Zpravodaj městyse Krucemburk
PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ
Čekají
nás
v Krucemburku
bezpečnější
přechody a chodníky? Jsou byty na Bílém poli
jenom planým slibem? Nakolik jsme úspěšní při
žádání o dotace z EU? Mnohamilionová a mnoho
let plánovaná investice do bioplynové stanice – co
nám to přinese? To jsou některé z otázek, které
jsme spolu s občany připravili pro pana starostu. Tak jak se říká,
s chutí do toho a půl je hotovo.
Více na straně č. 6

PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 2012
Jako
každoročně se na
konci prázdnin (1.
září)
konal
Podoubravský
víceboj. V letošním
roce akci pořádala
obec
Čečkovice.
Soutěže
měli
pořadatelé
velice
pěkně připravené a
myslíme si, že do
posledního detailu
propracované. Jako
příklad
bychom
uvedli soutěž „Vojenská příprava“, což byla střelba ze
vzduchovky na sklopné terče, dále pak „Čečkovská štafeta“ či
„Hod stolicí“ – u této soutěže bychom rádi poznamenali, že se
nejednalo o dřevěnou stolici, nýbrž o nějaký materiál blíže
neurčeného charakteru v igelitovém pytlíku, jímž se soutěžící
trefovali do záchodové mísy.
Naše družstvo složené ze zastupitelů městyse Ludmily
Soukupové, Lukáše Dohnala a Jiřího Kasala a doprovázené
místostarostou Tomášem Trávníčkem, který se letos zúčastnil
jako fotograf, protože měl zlomenou ruku, se dravým způsobem
umístilo na krásném 4. místě.
V tomto víceboji platí pravidlo, že kdo vyhraje, další rok tuto
soutěž pořádá. Protože 1. až 3. místo obsadily týmy, které již
víceboj organizovaly (1. Chotěboř, 2. Čečkovice, 3. Víska), příští
rok se můžeme těšit na Podoubravský víceboj v našem městysi.
redakce

3/2012

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
NA SOKOLOVNĚ
Poslední prázdninovou
sobotu se konalo tradiční
rozloučení s prázdninami. I
přesto, že nám počasí nebylo
příliš
nakloněno,
byli
sokolové na tuto alternativu
připraveni. Převážná část
soutěží pro děti se konala
v budově sokolovny a venku
se
pro
případ
deště
provozoval pouze skákací
hrad, střelba ze vzduchovek
a několik dalších soutěží,
které se v případě deště daly
rychle uklidit.
Každé dítě – stejně jako
každý rok – dostávalo
zmrzlinu a párek v rohlíku zdarma. Za vysoutěžené lístečky si
děti mohly vybrat z velkého množství krásných cen. Díky
sponzorům, kteří tuto akci podporují, se podařilo nashromáždit
ceny v hodnotě 8.500 Kč.
I přes nepřízeň počasí byla účast velmi hojná. Babičky,
dědečkové a rodiče si
přišli také na své. Na
rožni se pro ně opékalo
vepřové
maso,
na
kameni
pekly
bramboráky a z výčepu
se
točila
tradiční
Rychtářská 11°.
Poděkování
patří
všem aktivním sokolům,
kteří tento zábavný den
pro děti každý rok
pořádají,
všem
sponzorům, bez jejichž
darů by nebylo na
sokolovně
tolik
rozzářených dětských očiček, a v neposlední řadě i MAS
Havlíčkův kraj, o. p. s., která letos celou akci podpořila.
Těšíme se na společné setkání zase za rok.
Roman Dopita

FOTOOHLÉDNUTÍ
ZATEPLENÍ PLÁŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZTV VYDRBALKA

REKONSTRUKCE PÓDIA NA SOKOLOVNĚ

NABÍDKA KROUŽKŮ
A AKCÍ SHM KLUBU
Rádi bychom všem zájemcům nabídli možnost strávit
s námi několik volných chvil vyplněných setkáním
s kamarády, hrami, zábavou či jinými činnostmi během
kroužků, které také letošní rok pořádáme.
Na faře budou probíhat tradiční setkávání Spolča B+B, na
která zveme všechny děti od první do deváté třídy. Můžete se
těšit na příjemně prožitá odpoledne, spoustu her a nové
kamarády. Budeme se scházet na faře u kostela svatého
Mikuláše v Krucemburku každý čtvrtek od 17 hodin (1. –6.
třída) a od 18 hodin (7. –9. třída).
Jednou měsíčně se – opět na římskokatolické faře – budeme
setkávat ke „Kreativní klubovně“, při níž čas vyplníme
nejrůznějšími kreativními aktivitami – pokusíme se pokaždé

přijít s něčím novým. První setkání proběhne v říjnu (více na
našich internetových stránkách) a zvány jsou všechny děti, jak
předškoláci, tak i školáci od 1. do 9. třídy.
Také máme pro zájemce ve věku 1.–5. třídy připravený
kroužek florbalu: koná se jednou týdně a vede jej Štěpán
Zrzavý. Více informací můžete nalézt na našich internetových
stránkách.
Zveme Vás k návštěvě našich internetových stránek na
adrese http://krucemburk.shm.cz, kde se více dozvíte o celém
našem klubu a kde můžete nalézt informace týkající se
pravidelných i jednorázových akcí, na kterých se moc rádi
potkáme také s novými účastníky. Mimoto si můžete
prohlédnout galerie fotografií, které zachycují naše akce a
činnost.
Hana Jandová, Martin Rejšek

LÉTO DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané,
opět pro vás máme drobné ohlédnutí za uplynulým létem
SDH Krucemburk. Máme za sebou hned několik soutěží –

v Údavech, Ctětínku a v Havlíčkově Borové (soutěž IZS). Stejně
tak naši mladí kolegové absolvovali soutěž v Sobíňově a
neobvyklou noční soutěž v Libici nad Doubravou (byla
odstartována v 21 hodin). Věříme, že náš sbor si při těchto
příležitostech ověřuje svoji akceschopnost a připravenost a
zároveň dobrým způsobem reprezentuje naši obec.
Zřejmě vás 7. 9.
vyrušil
poplach
sirény – byl nám
totiž ohlášen požár
v podniku Dekora
ve
Ždírci
nad
Doubravou. Téměř
ihned
vyjelo
9
našich členů, na
místě
se
však
ukázalo, že se –
k oddychu všech –
jedná o poplach
planý. A to byl
vlastně také jediný
výjezd
k ohlášenému
požáru, letošní léto patří k těm „klidným“. Rádi bychom proto
poděkovali vám, našim spoluobčanům, za zodpovědnost a
pozornost při zacházení s ohněm.
Ve výčtu naší činnosti za léto nemůže chybět ani pomoc
technického charakteru. Opět jsme čistili ulice, když bylo třeba, a
zkracovali stromy na několika místech u bytového domu v ulici
Košinovská.
Na závěr článku děkujeme vedení Úřadu městyse a všem,
kteří nás podporují v naší sice časově náročné, avšak, jak věříme,
prospěšné činnosti.
Martin Kasal, Martin Rejšek

Z DĚNÍ V MŠ
Jak ten čas letí. Prázdniny jsou za námi a naše „školička“ opět
ožila. Děti se setkaly zase se svými kamarády a zároveň přivítaly
ve všech třídách kamarády nové. V letošním školním roce
navštěvuje mateřskou školu 75 dětí, což je plná její kapacita. Do
MŠ docházejí děti i z okolních obcí.
Čeká nás práce podle školního vzdělávacího programu „Země
je kulatá a místa je v ní dost“, a tak budeme zase poznávat,
objevovat, pozorovat, zkoumat,
tvořit,
prožívat,
hrát
si,
sportovat, dovádět a skotačit.
Dny ve školce nám zpestří
návštěvy kina a pohádky
divadélka
„Úsměv“,
dny
s barvičkami, výlety do přírody,
exkurze, tvořivé dílny…
O
prázdninách
školka
nespala, ale prošla zlepšením a
modernizací další části –
rekonstrukce přípravny jídel ve
třídě Amálek, částečná obměna
nábytku ve třídě Rákosníčků,
výměna dveří v umývárnách.
A na co se těšíme? No přece na krásný podzim a doufáme, že
nám společně prožité chvíle přinesou spoustu zážitků, legrace,
pohody a radosti.
kolektiv dětí a zaměstnanců MŠ

CO NOVÉHO V NAŠÍ ZŠ

V pondělí 3. září se opět otevřely dveře naší školy, která přes
prázdniny dostala nový slušivý kabát. Po výměně oken a
zateplení budovy je připravena a nově vyzdobena na nový školní
rok. V doprovodu svých rodičů přišlo do školy poprvé 13 dětí.
Slavnostního zahájení školního roku se zúčastnil starosta městyse
Mgr. Jiří Havlíček, který společně s ředitelem školy Mgr. Jiřím
Šiklem přivítal všechny žáky.

ŠACHOVÝ ODDÍL – OPĚT ZAČÍNÁME
Šachový oddíl TJ Sokol Krucemburk oznamuje všem
příznivcům královské hry, že v pátek 21. září 2012 začal
opět svou činnost. Od 17 do 18 hodin otevírá šachový
kroužek pro děti: každému zájemci se dostane od
vedoucích kroužku individuálního přístupu. Pokročilí hrají
též každý pátek od 18 do 20 hodin. Telefon 604 613 855.
Jaroslav Hrančík

V letošním školním roce se na naší škole vyučuje celkem 184
žáků v devíti třídách. Ve všech třídách se vyučuje podle školního
vzdělávacího programu „Řeka života“.

