ročník turnaje v
křížovém mariáši ,,KRUCEMURSKÝ
FLEK ", který se hraje o putovní pohár
a věcné ceny. Tohoto turnaje se
zúčastnilo 72 hráčů. V loňském roce
bylo 60 a v prvním ročníku 40 hráčů.
Turnaj se hrál v restauraci ,,Pepino" na
náměstí v Krucemburku. Celkovým
vítězem se stal pan František Socha z Perálce, který byl dříve
občanem tehdejší Křížové. Druhé místo pak patřilo panu
Miroslavu Adamcovi a třetí byl Ladislav Dobiáš ze sousedního
Ždírce nad Doubravou. Nejlepší z domácích borců byl Pavel
Janovský, který skončil na pěkném 11. místě. Samotný turnaj
probíhal podle časového plánu, bez emocí a zbytečných dohadů.
Všichni byli spokojeni. Po skončení turnaje pak pan Jiří Osička z
Miřetic pobavil svojí heligónkou všechny, kteří si po náročném
turnaji chtěli poslechnout tento nevšední hudební nástroj, za což
mu patří poděkování.
Za organizátory turnaje Hülle Jan

BIKE DE LUXE
BIKOVÉ ÚTERKY 2012
POZVÁNKA NA SERIÁL MTB CROSS COUNTRY
ZÁVODŮ V KRAJI ŽELEZNÝCH HOR A OKOLÍ
Seriál regionálních závodů horských kol se na hranici Vysočiny
a Pardubického kraje jel už vloni. V roce 2011 měl 5 zastávek:
v Hlinsku,
Krucemburku, Libici
nad
Doubravou,
Třemošnici
a
Chotěboři.
Po
pozitivních ohlasech
seriál pokračuje i letos
v rozšířené podobě s
osmi závody. Letos
přibývají závody ve
Slatiňanech, Trhové Kamenici a v Novém Městě na Moravě.
Jedná se o úterní odpolední závody v cross country na technicky
atraktivních tratích, sjízdné však pro všechny bikery. Délka

závodu je dána počtem kol. Muži jedou kolem jedné hodiny, ženy
a junioři 40 minut. Připraveny jsou kategorie od nejmladších
závodníků na odrážedlech až po „zkušené bikery“. Závody se
konají v atraktivních lokalitách pro horská kola, které by měly
společně s kvalitní organizací přispět k příjemným sportovním
zážitkům.
První závod se koná již 3. dubna v rekreačním areálu Monako u
Slatiňan. Týden na to, 10. dubna, se přesouváme do kempu Řeka,
nedaleko Krucemburku. Zde čeká na závodníky náročné táhlé
stoupání v krásné krajině raneckých lesů. 24. dubna jedeme na
druhém konci Železných hor v Třemošnici podél řeky Doubravy
v Luhách. Čtvrtý závod je velkým zpestřením. Koná se
následující úterý po světovém poháru horských kol v Novém
Městě na Moravě 15. května. Závodníci si tak budou moci
vyzkoušet část okruhu světového poháru. 22. května přivítá
závodníky Libice nad Doubravou. Přesněji okolí penzionu Mikeš
v krásné krajině Údolí Doubravy. Čtrnáct dní na to, 5. června, se
přesuneme pouze o pár kilometrů směrem k Chotěboři do
rekreačního areálu Geofond. Zde je k dispozici areál kempu
s atraktivní tratí v okolních lesích. Předposledním dílem si
odbyde premiéru závod 12. června v Trhové Kamenici. Finále se
koná 26. června v Hlinsku. Zde se rozhodne o vítězích seriálu,
proběhne vyhlášení a tombola.
V rámci seriálu jsou vyhlášeny kategorie kadetů, juniorů, žen,
mužů, masters. Ti sbírají body do celkového pořadí a jsou
vyhlášeny a ohodnoceny na posledním závodě. V jednotlivých
závodech jsou vypsány kategorie dětí, mladších a starších žáků,
kteří jsou vyhlášeni po každém závodě. Pro nejlepší ve všech
seriálových kategoriích jsou připraveny věcné ceny po finálovém
závodě v Hlinsku. Startovné 50,- Kč pro hlavní kategorie, žáci
platí 20,- Kč. Děti závodí zdarma. Účastníci minimálně pěti
závodů jsou slosováni v tombole po posledním závodě. Propozice
a veškeré informace jsou umístěny na internetových stránkách
závodu: http://bikoveuterky.webnode.cz/. Zde budou v průběhu
doplňovány výsledky a fotografie. Přihlášky probíhají v den
závodu vždy od 16.00 hodin. Konec prezentace 15 minut před
startem dané kategorie.
Tímto zveme nejen pravidelné účastníky MTB závodů, ale i
cyklisty, kteří by si chtěli zkusit zazávodit. Dále jsou vítáni rodiče
s dětmi. V neposlední řadě zveme i diváky, kterým tento sport má
co říci. Těšíme se na Vás všechny.
Pořadatelé bikových úterků 2012