Třídní učitelé v jednotlivých třídách:
I. tř.
Mgr. Jitka Josková, 13 žáků
II. tř.
Jana Votavová, 11 žáků
III. tř.
Mgr. Helena Kafková, 16 žáků
IV. tř.
Mgr. Klára Vencelová, 18 žáků
V. tř.
Mgr. Veronika Zlatohlávková, 23 žáků
VI. tř.
Mgr. Jitka Kadlecová, 28 žáků
VII. tř. Mgr. Alena Bencová, 21 žáků
VIII. tř. Mgr. Dana Kazdová, 30 žáků
IX. tř.
Mgr. Monika Chmelařová, 24 žáků
Ostatní
pedagogičtí
pracovníci:
Mgr.
Miloslava
Baumgärtnerová – zástupkyně ředitele školy, Lenka Jonášová,
Mgr. Monika Henychová a Ing. Ivana Tomková, která zároveň
zastává funkci výchovné poradkyně. Ve školní družině pracuje
vychovatelka Marcela Pospíchalová, která zároveň zastává funkci
asistentky pedagoga v 1. třídě.
K provozním zaměstnancům patří: Miroslava Slanařová –
hospodářka, Milan Novotný – školník, Jana Lacková, Hana
Němcová, Marie Junová. O dobrou stravu se nám starají vedoucí
školní jídelny Bohuslava Pečenková a paní kuchařky Jitka
Brožová a Pavla Trávníčková.
Žáci naší školy mají možnost i v letošním roce pracovat
v zájmových kroužcích. Vyučující nabídli dětem tyto zájmové
útvary: výtvarný, čtenářský, přírodovědný, seminář z chemie,
cvičení z M a Čj, dys angličtina, praktika z biologie, psaní na
klávesnici PC všemi deseti, šikovné ruce, sportovní hry, volejbal
a florbal. V letošním školním roce se rozběhla práce ve
volitelných předmětech ruský jazyk a výpočetní technika. Nadále
budou probíhat besedy, plánují se další zajímavé akce a projekty
pro žáky I. i II. stupně. V průběhu školního roku se žáci zapojí do
celé řady soutěží a olympiád, budou se aktivně podílet na
přípravě velikonoční výstavy, která proběhne v březnu. Nadále
bude probíhat Recyklohraní – sběr baterií a elektromateriálu, sběr
starého papíru, pomerančové a citronové kůry.
Rodiče se mohou se svými náměty a připomínkami obracet i
na členy Školské rady při ZŠ, která 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 úspěšné vykročení do nového školního
roku 2012-13. Přejeme prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo, a
žákům deváté třídy, aby se dobře připravili na vstup do nového
školního prostředí.
Více informací najdete na webových stránkách školy:
www.zskrucemburk.cz
kolektiv zaměstnanců ZŠ Krucemburk

seznamovali v průběhu roku při prezentacích na interaktivní
tabuli. Porotu však nejvíce zaujaly zdařilé výtvarné práce, jejichž
prostřednictvím si děti mnoho získaných informací upevnily.
Na závěr bych chtěla nesmírně poděkovat za velkou pomoc a
vstřícnost řediteli firmy StoraEnso Ždírec nad Doubravou panu
Pavlu Urbanovi, řediteli bioplynové stanice Kámen panu Ing.
Václavu Valovi a hráznému na přehradě Pařížov panu Jiřímu
Horskému, kteří nám svým vstřícným přístupem a pomocí
umožnili seznámení s velmi zajímavými a pro nás běžně naprosto
nedostupnými provozy, a je hlavně jejich zásluhou, že byli naši
šikovní soutěžící nejlepší v kraji.
Za skvělé výkony v průběhu pěti soutěžních kol byly děti
odměněny nejen množstvím individuálních cen, ale také
poukazem na nákup zboží do družiny ve výši 25 tisíc Kč.
Marcela Pospíchalová

SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍDY
28. června 2012 proběhlo slavnostní vyřazení žáků 9. třídy v
obřadní síni ÚM Krucemburk. Všichni žáci přišli elegantně
oblečeni v doprovodu svých rodičů a prarodičů, aby se rozloučili
se základní školou, která je připravila na vstup do dalšího života.

ŠKOLNÍ DRUŽINA –
VÍTĚZ MALÉ ENERGETICKÉ AKADEMIE
Děti z krucemburské školní družiny zvítězily v soutěži Malá
energetická akademie.
Malá energetická akademie – že by nějaká nová škola? Ne.
Pod tímto titulkem se skrývá celoroční ekologická soutěž pro děti
a mládež, jejímž organizátorem je Rada dětí a mládeže kraje
Vysočina a společnost E.ON a ve které zvítězilo třicetičlenné
družstvo školní družiny Krucemburk. Malá energetická akademie
měla pět stupňů či misí. V každém stupni plnili soutěžící zadaný
úkol týkající se obnovitelných zdrojů energie. Při plnění
jednotlivých misí např. naši žáci vymysleli společenskou hru,
jejímž prostřednictvím odhalili velké množství situací, kde
dochází ke zbytečnému plýtvání elektrickou energií, vytvořili
také poměrně zdařilé makety jednotlivých provozů, se kterými se

K slavnostní atmosféře přispělo i vystoupení žáků ze ZUŠ pod
vedením Marty Rejškové. Po projevu pana starosty a pana
ředitele se i sami žáci rozloučili svým projevem se ZŠ, mnozí
dokonce se slzami v očích. Následovalo ještě fotografování a pak
se všichni rozešli s posledním vysvědčením ze ZŠ do svých
domovů.
Mgr. Monika Henychová, třídní učitelka

POLICIE ČR CHOTĚBOŘ INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás seznámila s
některými
případy
trestné činnosti, k nimž
došlo v průběhu měsíců
června, července a srpna
2012
v
teritoriu
obvodního
oddělení
PČR Chotěboř.
Krádeže vloupáním
* Neznámý pachatel 18. 6. v době od 3.25
hodin do 3.35 hodin rozbil skleněnou
výplň okna výlohy a vnikl do benzínové
čerpací stanice Benzina Ždírec nad
Doubravou. Prohledal prostory prodejny a
odcizil cigarety různých značek. Poškodil
zboží, dveře do skladu a pokladnu.
Poškozeným způsobil škodu ve výši
61.822 Kč.
* Neznámý pachatel v době od 14 hodin
dne 22. 5. do 15.15 hodin dne 25. 6. ve
Ždírci nad Doubravou vnikl do
oploceného
zemědělského
areálu.
Nezjištěným způsobem odstranil visací
zámek od skladu pneumatik a odcizil
celkem 34 pneumatik různých rozměrů na
osobní automobily. Poškozené akciové
společnosti způsobil škodu ve výši 45.220
Kč.
* Neznámý pachatel v době od 14.30
hodin dne 29. 6. do 5.30 hodin dne 2. 7. v
oploceném areálu lomu Sloupno firmy MSilnice nezjištěným předmětem vypáčil
víčko nádrže u zaparkovaného nákladního
vozidla zn. Man a odčerpal 100 litrů
motorové nafty. Poškozenému způsobil
škodu ve výši 3.600 Kč.
* Neznámý pachatel v době od 14 hodin
dne 2. 7. do 6.30 hodin dne 3. 7. přestřihl
oplocení a vnikl na pozemek firmy ZAPA
beton ve Ždírci nad Doubravou.
Nezjištěným způsobem odstranil visací
zámek z mříží na dveřích kanceláře firmy,
samotné dveře vypáčil a vnikl do

kanceláře; tu prohledal a odcizil příruční
plechovou pokladnu s finanční hotovostí
19.271 Kč.
* Neznámý pachatel v době od 19 hodin
dne 5. 8. do 9 hodin dne 6. 8. nezjištěným
způsobem vnikl do uzamčené garáže v
obci Nový Studenec. Z garáže odcizil
motorovou pilu zn. Husqvarna H-55.
Poškozenému způsobil škodu ve výši
10.000 Kč.
* Neznámý pachatel v době od 14 hodin
dne 8. 8. do 14 hodin dne 14. 8. v lomu
Sloupno u odstaveného pásového rýpadla
DH 621 odšrouboval výpustný šroub a
odčerpal 240 litrů motorové nafty.
Poškozené firmě Fospol způsobil škodu ve
výši 8.064 Kč.
Krádeže
* Neznámý pachatel 15. 6. v době od 5.30
hodin do 14.30 hodin z parkoviště před
firmou Slévárna a modelárna Nové
Ransko odcizil zaparkované osobní
motorové vozidlo zn. Škoda Fabia combi.
Poškozenému způsobil škodu ve výši
200.000 Kč.
* Neznámý pachatel v době od 17 hodin
dne 12. 7. do 7.45 hodin dne 13. 7. odcizil
na nezajištěné stavební parcele v ulici V
Údolí ve Ždírci nad Doubravou HAKI
lešení. Poškozenému způsobil škodu ve
výši 16.000 Kč.
* Neznámý pachatel v době od 23 hodin
dne 25. 7. do 2.55 hodin dne 26. 7. odcizil
osobní motorové vozidlo zn. Škoda Fabia,
které bylo zaparkováno a uzamčeno před
domem v ulici Stará ve Ždírci nad
Doubravou. S vozidlem pachatel odcizil
osobní doklady, doklady k vozidlu a
platební kartu, které poškozený ponechal
uvnitř auta. Poškozenému způsobil škodu
ve výši 180.000 Kč.
*Neznámý pachatel dne 5. 8. v době od
15.30 hodin do 19.30 hodin nezjištěným
způsobem bez použití násilí odcizil horské

NOVÝ PRŮVODCE
ZAVEDE TURISTY
DO VŠECH PIVOVARŮ VYSOČINY
Po několika úspěšných publikacích se Kraj Vysočina rozhodl
rozšířit nabídku turistických materiálu. Krajská příspěvková
organizace Vysočina Tourism připravuje pro návštěvníky našeho
regionu průvodce s názvem „Pivovary na Vysočině“. Reaguje
tím na aktuální trend cestovního ruchu, kdy se velké procento
turistů zajímá o gastronomii v jednotlivých částech Česka a
v mnoha případech o zlatavý mok a jeho výrobu. Kraj Vysočina
má v daném odvětví co nabídnout. Pivovarů, ať již velkých nebo
jen malých rodinných, jsou v kraji téměř dvě desítky. Informační
materiál bude obsahovat podrobnou mapu s popisem jednotlivých
výroben, nabídku služeb a nebudou chybět ani fotografie a
kontaktní údaje.