PERUN VYBOJOVAL ZLATO
VE FUTSÁLOVÉ SOUTĚŽI
Letošní futsálová sezona ve II. třídě Hlinecka byla
jednoznačnou záležitostí našeho klubu. Hrálo se dvoukolově
s každým účastníkem, a tak jsme odehráli celkem dvacet utkání,
v nichž
jsme
pouze
dvakrát
prohráli a jednou
remizovali. Jinak
jsme
zbytek
zápasů vyhráli a
obsadili tak první
příčku s náskokem
jedenácti
bodů
před
druhými
Slánkami Hlinsko.
Nastříleli jsme 121
gólů a obdrželi 56. To znamená nejvíce vstřelených a nejméně
obdržených gólů ze všech účastníků. Bohužel i přes tolik
vstřelených branek se nikomu z našich řad nepodařilo vyhrát cenu
– nejlepší střelec. O góly se postaral celý tým, což svědčí o jeho
týmové spolupráci. Všem hráčům patří velký dík za přístup
k zápasům, protože hrací časy ne vždy každému vyhovovaly.

Tuto sezonu můžeme na rozdíl od té minulé považovat za v tvář s medvědem grizzlym nebo Národní park Yellowstone
úspěšnou.
známý svou sopečnou aktivitou a plno dalších zajímavých míst,
Václav Boguaj ke kterým přidali i velmi zajímavý komentář. Na příští promítání
připravíme i kamerové záběry. 15. – 16. října Perun vycestoval do
Prvních 5 týmů II. třída Hlinsko 2011/2012
Rakouska za kulturou a sportem v rámci projektu Fotbal bez
1. Perun Hluboká
20
17 1
2 121:56 52 hranic podporovaný Krajem Vysočina, Regionální Rozvojovou
2. Slánky Hlinsko
20
12 5
3 97:59 41 Agenturou Vysočiny a Evropskou Unií. O tomto zájezdu vzniklo
bezmála hodinové video s názvem Přátelství a sport nezná hranic.
3. FK Oflenda Hlinsko
20
13 1
6 84:63 40 Přátelský fotbalový zápas s partnerem projektu USC
Friedersbach, prohlídka zahrad Kittenberk a koncert hudební
4. Viktorie Hlinsko
20
11 0
9 77:78 33 skupiny Cimbál klasik v místním kostele, to je stručný obsah
dokumentu, kterým jsme zakončili naši videoprojekci.
5. RUM-PRO Hlinsko
20
11 0
9 82:85 33
Perun s Vámi! Luděk Strašil

HOKEJOVÁ SEZONA PERUNU
Letošní hokejová sezona mužstva Perun Hluboká a Sokol
Krucemburk přinesla mnoho hokejově zajímavých zápasů.
Výsledky obou mužstev byly nezřídka velice vyrovnané. Často se
rozhodovalo v posledních vteřinách zápasů a mnohdy pomohlo i
štěstí. Na hráčích byl vidět velký pokrok jak po hokejové tak i
fyzické a taktické stránce. Předvedená hra měla jiskru a spád.
Toto se potvrdilo v několika přátelských utkáních s týmy nižších
soutěží. Zde jsme byli často lepším mužstvem a mnohdy i
vítězem. Proto zde vznikla myšlenka týmy spojit a vytvořit nový,
historicky první, hokejový klub HC Krucemburk. Přihláška do
krajské hokejové soutěže mužů by byla vnímána jako logické
pokračování.
Dále pak bychom chtěli požádat obec Krucemburk o zvážení
projektu výstavby krytého zimního stadionu v Krucemburku.
Víme, že to nebude jednoduché, a proto prosíme případné
sponzory a dárce o finanční pomoc.
Jan Valecký