jízdní kolo zn. Kellys s namontovanou
dětskou sedačkou. Kolo majitel zanechal v
chodbě bytové jednotky v ulici Družstevní
ve Ždírci nad Doubravou.
Poškození cizí věci
* Neznámý pachatel v době od 10 do 13
hodin dne 4. 6. v obci Nové Ransko
nezjištěným způsobem povalil zděný
rozvodný elektrický pilíř, čímž došlo k
jeho poškození. Poškozené firmě ČEZ
Distribuce způsobil škodu ve výši 20.000
Kč.
* Neznámý pachatel v době od 22 hodin
dne 20. 5. do 15 hodin dne 19. 7. v budově
bývalého zámku v obci Libice nad
Doubravou, Rochňovec, který v současné
době prochází rekonstrukcí, úmyslně
poškodil barokní dekoraci krbu a
starožitný stůl z 60. let 19. století.
Poškozenému způsobil škodu ve výši
27.500 Kč.
* Dvaadvacetiletý muž z Chotěbořska v
baru Magic ve Ždírci nad Doubravou
rozbil pěstí displej hracího výherního
automatu
zn.
APOLLO
GAMES.
Poškozené firmě CAMPA-NET způsobil
škodu ve výši 10.000 Kč.
* Neznámý pachatel v době od 18 hodin
dne 24. 8. do 17 hodin dne 26. 8. v obci
Sobíňov u provozovny kadeřnictví
nezjištěným předmětem prorazil horní část
nových plastových venkovních dveří.
Výše způsobené škody bude stanovena dle
odborného vyjádření.
Sprejerství
* Neznámý pachatel dne 18. 7. od 23
hodin do 6.30 hodin dne 19. 7. postříkal
omítku černým sprejem na přední stěně
motorestu s restaurací U Navrců v obci
Nové Ransko. Poškozenému způsobil
škodu ve výši 10.000 Kč.
pprap. Marie Perková, vrchní asistent

Z dlouholetých zkušeností víme, že na veletrzích cestovního
ruchu a obdobně tematicky zaměřených akcích, kde se pohybují
potenciální návštěvníci Vysočiny, je největší zájem o mapy.
Proto se dá předpokládat zájem nejen o publikaci „Pivovary na
Vysočině“, ale i o další dvě připravované publikace z dílny
Vysočina Tourism. Publikace doplní rozsáhlou sadu
propagačních materiálů, z nichž je možno zmínit např. mapy
jezdeckých stezek po Vysočině, mapa „Adrenalin na Vysočině“,
„Zima na Vysočině“ nebo „Památky UNESCO na Vysočině“.
Průvodce „Pivovary na Vysočině“ by měl být hotový na
sklonku roku 2012. Zájemci si budou moci vyzvednout materiál
v sídle Kraje Vysočina, Vysočina Tourism nebo ho mohou dostat
při aktivitách pořádaných Krajem Vysočina a na veletrzích
cestovního ruchu.
Ing. Tomáš Škaryd,
radní Kraje Vysočina pro oblast kultury a cestovního ruchu

SLOVO HEJTMANA
Vlast, kraj, domov netvoří jen krajina a
lidské výtvory v ní, ale především samotní
lidé tu žijící v kontextu historie. A ji zase
ovlivňují v první řadě výrazné osobnosti
země či regionu. Na Vysočině jsme
v posledních letech plnili poloprázdné
místo v našem podvědomí o významných
krajanech jiné než české národnosti.
Geniální Gustav Mahler, skladatel
světového věhlasu, se dočkal v rodné
Jihlavě před dvěma roky až 150 let po
narození a 99 let po své smrti důstojného
pomníku a dalších připomenutí. Krásná
socha od významného českého exilového
výtvarníka Jana Koblasy se hrdě tyčí v
„Parku Gustava Mahlera“ na místě fašisty
vypálené židovské synagogy, čímž se
vzdává tichý hold i stovkám obětí
holocaustu
z Vysočiny.
Dalším
pozapomenutým rodákem z Vysočiny je
Josef Hoffmann. Světově proslulý výrazný
architekt a designér se narodil v Brtnici u
Jihlavy a posléze se zapsal do dějin
výtvarného umění svým dílem v celé
Evropě. Teprve před třemi roky byla
v jeho brtnickém rodném domě otevřena
expozice ukázek jeho tvorby. A letos
v září jsme se dočkali v Jihlavě i za

přispění Kraje Vysočina premiéry
podmanivého
dokumentárního
filmu
režiséra Theodora Mojžíše, který mapuje
Hoffmanův život a tvorbu a současně bez
ohledu na národnost vřelý vztah
k moravské domovině – k Vysočině.
Nezapomínáme ani na současné
osobnosti našeho kraje. Letos už pátým
rokem obdrží koncem října výrazné
individuality Kraje Vysočina nejvyšší
krajské ocenění v podobě dřevěné,
skleněné a kamenné medaile. Mezi jejich
držiteli z minulých let jsou proslulé
sportovkyně Jarmila Kratochvílová a
Martina Sáblíková, ale také například
skromný pracovitý lékař Václav Miláček,
vysočinský patriot a vědec Zdeněk
Laštovička nebo nadějný operní zpěvák
Jakub Pustina.
I letošní nominace byly ukázkou
různorodých schopností lidí z Vysočiny a
velmi se těším na setkání s nimi. Mezi
oceněnými
budou
například
havlíčkobrodský pilot Pavel Loužecký,
třebíčský akademický malíř Emanuel
Ranný i volejbalový reprezentant Jan
Štokr z Telče. Ukázkou elánu a životního
optimismu je 99letá lékařka Irma
Němečková ze Světlé nad Sázavou,
zkušenost naplněného života prezentuje

PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ
pokračování ze str. 1
Pane starosto, hned na úvod se zeptám na realizaci
bioplynové stanice v Krucemburku. Po mnohaleté přípravě
jste byli úspěšní při získání mnohamilionové dotace. Nicméně
naše spoluúčast se také šplhá do milionů. A tak mi dovolte
k tomuto projektu hned několik otázek. Co bude stát celá
stavba a jakým způsobem jste zajistili zbytek investic po
odečtení dotace?
Nejdříve je dobré připomenout motivaci pro výstavbu, a tou
je zlepšení životního prostředí o únik bioplynu (metanu), který
ničí ozón. Je pravda, že jsme získali dotaci na výstavbu
bioplynové stanice a spoluúčast je zhruba z celkových nákladů
dvoutřetinová. Omlouvám se, že nebudu konkrétní v číslech, ale
stále probíhají veřejné soutěže jak na zhotovitele stavby, tak
financující banku. Zbývající část bude financována úvěrem pro
BIOS Krucemburk.
V kterém roce očekáváte návratnost investic do tohoto
projektu?
Návratnost projektu předpokládáme cca 10 let. Je také dobré
připomenout, že tato stanice bude mít dobrý finanční přínos pro
naše zemědělce.
Kdy bude zahájena stavba a čekají občany ve spojení
s její realizací nějaká omezení?
Stavba bude zahájena v co nejkratším možném termínu.
Hned jak to umožní termíny spojené s veřejnou soutěží na
zhotovitele stavby. Nepředpokládáme žádná omezení pro občany,
protože stavba se bude realizovat na okolních pozemcích u ČOV.
Kdo bude do stanice dodávat potřebné suroviny? O jaké
suroviny se vlastně jedná? Jedná se i o bioodpad našich
občanů?
Suroviny bude do stanice dodávat Zemědělská a.s.
Krucemburk. Jedná se o přečerpávání hovězí kejdy a převážně
travní senáž. Bioodpad od našich občanů nebude primární
surovinou.

taky vysočinský stavitel Josef Podzimek,
původem z Třeště, naopak příslibem do
budoucna je nadějný jihlavský student
Viktor Němeček. Vývojář a technolog
Josef Průša ze Sedletína obdrží ocenění za
revoluční vývoj open source a technologie
3D tisku, restaurátor Jaroslav Benda z
Pelhřimova za péči o regionální kulturní
dědictví, ředitelka ústavu sociální péče
Marie Bartošková ze Skleného nad
Oslavou mezi jiným za dlouhodobé
zlepšování životních podmínek seniorů,
herečka Marika Šoposká z Havlíčkova
Brodu za přínos české kulturní scéně.
Nechtěl jsem žádného z oceněných
vynechat, protože i jejich skladba ukazuje,
že máme schopné osobnosti v každém
oboru lidské činnosti.
Ostatně užitečnou osobností může být
špičkový vědec, starosta malé obce nebo
kvalitní řemeslník. Důležité je, aby závist
a zášť těch neschopných jim neházela do
cesty překážky, jak tomu někdy bývá.
Abychom si takových schopných lidí
vážili, oceňovali je a vytvářeli prostor pro
jejich uplatnění. Je to pak k prospěchu nás
všech.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Co se bude dít s vyrobeným plynem? Bude možné s ním
vytápět domácnosti a jiné objekty v Krucemburku?
Vyrobený plyn bude spalován v kogenerační jednotce, která
bude pohánět generátor k výrobě elektrické energie. Odpadní
teplo bude využíváno k vytápění základní školy, mateřské školy a
kanceláří Zemědělské a.s.
Kolik nových pracovních míst přinese našemu městysi
tato nová stanice?
Stanice pomůže zřídit jedno nebo dvě pracovní místa,
protože servis dle smlouvy budou zajišťovat zaměstnanci
Zemědělské a.s.
Pane starosto, hovoří se o stoprocentní úspěšnosti
městyse v získávání dotací EU od SFŽP. Co je na tom pravdy
a které nové čekají na realizaci?
Víte, já nevím, jestli se jedná o stoprocentní úspěšnost, ale
jsme úspěšní poměrně dost. Ta vaše otázka vyznívá trochu jako:
Kdo nám pomáhá? Projekty podávané v rámci Operačního
programu – Životní prostředí se nám daří dobře zpracovávat a
podávat. Každý projekt musí být podán tak, aby byl úspěšný, a to
předpokládá znalost problematiky programů EU. Předpokládáme
v příštím roce přípravu a realizaci úpravy domu čp. 88 na Starém
Ransku (bývalý obecní úřad), jedná se o zateplení a výměnu oken
a opravu střech včetně nového vytápění budovy.
Na novou zástavbu Na Vydrbalce jezdilo v posledních
týdnech mnoho těžké techniky. Ne že by to nějak zatížilo
dopravu v městysi, ale spíš zvědavost mě přivedla k této
otázce: Budují se tam cesty již do finální podoby? Dále tam
vzniká nějaký val – k čemu bude sloužit?
V lokalitě výstavby nových rodinných domů Na Vydrbalce
firma buduje místní komunikaci. Val navršený v této lokalitě
bude sloužit jako větrolam a v budoucnu bude osázen stromy a
křovinami, které budou skýtat ochranu ptactvu a dalším drobným
zvířatům.
O zrušených přechodech pro chodce jsme se bavili
v předešlých číslech Domova. Tenkrát jste mluvil o

připravování projektové dokumentace na zvýšení bezpečnosti
chodců na přechodech. Bude se tento projekt realizovat?
Projektová dokumentace na úpravu přechodů je zpracována
a předpokládáme realizaci v příštím roce. V současnosti
připravujeme dokumentaci na kompletní úpravu chodníků v okolí
hlavní silnice.
Pane starosto, kdy bude možné žádat o nové byty na
Bílém poli? Kdy se bude tato výstavba realizovat?
V tomto čísle Domova je přiložen informační leták pro
zájemce o výstavbu nových bytů a v okamžiku, kdy bude
dostatečný počet zájemců, Stavební a bytové družstvo zájemce
osloví a ve spolupráci s obcí zahájí jednání o způsobu

financování bytů jednotlivých zájemců. Je možné již v příštím
roce zahájit stavbu domu v lokalitě Pod parkem.
Co městys připravuje pro občany za kulturní vyžití
v podzimních měsících?
V podzimních měsících je objednána dechovka pro starší a
pokročilé. A doufám, že se podaří zajistit pana Pustinu, aby
našim občanům zazpíval.
Děkuji, pane starosto, za rozhovor. Zde je prostor pro
Vaše slovo závěrem.
Slov jsem napsal již dost a tak jenom všem občanům přeji
vše dobré, hodně zdraví a hezký podzim.
Váš Jiří Havlíček
otázky kladl Roman Dopita

INFORMACE Z 34. AŽ 38. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE
34. zasedání 26. 6. 2012
*RM projednala a schválila žádost MŠ o
povolení výjimky z počtu dětí v třídě u
Krtečků z počtu 24 na počet 28 dětí a ve
třídě u Rákosníčků z 24 na 28.
*RM projednala a neschválila žádost
pana V. H. na prodej pozemků č.p. 110,
č.p. 111, č.p. 631/1, č.p. 106/2, č.p. 114/3,
č.p. 104, č.p. 103 v katastrálním území
Krucemburk; rozhodla tyto pozemky
neprodávat. Důvodem je znemožnění
přístupu ke kanalizaci a nedodržení
požárního pásma u Městeckého potoka.
*RM schválila žádost ZŠ o souhlas
s přijetím daru věcné ceny pro školní
družinu v hodnotě 25.000 Kč – výhra
v soutěži Malá energetická akademie.
*Starosta seznámil členy RM s výsledkem
jednání s Českou spořitelnou, Praha 4.
RM pověřuje starostu sepsáním návrhu
žádosti pro Českou spořitelnu o případném
úvěru pro BIOS, s. r. o.
*Starosta seznámil členy RM s návrhem
provedení oprav na budově ZŠ:
rekonstrukce žlabů na horní budově ZŠ,
dále zbourání starých komínů pod střechu
a zadělání případných otvorů při
zachování odvětrávání, instalování svodů,
hromosvodů v počtu 4–5, vybudování
podlah na půdách obou budov ZŠ.
*RM projednala návrh na dokončení
napojení ZTV Za Sokolovnou (plyn,
vodovod,
kanalizace)
a
schvaluje
dokončení ZTV po konec parcely p.
Valeckého.
*RM projednala návrh dětí ZŠ na úpravu
fasády na budovách ZŠ. Rozhodla použít
barevné provedení fasády č. barev OU3I a
OU3F.
*RM projednala předložený Závěrečný
účet ZŠ Krucemburk za rok 2011 a
schvaluje ho bez výhrad.
*RM projednala nevyhovující stav
v chodbě budovy čp. 112 – kino.
Schválila upozornit paní J. Moravcovou
na neúnosný stav, který je zapříčiněný
složením jejího zboží v chodbě budovy.
*RM projednala návrh a odvolává
z funkce člena Dozorčí rady společnosti

BIOS Krucemburk Aleše Radila; do
funkce jmenuje Ing. Milana Stránského.
35. zasedání 10. 7. 2012
*RM projednala a schvaluje návrh
platového výměru ředitele ZŠ s platností
od 1. 8. 2012.
*RM projednala a schvaluje žádost paní
J. K. (Brno) o přidělení bytové jednotky
(garsoniéry) v bytovém domě Školní 454.
*RM projednala a schvaluje návrh
Smlouvy o VB, která spočívá ve zřízení
věcného břemene k pozemku parc. č.
1509/4 na LV č. 1001 pro k.ú.
Krucemburk v právu zřídit a provozovat
plynárenské zařízení. Věcné břemeno se
zřizuje úplatně na dobu neurčitou.
36. zasedání 24. 7. 2012
*RM projednala návrh Smlouvy o
poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí podepsané zástupcem
fondu dne 9. 7. 2012. Způsobilé výdaje ve
výši 8.249.838 Kč. Prostředky SF 5% –
412.491,90 Kč, prostředky MŽP (EU)
85% – 7.012.362,30 Kč. Závěrečné
vyhodnocení akce „Snížení energetické
náročnosti vnějšího pláště objektu ZŠ
Krucemburk“ (zateplení vodorovných a
svislých konstrukcí v celkové výměře
5.001 m2) musí být do 30. 4. 2014. RM
Smlouvu schválila.
*RM projednala akci na opravu a
vybudování přechodů pro chodce na
silnici I/37 v obci Krucemburk. Akce byla
zahrnuta do rozpočtu roku 2012
s termínem dokončení v roce 2012. RM
rozhodla a pověřuje starostu dalším
jednáním s KÚ Kraje Vysočina o odložení
termínu opravy přechodů na rok 2013.
37. zasedání 21. 8. 2012
*RM projednala žádost o finanční
příspěvek na činnost florbalového klubu
FBC Salamandra Krucemburk a
schvaluje příspěvek ve výši 9.000 Kč.
*RM projednala a schvaluje návrh
Smlouvy o dílo pro zadávací řízení na
akci „Zateplení a výměna zdroje tepla
v OU Staré Ransko“ dle podmínek
stanovených SFŽP ČR. Dodavatel: Ing.
Jana Plíštilová, Mělník, cena díla 50.000
Kč bez DPH.

*RM projednala a schvaluje návrh na
jmenování
členů
k provedení
Veřejnosprávní kontroly za rok 2011
v ZŠ a MŠ – finanční kontrola
příspěvkové organizace a existence
dodržování interních směrnic. Jmenovaní
členové: R. Rudolfová a R. Dopita.
*RM projednala stanovisko KÚ Kraje
Vysočina ve věci „Přechody pro chodce
přes silnici I/37“ k udělení výjimky
v prodloužení termínu do 31. 12. 2013
k provedení úprav přechodů pro chodce,
aby odpovídaly podmínkám bezpečnosti
provozu na pozemních komunikacích, z
důvodu nedostatku finančních prostředků.
Protože nejsou provedena nápravná
opatření na přechodech pro chodce
v termínu do 30. 6. 2012, KÚ stanoví
odstranění stávajícího dopravního značení
předmětných přechodů pro chodce do
doby splnění požadovaných zákonných a
technických podmínek. V tomto období
budou dosavadní nevyhovující přechody
označeny pouze jako místa na přecházení
v rámci bezpečné cesty. Na takto
označených místech nemá chodec
přednost.
*RM projednala a schvaluje nabídku
vánočního nebo jarního vystoupení
barytonisty pana Jakuba Pustiny.
Zajištění akce ve spolupráci s TJ Sokol.
*RM projednala a schvaluje žádost o
výměnu bytu 3B (2+1) na druhém
poschodí za byt 1 C (3+1) v přízemí
v bytovém domě Školní 454.
*RM projednala cenovou nabídku
CITELUM na opravu stožáru VO jeho
celkovou výměnou za cenu ve výši 30.461
Kč s DPH. RM nabídku neschvaluje
z důvodu plánovaných oprav chodníků a
doporučuje v současné době provést
opravu poškozeného stožáru vyztužením.
38. zasedání 5. 9. 2012
*RM projednala Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek na investice do lesní
techniky městyse Krucemburk. Byly
posuzovány 2 nabídky: Váňa Hybrálec, s.
r. o., nabídková cena 534.200 Kč + DPH,
Agroservis Záměl, s. r. o., 517 43 Podštejn
228, za nabídkovou cenu 540.500 Kč +

DPH, 3. uchazeč neprokázal kvalifikaci
způsobem
stanoveným
zadavatelem
(jednalo se o firmu Kvarto, spol. s r. o.).
Komise
doporučila nabídku
Váňa
Hybrálec, s. r. o. RM schvaluje zprávu o
posouzení hodnocení nabídek ze dne 28.
8. 2012 a firmu Váňa Hybrálec, s. r. o.
*Starosta seznámil členy RM s nabídkou
hudební skupiny Lesanka z Humpolce na
vystoupení malé dechové kapely. Cena
za vystoupení je 6.000 Kč + dopravné dle
kilometrů. RM nabídku projednala a
souhlasí s objednáním kapely v termínu
říjen – listopad 2012. Termín vystoupení
bude upřesněn později.
*RM projednala žádost slečny V. S. a
pana L. S. o přidělení bytu: žadatelé se
mohou přihlásit do výběrového řízení na
uvolněný byt v domě Školní 454.
*RM vyhlašuje výběrové řízení na
obsazení bytu 2+1 v bytovém domě

Školní 454 dle původních podmínek, které
byly stanoveny pro přidělování bytů.
*RM projednala žádost firmy BeHo o
prodej pozemku č. 103 v katastrálním
území Staré Ransko o výměře 1734 m2.
Nesouhlasí s prodejem pozemků a žádá
žadatele o upřesnění v případě prodeje –
využití pozemku.
*RM projednala Zprávu o posouzení
nabídek na akci Snížení energetické
náročnosti
vnějšího
pláště
ZŠ
Krucemburk ze dne 5. 9. 2012 včetně
podané nabídky fi BW-Stavitelství Holice:
a) návrh Změnového listu č. 1 – vícepráce
za cenu 80.872 Kč bez DPH. Jedná se o
instalaci žaluzií ve druhém podlaží,
rozšíření parapetů na šířku 400 mm. b)
návrh Změnového listu č. 2 – vícepráce za
cenu 261.841 Kč bez DPH. Jedná se o
zateplení a doplnění přístavku k tělocvičně
– sociálky.