VIDEOPROJEKCE AKCÍ
V ROCE 2011
V sobotu 14. ledna Perun připravil v restauraci Pepino
v Krucemburku promítání úspěšných akcí uplynulého roku.
Vymysleli jsme plno zajímavého, a tak se bylo na co dívat.
Technické zázemí včetně projektoru a plátna zajistil Roman
Dopita, ten také celou akci moderoval a spolu s ním se u
mikrofonu střídal Luděk Strašil, který byl u zrodu všeho dění.
Většinu fotografií a filmové záběry pořídili Jaroslav Dohnal a
Petr Růžička, druhý jmenovaný veškerý materiál zpracoval a
připravil k promítání.
První se na plátně objevily fotografie z návštěvy Ukrajiny
z podzimu 2007, připomněli jsme si tak poznávací cestu po
Zakarpatské Rusi. Na řadu pak přišla kolekce fotek připravená
pro naši kroniku, která mapovala činnost našeho klubu v roce
2011 seřazená podle data. Pak se promítal záznam z jarního
soustředění v Černém Dole z Krkonoš. Následoval půlhodinový
film ze zájezdu na Slovensko. Gabriel Burdej nám zprostředkoval
přátelské utkání se Slovanem Bolešov, kde jsme prožili pohodový
víkend. Většina z nás se pak rozjela po různých částech
Slovenska za dovolenou. Další přišel na řadu závod Dračích lodí
na Velkém Dářku. K tomuto videu byl připojen seskok padákem
z letadla na Velké Dářko v době finálové jízdy. Na přestávku byl
nachystán guláš, kterou Roman okořenil scénkami z divadelního
představení divadla Štrůdl ,,Naše Vize Krize“.
Po přestávce jsme promítli krátkou grotesku Bobánkovy sáně.
Důkaz o tom, že Peruni dokážou sjíždět krkonošské svahy
nejenom na lyžích, ale i v upravených neckách. Tak trochu
z jiného soudku byly fotografie Františka Brychnáče, který
s manželkou navštívil Spojené státy americké. Procestovali
několik států na severu mimo jiné Washington, Montana, Idaho,
Wyomink. Navštívili Národní park Glacier, kde se potkali tváří
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Premiéra taneční zábavy pro milovníky lidových písní.
Akce se bude odehrávat pouze na sále sokolovny. Balkon
bude uzavřen. Počet míst k sezení bude cca 100 – 150
v zasedacím pořádku jako při plesové sezoně. K tanci a
poslechu budou hrát dva harmonikáři s bubeníkem.
Začátek akce od 17.00 hodin.
Rezervace stolů na tel.: 777 132 753
Pondělí 30. 4. PPÁ
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Tradiční pálení čarodějnic v areálu sokolovny. Velká
hranice ozdobená čarodějnicí z výroby dětí naší mateřské
školy. Čeká nás opět soutěž o nejhezčí čarodějnici o ceny,
občerstvení, pivo, víno, nealko. Na grilu pro Vás
připravujeme opékanou krkovici k ořezu. Pro děti i dospělé
budou připraveny ke koupi opravdové špekáčky, včetně
tácku, hořčice, chleba, zapůjčení grilovacích vidliček a
roztopeného ohniště. V případě nepříznivého počasí bude
otevřen sál s reprodukovanou hudbou. Začátek v 17 hodin
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Premiéra této vyhlášené kapely v Krucemburku.
Začátek akce od 20:00 hodin.
Neděle 13. 5. D
DEEN
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Tradiční oslavy Dne matek. Vystoupí děti z mateřské
školy a základní umělecké školy, k poslechu bude hrát
Dechový orchestr mladých ZUŠ Chotěboř. Pořádá Úřad
městyse Krucemburk ve spolupráci s TJ Sokol Krucemburk.
Začátek akce od 14:00 hodin.
Sobota 26. 5. PPO
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Tradiční nabitá akce, kde potkáte lidi, co jste sto let
neviděli.
Začátek od 20:00 hodin.
Neděle 27. 5. K
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Již 12. ročník trhu řemesel v Krucemburku. Letos poprvé
přesunut do období pouti a do areálu sokolovny. Na
venkovním posezení za sokolovnou na vás čeká čepovaná
jedenáctka Rychtář ze sedmého schodu.
Začátek akce od 8:00 hodin.
Sobota 9. 6. K
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Již 8. ročník pochodu a cykloturistické jízdy přizpůsobený
jak náročným tak i rekreačním sportovcům všech kategorií.
Pořádá Úřad městyse Krucemburk ve spolupráci s TJ Sokol
Krucemburk a Perunem Hluboká. Letos s novým partnerem
akce MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
Dál nás čeká léto, dovolené a samá pozitiva. O druhém
pololetí budete včas informováni.
Vaši sokolové

Šachový klub TJ SOKOL

pořádá dne 21.4.2012

TURNAJ VE ZRYCHLENÉ HŘE
Místo:

Pohostinství Pepino

Začátek:

Prezentace od 8.30, zahájení v 9.00 h

Tempo:

2×15 minut, 9 kol švýc. systémem

Omezení: Elo do 1700 (našich turnajů se
pravidelně účastní i neregistrovaní
hráči)
Startovné: 120,- Kč (mládež 60,- Kč), cena
zahrnuje oběd
Ceny:

Na každého se dostane, když ne
medaile tak alespoň krucemburské
šle

Přihlášky email: krucesachy@seznam.cz
telefonicky: 723711895 Libor Kašpar
Přihlášky na oba kontakty do 14. 4. 2012
(po termínu nemůžeme garantovat oběd, omezená
kapacita hrací místnosti: 40 lidí)
Na každou dvojici přivezte šachovou soupravu
a hodiny
(jestliže jste hráči šachového klubu)
Těšíme se na vaši účast

Dagmar Sobotková

Cenově výhodné
povinné ručení
Výkon
motoru v kW
do 39
40-45
46-59
60-69
70-79
nad 80

Cena/rok
v Kč od
1194
1376
1444
1524
1622
1809

Ivana Dopitová
Dr. Drbálka 345,
582 66 Krucemburk
tel.: 776 701 082

finanční poradce
Kancelář
Středa 9.00 – 17.00
Budovcovo nábřeží 58, 539 01 Hlinsko
mob: 605 700 178
e-mail: dagmar.sobotkova@cmss-oz.cz
Přivat: Mikuláše Střely 415,
582 66 Krucemburk
•
•
•
•
•
•
•

Stavební spoření
Úvěry
Hypotéky
Pojištění majetkové a životní
Penzijní fondy
Investiční fondy
Běžné a spořící účty
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