RM doporučuje ZM schválit přidělení
zakázky pro BW-Stavitelství Holice
z důvodu
dodržení
návaznosti
prováděných prací na uvedené stavbě.
*Místostarosta seznámil členy RM s
návrhem oprav místních komunikací.
RM tento návrh projednala a konstatuje,
že v letošním roce budou provedeny
opravy jen v ulicích Školní za cenu 90.000
Kč a k faře za cenu 33.000 Kč.
*RM
projednala
návrh
kontroly
vnitřního auditu na Pečovatelské službě
– systému kritických bodů v provozovně
PS Hlubocká 262. RM pověřuje tímto
auditem Tomáše Trávníčka a Radku
Rudolfovou.
*RM projednala možnost podání
výpovědi na Smlouvu o přenesené
správě veřejného osvětlení s firmou
CITELUM a souhlasí s ukončením
smlouvy k 1. 1. 2013.

INFORMACE Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE (20. 6. 2012)
*ZM projednalo a schválilo provedení
směny pozemků PK parc. č. 305/3 o
výměře 5.615 m2 a parc. č. 386/1 o
výměře 110 m2 v k.ú. Staré Ransko s LDO
Přibyslav za pozemky pod kořenovou
čistírnou a části pozemků u rybníka Řeka.
*ZM projednalo a schválilo Veřejnoprávní
smlouvu mezi Městysem Krucemburk a
Stavebním úřadem Ždírec nad Doubravou
na stavbu Sběrný dvůr Krucemburk.
*ZM projednalo a schválilo uzavření
Smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou a
pověřuje starostu projednáním úpravy
výše zmíněné smlouvy v článku VII., bodě
č. 1, písm. g) vypustit slova „písemného
souhlasu“ a doplnit slovo „oznámení“.
*ZM projednalo a schválilo nákup
zařízení pro ZUŠ Chotěboř, pobočka
Krucemburk, ve výši 38.399 Kč.
*ZM projednalo a schválilo uzavření
Směnné smlouvy mezi podílnickými
obcemi LDO a Lesním družstvem obcí ze
dne 14. 6. 2012.
*ZM projednalo a schválilo Rozpočtová
opatření č. 2/2012 ze dne 20. 6. 2012.
*ZM projednalo a schválilo uzavření
Dohody o partnerství k projektu
Spisové služby ORP Chotěboř s Městem
Chotěboř

*Starosta informoval o stavbě ZTV
Vydrbalka a provedené kontrole ze
strany Ministerstva pro místní rozvoj, o
stavbě Snížení energetické náročnosti
vnějšího pláště ZŠ a o přípravě a
realizaci akce Protipovodňová opatření
Svazku obcí Podoubraví.
*Starosta navrhuje doplnění Obecně
závazných vyhlášek o vymahatelnost.
Větší pozornost je potřebné věnovat
Obecně závazné vyhlášce o místním
poplatku
za
užívání
veřejného
prostranství, neboť občané bez předchozí
domluvy na ÚM často využívají veřejné
prostory ke skladování dříví, stavebního
materiálu apod. Za porušení ustanovení v
Obecně závazných vyhláškách lze
vymáhat sankci až do výše 10.000 Kč.
*Starosta
informoval
o
akci
Podoubravský víceboj. Reprezentovat
obec Krucemburk budou členové ZM
Ludmila Soukupová, Lukáš Dohnal,
Tomáš Trávníček, Ing. Jiří Kasal.
*V diskusi vystoupila paní Nováková ze
Starého Ranska a opětovně upozornila, že
v obci Staré Ransko ze směru od
Krucemburku za mostem chybí značka
snížení rychlosti na 30 km za hodinu.
Starosta odpověděl, že značení na této

silnici může provádět pouze Kraj
Vysočina.
Značení
na
místních
komunikacích znovu ÚM prověří a upraví
podle potřeb.
Pan Máčel vznesl dotaz, zda lze žádat o
finanční prostředky na sportovní
činnost z rozpočtu obce (odvod výtěžku
z provozování loterií). Starosta odpověděl,
že žádost může být podána, ale prozatím
není stanoven klíč, podle něhož budou
peníze rozděleny. Rozdělení finančních
prostředků pro sportovní organizace
provede RM v druhé polovině roku 2012.
Pan Suchý ze Starého Ranska se opětovně
tázal na kontejnery na bioodpad.
Místostarosta odpověděl, že kontejnery na
bioodpad jsou na 4 roky zapůjčeny
zdarma, ale uložení 1 tuny odpadu stojí
300 Kč + 675 Kč za půl hodiny svozu. Již
v současné době městys doplácí na odpad
částkou 172 Kč na jednoho občana.
Problém bioodpadu se vyřeší výstavbou
Sběrného dvora.
Dále pan Suchý připomněl opravu cesty –
výtluky od rybníka Pobočný směrem k
Ždírci.

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.

ZUŠ SE PŘESTĚHOVALA
V červnu 2012 zakončila základní umělecká škola své
působení ve stávající budově v ulici Dr. Drbálka a od září
pokračuje výuka v nových prostorách – v budově základní školy
v přízemí. Stěhování přineslo mnoho starostí, ale vše se podařilo
zvládnout díky obětavé pomoci dvou učitelek, uklízečky a „četě

pracovníků“ při Úřadu městyse. Nyní už zbývá jen popřát všem
učitelům i žákům mnoho úspěchů a radosti z umělecké činnosti.
Ve škole se vyučuje hra na tyto nástroje: klavír, elektrické
klávesové nástroje, zobcová flétna, klarinet, kytara, varhany.
Dále je možno studovat výtvarný obor a sborový zpěv.
Marta Rejšková

POSLÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Pečovatelská
služba
poskytuje
své
služby
klientům v důchodovém věku
a invalidním důchodcům z
Krucemburku, Hluboké a ze
Starého
Ranska,
jejichž
schopnosti, zejména v oblasti
osobní péče a péče o
domácnost, jsou sníženy. Tím
pomáhá, aby lidé i přes svoji životní situaci, kterou ani s pomocí
rodiny nezvládají, mohli zůstat ve svém domácím prostředí.
Postavením 7 bytů v DPS v Krucemburku se zajistilo, aby
alespoň někteří spoluobčané mohli zůstat i přes svoje stáří a
nemoci v domovské obci.
PS své služby poskytuje jako službu terénní v domácnostech
klientů a v DPS v souladu se zákonem 108/2006 Sb.
Cílová skupina
Pečovatelská služba poskytuje služby občanům v
důchodovém věku a v invalidním důchodu, kteří vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu a věku nemohou zvládat všechnu
osobní péči spojenou s péčí o domácnost. Jedná se především o
seniory, osoby s chronickým, tělesným a zdravotním postižením.
Služby se poskytují podle zdravotního stavu. Pomoci můžeme i
dlouhodobě ležícím ve spolupráci s jejich rodinou nebo
charitními pracovníky (pomoc při osobní hygieně, dopomoc při
podání jídla, polohování na lůžku aj.).
Věková struktura cílové skupiny:
Dospělí (27–64 let), mladší senioři (65–80 let), starší senioři
(nad 80 let), rodiny s dětmi.
Negativní vymezení cílové skupiny:
a) lidé s psychickými poruchami – ohrožující ostatní,
b) lidé závislí na alkoholu, drogově závislí-toxikomani,
c) lidé s poruchou chování a s agresivním chováním,
d) lidé při karanténě u nich nařízené pro podezření z nákazy
přenosnou chorobou.
Služba se neposkytuje:
a) Pokud zařízení nemá dostatečnou kapacitu.
b) Lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje celodenní péči PS.
c) Lidem, kteří nedodržují opakovaně pravidla pro poskytování
PS, nedodržují uzavřenou smlouvu o poskytování PS.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTYS KRUCEMBURK
POSKYTUJE PEČOVATELSKOU SLUŽBU OBČANŮM Z
KRUCEMBURKU, HLUBOKÉ A ZE STARÉHO RANSKA
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
1) Celková koupel ve středisku osobní hygieny 50 Kč/koupel
2) Celková koupel v domácnosti 70 Kč/hodinu
3) Běžné úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání, při přesunu
na invalidní vozík nebo na lůžko, pomoc při použití WC 70
Kč/hodinu
4) Dovoz oběda 9 Kč/úkon – Krucemburk, 11 Kč/úkon – Staré
Ransko, 15 Kč/úkon – Hluboká
5) Různé pochůzky 15 Kč/úkon
6) Praní prádla 40 Kč/kg
7) Nákupy (v rámci Krucemburku) – do 100 Kč 15 Kč/nákup,
nad 100 Kč 25 Kč/nákup; uživatelé PS z Hluboké a ze Starého
Ranska – do 100 Kč 20 Kč/nákup, nad 100 Kč 30 Kč/nákup
8) Pomoc při podávání jídla 60 Kč/hodinu
9) Doprovod mimo domov s pečovatelkou – pěšky, sanitou,
autem 60 Kč/hodinu
10) Donáška uhlí, dřeva, pomoc při topení, vynesení popela 70
Kč/hodinu
11) Běžný úklid a údržba domácnosti 70 Kč/hodinu
12) Podání oběda v DPS 50 Kč/měsíc
Fakultativní činnosti:
13) Podpora /dohled/ dospělým osobám v době nepřítomnosti o
ně pečujících osob 30 Kč/hodinu
14) Dovoz autem poskytovatele – na vyš. k lékaři, na pedikúru
apod.: Krucemburk – Hluboká 45 Kč, Krucemburk – Staré
Ransko 45 Kč, Krucemburk – Ždírec n. D. 45 Kč, Krucemburk –
v místě 20 Kč.
Pokud poskytování služby včetně času nezbytného k zajištění
úkonů ad 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 netrvá celou hodinu, výše úhrady
se krátí.
KONTAKT:
Žádat o služby můžete osobně nebo i prostřednictvím kohokoliv
z rodiny, blízkých či sousedů.
Adresa: Pečovatelská služba, Hlubocká 262, 582 66
Krucemburk (tel. 569 697 275, 720 188 562)
Pracovní doba: Po - Pá od 7.00 do 15.30 hodin
Platnost ceníku od 1. 4. 2010

O KRUCEMBURSKÝCH ZVONECH
A JEJICH TVŮRCI

„Czedule učiněná o novej zvon s Adamem zvonařem z města
Meziříčí nad řekou Oslavou.“
„Letha Páně 1564 ve čtvrtek den Boužího Na nebe Vstoupení
stala jest (se) smlouva celá a dokonalá mezi opatrnými panem
purkmistrem a staršími města Dačic z strany jedné a s opatrným
panem Adamem Zvonařem z města Meziříčí nad řekou Oslavou
z strany druhé, a to taková, že jest pan Adam zvonař zjednal
s svrchupsanými purkmistrem a staršími zvon, kterýž rozražený
mělo znovu slíti a na místo celý, jakž přísluší, připraviti, a když
jiný zavěšený bude, jestliže by se nám ouřadu neb obci jeho
nelíbil, svrchupsaný Adam v to se dobrovolně poddal, ve čtvrt
neboupoul létě na svůj náklad zase stlouci a zvon znovu slíti a na
místo jej připraviti, aby žádného nedostatku při něm se
nenacházelo. A vodvážili jsme zvonaři u nás v Dačicích
zvonoviny 16 centýřů a 11 liber a přikoupeno 5 centýřů a 20 liber
a od každého centýře povinni budem od slývání 3 kopy míšenské
dáti. A pro lepší paměť a jistotu tyto cedule řezaný udělány jsou.
Actum a dne svrhu psaného.“
„Cedule řezaná“ znamenala to, že sepsané smlouvy byly
klikatě přestřiženy a obě strany dostaly každá jednu polovinu.
Pokud se při kontrole obě poloviny přiložily k sobě a shodovaly
se v místě přestřižení i textu, bylo jasné, že obě části jsou pravé.

Podle pověsti se v roce 1529 účastnil tehdejší majitel
krucemburského panství Mikuláš Střela z Rokyc obrany Vídně
při šestitýdenním obléhání Turky. Za odměnu si prý na povolení
císaře vyžádal několik ukořistěných tureckých děl, ze kterých se
rozhodl roku 1541 nechat odlít zvon pro krucemburský kostel sv.
Mikuláše. Zakázka byla svěřena Adamovi konvářovi z Meziříčí.
Pán mu slíbil za dobře odvedenou práci velkou odměnu. Pokud
by ale Mikuláš Střela nebyl s kvalitou zvonu a především s jeho
hlasem spokojen, měl Adam konvář přijít o hlavu. Ten zhotovil
požadované dílo a odevzdal je k pověšení na kostelní zvonici.
Nečekal však, až zvon poprvé zazvoní, ale utekl se tajně skrýt do
Dolců, kde v lese očekával, jaký zvuk se ze zvonu ponese. Až
teprve když jím zhotovený zvon zazvučel hlasem velebně
krásným, vrátil se Adam vítězoslavně zpět do Krucemburku, kde
se mu od pána dostalo slíbené zasloužené a bohaté odměny.
Tolik tedy pověst. Ve skutečnosti byla nepochybně mezi
objednavatelem Mikulášem Střelou a dodavatelem – Adamem
konvářem z Meziříčí nad řekou Oslavou (tak se tehdy nazývalo
Velké Meziříčí) – uzavřena smlouva, asi hodně podobná té,
zapsané na desce dačické knihy městské „Vejpovědi z Práva“:

Kdo byl tento Adam konvář z Meziříčí? Patřil k čelným
představitelům konvářského a
zvonařského cechu ve Velkém
Meziříčí v 16. století a délkou
působnosti
a
množstvím
odlitých zvonů pravděpodobně
neměl
konkurenci.
Podepisoval se sice „konvář“
(konváři
a
zvonaři
se
sdružovali do jednoho cechu),
ale specializoval se na
odlévání zvonů a cimbálů.
Bezpečně je doloženo celkem
24 zvonů, které odlil. Jak je
ale patrné z formulace na výše
uvedené smlouvě, byl schopný
za rok odlít 2 ÷ 3 zvony
(záleželo samozřejmě na jejich
velikosti), takže celkový počet jím vytvořených zvonů je
odhadován na více než sto. Je zajímavé, že zvon pro
krucemburský kostel z roku 1541 je druhý nejstarší známý, ten
první je ale o celých pět let starší a byl vytvořen pro kostel
v Závisti u Blanska. Dobrá zkušenost je nejlepší rádce, a tak když
v roce 1568 zamýšlel, tehdy už synovec Mikuláše Střely, David,
nechat odlít druhý zvon pro krucemburskou zvonici, obrátil se
opět na zkušeného mistra Adama.
Adam konvář svou živnost prokazatelně provozoval mezi lety
1536 ÷ 1583, ve skutečnosti ale asi ještě déle, což mezi jeho
současníky nemá obdoby. Jako řemeslník se projevoval jako
skutečný mistr, nebál se riskovat, za své dílo nesl zodpovědnost,
a tak není divu, že se domohl slušného majetku a mohl si dovolit
koupit dům na předměstí Velkého Meziříčí.
Povahu měl ovšem Adam svárlivou. Roku 1564 je
zaznamenáno řešení jeho sporu s Alexandrem kotlářem.
Výsledkem byl závazek, že více nebude Alexandra urážet.
Nevyhnul se ani sporům o placení materiálu. Neplatil svým
dodavatelům mědi, cínu a mosazi, takže byl dokonce vsazen do
vězení a donucen k dohodě, že dluh vyrovná cenově
odpovídajícím množstvím zvonoviny.
Zvonařskému řemeslu vyučil i své dva syny. Mladší Pavel
nejprve pracoval v otcově huti, pak se ale oženil do
hornorakouského Freistadtu a provozoval své řemeslo tam. Starší
Matouš, který měl podle Adamovy závěti z roku 1589 po svém
otci převzít živnost, se ale ztratil ve světě a z tovaryšského
vandru se do rodného města nikdy nevrátil. Nedlouho po sepsání
své závěti asi Adam konvář zemřel.
Zvony jím odlité pro krucemburskou farnost nebyly nejprve
umístěny v kostelní věži. Roku 1541, resp. 1568, byly zavěšeny
do dřevěné zvonice, která stála samostatně vedle kostela (snad
podobná té, kterou je možné vidět v Horním Studenci). Zvonice
byla opatřena okenicemi, které se před zvoněním otevíraly.
Časem ale asi začala zvonice chátrat, o čemž by mohl svědčit
letopočet 1758 na dřevěné hlavě staršího zvonu, kterou bylo
pravděpodobně nutné v tom roce vyměnit. Proto bylo přistoupeno
k akci, kterou v Pamětní knize popisuje primas Matěj Ležák
takto:
Léta Páně 1776
za času dvojí cti hodného vysoce učeného velebného pána
Ignácia Lochmona, v Brodě Nemeckým zrozeného a v ten čas
pana faráře zde v městečku Kruzburku, s jeho přičiněním a
vyžádáním pomoci od vysoce osvíceného knížete pána, pana
Carla z Dietrichsteina, k čemuž také kolatorníci prací svou
pomáhati se vynasnažili, byla obnovena věž při chrámu Páně
svatého Mikuláše zde v Kruzburku. Obzvláště vrchní díl té věže
zcela zouplna na jinší model znova se přestavěl, na kteroužto věž

také dne 23. máje zvony vytažené byly, kterýžto předešle nikdy
tam nebývaly, nýbrž obzvláště pro ně zvonice vystavěna jest byla,
na kterýžto zvonici 235 let v čas potřeby s nimi se zvonilo. Tak
jak nápis literami latinckými na zvoně velkým dokazuje, jenž
v českým jazyku takto zní: LETA BOZYHO M CCCCC XXXXI KE
CZTY A CHWALE PANV BOHV A WSSY TROGICZY SWATE A
SWATEMV MIKVLASSY A KV POCZTYWOSTI PANV
MIKVLASSOWI STRZELOWI Z ROKICZ A WSSI WOBCZY
MIESTECZKV
KRVCZBVRKV
ADAM
KONWARZ
Z MEZRZYCZY. Na druhým menším zvoně nápis jest takto:
SLOWO PANIE ZVSTAWA NA WIEKY. TENTO ZWON DIELAN
GEST KE CZTI A HWALE PANV BOHV OD ADAMA
KONWARZE Z MEZERZICZI 1568.
Kterýžto nápisy na těch zvoních, když na krchově složeny
stály a okolo nich se choditi mohlo, od mnohých lidí přečteny
byly a já, toho času souce primas v městečku, pro budoucí
památku nápisy těch zvonů tuto jsem také vepsal. Že již nyní ve
věži tak snadně čísti se nemůžou. Dne 3. juny byl postavený kříž
plechový na vrch věže skrze mistra tesařskýho pana Kristiana
Hendla, zde v městečku Kruzburku zrozeného a toho času mistra
v městě Parduvicích. Dne 10. juli byly na své místo zvony
připravený a také ten den začalo se s nimi ponejprv zvonit. Při
kterýmžto díle tesařským byl jest od začátku až do konce polírem
Johanes Horáček z Parduvic. Hodiny na věž rychtoval Jan Musil,
hodinář a spolu soused domácí, cifrplat k hodinám dělal Martin
Pátek, truhlář domácí. Toho všeho díla nejpřednější byl řiditel,
spředu jmenovaný velebný pan farář, jehož byl pan caplan toho
času páter Johannes Daněk, vlastenec zdejší, od kteréhožto pana
faráře písemná paměť téhož slavení i jiné památkyv pixlepechový
k témuž kříži na vrchu věži přiložené jsou, kteréž někdy (krom
božího dopušení) vynaleznout se mocti budou.
Pro úplnost je třeba dodat, že kromě nápisu je na uchách
staršího zvonu pletenec a perlovce, na plášti pak znak rodu Střelů
z Rokyc, na druhé straně pekařský emblém. Na srdci vyryt
letopočet 1776, na dřevěné hlavě již zmíněný 1758. Druhý zvon
měl ucha s pletencem mezi pásky a červenou barvou napsána
slova: KNIEZ MARTINI.
Rozměry staršího zvonu jsou: průměr 117 cm, výška 111 cm.
Hmotnost není nikde v literatuře uvedená, ale srovnáním s jinými
zvony přibližně stejné velikosti se dá odhadnout na cca 900 ÷
1000 kg. Zvon z roku 1568 byl menší – průměr měl 101 cm,
výšku 90 cm a hmotnost cca 800 kg.
Osudy obou zvonů byly rozdílné. Větší a starší zvon se
zachoval do současnosti. Menší zvon v roce 1884 pukl, byl ale
z věže snesen a na hřbitově Švédem Oskarem Ohlsonem zcelen.
Náklady v sumě 225 zlatých hradila hraběnka Clotilda ClamGallasová, patronka kostela. Ještě větší pohroma jej stihla na
Velký pátek dne 29. 3. 1918, kdy byl – tak jako mnoho jiných –
zrekvírován pro válečné účely, rozbit a odvezen. Vláda ve Vídni
asi neznala lidové pořekadlo, že kdo vztáhne ruku na zvony,
prohraje válku.
Starší zvon Mikuláš do dnešních dnů hovoří k lidem z věže
kostela řečí mistrovského umění, připomíná doby dávno minulé a
společně s námi se všemi očekává dny příští.
Jiří Pospíchal

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
v sobotu 27. 10. a 28. 10. 2012 od 9 do 17 hodin
v sokolovně Krucemburk – prostor u šatny
Vybírat se bude:
letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny,
prostěradla, ručníky, utěrky záclony, látky (min. 1m2),
domácí potřeby, vatované a péřové přikrývky, polštáře, deky,
obuv, hračky – vše nepoškozené.

PAMĚTNÍ DESKA TGM
Před 75 lety – v
úterý 14. září 1937
ve 3 hodiny 29
minut – zemřel
první
prezident
Československé
republiky Tomáš
Garrigue Masaryk.
Po celé republice
se
uskutečnily
pietní akty k uctění
jeho památky. Stranou nezůstal ani Krucemburk.
Mezi staršími občany naší obce v té době ožívala vzpomínka
na Masarykův pobyt v létě 1906. Ti si později nenechali ujít
žádnou příležitost setkat se s ním, když jako prezident navštívil
Vysočinu. Tak tomu bylo např. 17. června 1928 při kladení
základního kamene sokolovny ve Žďáru nad Sázavou. U
příležitosti 30. výročí Masarykova letního pobytu jej
zastupitelstvo obce na svém zasedání 16. prosince 1936
jmenovalo čestným občanem Krucemburku. Okresní úřad potom
požádal prezidentovu kancelář, aby T. G. Masaryk čestné
občanství přijal. Ten čestné občanství nejen přijal, ale
prostřednictvím dr. Antonína Schenka, v letech 1928-37
Masarykova osobního tajemníka, obecnímu zastupitelstvu za
„tento projev oddanosti“ poděkoval.
Poté, co bylo Masarykovo úmrtí oficiálně oznámeno, byly na
veřejných budovách vyvěšeny smuteční prapory a státní vlajky
na půl žerdi. Starosta obce odeslal dopoledne kondolenční
telegram okresnímu hejtmanství v Chotěboři. Ve škole byl
připomenut Masarykův význam a poté bylo vyučování ukončeno.
Další pietní akce k poctě zesnulého se uskutečnily 17. září ve
škole a na večer svolal Čs. červený kříž smuteční členskou
schůzi. V předvečer pohřbu 20. září zorganizovali vzpomínkový
večer hasiči: před památníkem padlých na náměstí zapálili vatru,
jednatel poté přečetl poselství Čs. obce hasičské k národu.
V den pohřbu 21. září se v půl deváté dopoledne konalo
smuteční zasedání zastupitelstva obce za účasti představitelů
politických a společenských organizací, poté se všichni zúčastnili
slavnostních bohoslužeb v katolickém kostele. U památníku
padlých, kde stáli čestnou stráž krojovaní členové Sokola, DTJ,
Orla, legionáři a hasiči, si pak občané prostřednictvím rozhlasu
vyslechli smuteční proslov prezidenta Edvarda Beneše, poté
kratšími projevy připomněli osobnost zesnulého učitel Josef Vít
Janáček a starosta obce. Akci zakončily státní hymny.
Vzpomínkové akce byly ukončeny večer smuteční slavností,
kterou uspořádal Sokol ve spolupráci se zastupitelstvem obce.
Podle záznamu v kronice obce ji zahájila recitace básně Viktora
Dyka Na uvítanou, následoval výběr z Biblických písní Antonína
Dvořáka, vzpomínka na T. G. Masaryka, píseň Ludwiga van
Beethovena Až hrobka pohřbí mne a Nezvalova Pohřební báseň.
Pietní akt zakončily státní hymny.
Masarykova smrt urychlila i další akci spojenou s jeho
pobytem v obci – instalaci pamětní desky na budově bývalé
evangelické školy (čp. 185), kde v létě roku 1906 bydlel a v jejíž
učebně proslovil 14. září přednášku pro krucemburské občany
(zúčastnilo se jí podle dobových záznamů 180 posluchačů).
Návrh desky vypracovali technický úředník Filip Janáček a řídící
učitel měšťanské školy Rudolf Šraib, model odlili zaměstnanci
ranecké Janáčkovy strojírny a její majitelé ji obci darovali. Deska
připomíná, že „Zde dlel na letním bytě od 12. července do 15.
září 1906 profesor pražské university Dr. Tomáš G. Masaryk,
president-Osvoboditel Československé republiky.“.
Slavnostní odhalení desky se uskutečnilo u příležitosti oslav
státního svátku 28. října 1937. Akce se zúčastnili představitelé
všech politických, společenských a kulturních organizací obce,
školní mládež se svými učiteli, zástupci okresního hejtmanství v

čele s hejtmanem JUDr. Aloisem Koženým, zástupci chotěbořské
samosprávy a občané Krucemburku a okolí. Slavnostním
řečníkem byl Vojta Beneš. Deska byla umístěna nad hlavním
vchodem, který v té době směřoval do hlavní ulice, odkud k
němu vedly schody.
Dvě fotografie
z archivu Václava
Jandy
dokreslují
slavnostní
atmosféru
akce.
První
fotografie
zachycuje pohled
na průčelí domu:
slavnostně
vyzdobený vchod
do
budovy,
zahalenou desku, po jejíž stranách je nápis „Pravda vítězí!“. V
popředí je improvizované pódium pro slavnostní hosty, druhý
zleva je zřejmě Vojta Beneš.
Druhá
fotografie
dokumentuje
velký zájem
občanů
o
akci, a to jak
z
řad
mládeže, tak i
dříve
narozených.
Jde o pohled
na část dnešní
ulice Mikuláše Střely: vlevo je dům čp. 117, za ním dnes již
zbořený dům čp. 116, v pozadí dům čp. 115 (dnešní večerka).
Na svém místě však deska dlouho nezůstala. Její další osudy
jsou však nejasné a tradují se ústním podáním. Z obavy před
zásahem fašisty Františka Matiáška, který bydlel v sousední vile,
byla počátkem okupace deska sundána a uschována. Zřejmě na
udání musela být později odevzdána okresnímu úřadu. Protože se
ztratila, byla po válce podle původního modelu, který se uchoval
na půdě evangelického kostela, vyrobena nová deska. Ta byla 28.
října 1946 opět zavěšena. Zprávy o této akci však jsou kusé
(obecní kronika v té době nebyla vedena).

Po přestavbě domu na byty koncem 80. let byla deska
přesunuta na boční stranu z ulice, která nese Masarykovo jméno.
Vojtěch (Vojta) Beneš se narodil
17. května 1878 v Kožlanech u
Rakovníka v rodině kupce. Jeho život
výrazně ovlivnil nejstarší bratr Václav
(1865-1919), učitel, později redaktor
(Učitelské
noviny)
a
odborný
spisovatel (je např. autorem publikace
Základy českého těsnopisu, 1911).
Jako učitel začínal na Rychnovsku a
mladý Vojta bydlel od roku 1884, kdy
se narodil jeho nejmladší bratr
Edvard, pozdější prezident, u něj: obecnou školu absolvoval v

Javornici (1884-89), měšťanskou školu v Rychnově nad Kněžnou
(1889-90) a v Častolovicích (1890-91), poté co se Václav
přestěhoval do Chodova u Prahy, Vojta dokončil základní
vzdělání na vinohradské měšťance (1891-93). Po absolvování
učitelského ústavu v pražské Panské ulici (1893-97) učil jako
pomocný učitel a od roku 1904 jako definitivní učitel na školách
v okolí Prahy: v Čakovicích (1897-98), Ďáblicích (1898),
Kostelním Hlavně (1898-99), Brázdimě (1899-1902), Veltěži u
Klecan (1902-1904), Čakovicích (1904-1906) a Zápech (19061908) a po složení odborné zkoušky (1908) na měšťance ve Staré
Boleslavi a v Brandýse nad Labem. V té době začal i svou
kulturně-osvětovou a publikační činnost. Pro děti psal didakticky
orientované povídky, jejichž sociální náměty čerpal z vlastního
dětství a ze svého pedagogického působení (Za humny, 1907).
Byl jedním z průkopníků české realistické literatury pro mládež.
Roku 1908 vstoupil do sociálně demokratické strany a vyvíjel
politickou aktivitu.
Roku 1911 odjel do USA reformovat české školství. Byl
ředitelem české školy v New Yorku (1911-13), pro krajanské děti
vydal Českou čítanku čs. mládeži v Americe (1912), jejíž
koncepce však vznikla již počátkem století. S výjimkou období
od poloviny roku 1914 do července 1915, kdy byl v Čechách,
působil v USA; veřejně pracoval v protirakouském odboji, byl
tajemníkem Národní rady československé v Americe, redigoval
časopis Poselství, vydal několik knih pro krajany a informační
publikace pro veřejnost, proslovil podle vlastních údajů 1.400
přednášek o českém školství a kulturních tématech. Na jaře roku
1919 se vrátil do vlasti a žil v Praze. Od roku 1922 byl zemským
školním inspektorem, v letech 1937-39 ústředním inspektorem
národního školství, podílel se na koncepci školské reformy.
Zároveň působil v sociálně demokratické straně (1925-35 jako
poslanec, 1935-36 jako senátor) a v dalších politických
institucích (vládní rada na ministerstvu školství a národní osvěty)
a společenských organizacích (Čs. obec legionářská, Svaz
učitelstva československého, Zemské ústředí péče o mládež v
Čechách).
V. Beneš pokračoval v publikační činnosti. Vedle odborných
publikací týkajících se školských, politických a společensky
osvětových témat a satirického románu pro dospělé Boty sv.
Byrokracie (1930; pod pseudonymem M. Blahník) vydal několik
knih pro mládež, některé vyšly v několika reedicích pod různými
tituly: větší ohlas měly povídkový soubor Jožka Rokošův (1923),
sbírka rytmických veršů z let 1903-1906 Rolničky (1925) – obě
byly ve 20. letech zařazeny do Seznamu dobré četby dětem – a
vzpomínkové prózy Masaryk v revoluci a zejména Naše
maminka (1937), která se do roku 1946 dočkala sedmi vydání.
Cenné byly také některé jeho historicko-dokumentární práce,
např. Masarykovo dílo v Americe (1925), Československá
Amerika v odboji (1931) aj.
Roku 1939 odjel V. Beneš ilegálně do USA; působil v
protifašistickém odboji, publikoval politické a osvětové články,
přednášel v USA a Kanadě. Po návratu do vlasti na podzim 1945
pracoval opět v sociálně demokratické straně, v níž patřil k
pravicovému křídlu (v letech 1946-48 byl poslancem Národního
shromáždění). Začátkem března 1948 se vzdal poslaneckého
mandátu a na podzim – krátce po smrti bratra Edvarda – odjel k
nejmladší dceři do USA; byl nadále politicky činný, přednášel,
spolupracoval se sociálně demokratickým periodikem
Demokracie a socialismus vydávaným v Londýně. Zemřel 20.
listopadu 1951 v South Bend (Indiana).
Jeho dcera Hana Klenková (1905-92) byla spisovatelkou,
autorkou psychologických románů ze života dívek a žen z
různých společenských vrstev. Syn Václav (1910-72) byl
právníkem, politologem a diplomatem; po roce 1948 žil trvale v
USA.
Jiří Zeman

STO LET OD ZALOŽENÍ
POKRAČOVACÍ ŠKOLY
ŽIVNOSTENSKÉ V KRUCEMBURKU
Majitelé živností a továren v Krucemburku a okolí
prosazovali zřízení Pokračovací školy živnostenské, aby se
zvýšilo vzdělání učňů. V listopadu 1911 byl proto utvořen
přípravný výbor. V dubnu 1912 byla podána žádost na C. K.
místodržitelství o zřízení této školy. Měla být spojena se školou
obecnou a měla mít v prvním ročníku dvě třídy (bylo do ní
přihlášeno 77 učňů).
Otevření Pokračovací školy živnostenské 1. října 1912 bylo
slavnostní za účasti představitelů chotěbořského okresu a dalších
významných hostů v čele s poslancem Říšského sněmu za
chotěbořský okres Josefem Adamem. Splnilo se tak přání
živnostníků a podnikatelů, aby se zvýšily znalosti a proběhlo
další vzdělávací učňů. Vyučování bylo zahájeno 13. října 1912. S
otevřením školy byl vytvořen Školský výbor a určeny finanční
příspěvky na její provoz. Vyučovalo se v úterý a v pátek
odpoledne a v neděli dopoledne od 9 do 12 hodin v budově
veřejné školy. Mezi její první učitele patřil Jan Kurfürst, který
byl správcem školy a učil měřičství a kreslení, Emanuel
Procházka učil písemnostem, Josef Ungrád odbornému kreslení,
Antonín Čuhel písemnostem, Jiří Kostka počtům. V školním roce
1913-14 měla již I. a II. ročník, k dosavadním učitelům přibyli
Ing. Jaroslav Janáček (odborné kreslení) a Karel Joukl (počty).
Přišla I. světová válka a Pokračovací škola byla umístěna v
budově měšťanské školy, která zde vznikla po I. světové válce.
Ve školním roce 1937-38 měla již čtyři třídy. Správcem školy
neboli ředitelem byl Rudolf Šraib. Ve škole učili tito učitelé:
Vladimír Budínský, Adéla Fialová, Bohumil Chmelař, Josef
Janáček, Rudolf Plecháč. O odbornou výchovu se starali Ing.
Jaromír Janáček, Filip Janáček, Bedřich Dumek a František
Polívka. Švadleny učila paní Blažena Špinarová.
V I. A se učilo 9 strojních zámečníků, 5 slévačů, 1 vzorkař a
16 soustružníků. V I. B se učil 1 strojní zámečník, 1 slévač, 7
soustružníků kovů, 2 strojníci, 1 kovář, 1 automechanik, 1 malíř
pokojů, 2 holiči, 6 koželuhů, 4 dámské krejčové, 1 tkadlec
gumového zboží, 2 obchodníci, 2 řezníci, 1 pokrývač a 1
obuvník. V II. A se učilo 8 strojních zámečníků, 1 slévač, 1
vzorkař, 21 soustružníků kovů, 2 strojníci. V II. B se učili 2
zámečníci, 1 slévač, 7 soustružníků kovů, 2 kováři, 2 truhláři, 1
malíř pokojů, 2 holiči, 1 krejčí, 1 pekař, 5 dámských krejčových,
2 tkalci gumového zboží, 1 obchodník, 1 pilníkář, 1 sedlář, 1
klempíř.
Vypukla II. světová válka a s ní nastalo rozšíření válečné
výroby, především v Janáčkově strojírně na Starém Ransku. Do
zbrojní výroby bylo zapojeno mnoho lidí, zároveň se také rozšířil
počet učedníků. Na tuto válečnou dobu, na svá učednická léta a
na chození do pokračovací školy vzpomíná pan Miloslav Bouška
ze Stružince ve svém příspěvku Janáčkovi učedníci, který na
pokračování vydávaly ždírecké Naše noviny. Za války byl
ředitelem pokračovací školy učitel Horák. Učili zde ředitel
měšťanky J. Novák, J. Janáček, B. Chmelař, F. Hrdý a další.
Odborné předměty učili Filip Janáček, Ing. Jar. Janáček a další. K
vyučovacím předmětům povinně přibyl německý jazyk. V té
době byla zavedena klasifikace o šesti známkách.
Do pokračovací školy chodili žáci ze širokého okolí, většinou
pěšky, jen ti, kteří měli kola, jezdili na nich. Někteří jezdili do
Ždírce vlakem a dále pěšky. Vzdělávali se zde – tak jako předtím
– také učedníci dalších řemesel; jak vzpomíná pan Bouška, bylo
příjemné a vzrušující potkávat hezké švadlenky.
Po protipartyzánské akci gestapa v lednu 1945 byla budova
měšťanské školy obsazena trestním oddílem Jagdtkomanda,
muselo se učit v náhradních prostorách, většinou se dávaly tak
jako ve škole domácí úkoly. Při náletu v květnu 1945 byla
měšťanské škola zcela zničena.

Vznikly zde velké problémy s výukou žáků. Pokračovací
živnostenská škola byla v té době zrušena. Učedníci začali po
válce jezdit do Havlíčkova Brodu.
Začátkem 50. let bylo v Chotěboři postaveno nové odborné
učiliště, kde se začali učit učni pro kovoprůmysl. Vzniklo také
mnoho dalších odborných učilišť pro různé speciální obory a
profese.
V krucemburské pokračovací škole živnostenské se odborně
vzdělaly celé generace učňů. Na tyto učednické roky mnozí s
úctou vzpomínali a také na učitele, kteří je učili.
Pavel Vomela

VZPOMÍNKA
NA MALÍŘE JANA ZRZAVÉHO
Před 35 lety 12. října 1977 zemřel v Praze významný český
malíř Jan Zrzavý. Jeho státní pohřeb se konal 21. října ve 14
hodin v pražském Rudolfinu – zde byla vzdána poslední pocta
národnímu umělci. Po ukončení aktu a po odeznění státních
hymen byla jeho rakev – pokryta státní vlajkou – přenesena do
mercedesu, který byl určen pro převoz ostatků významných
osobností. Malířova poslední cesta směřuje poté do rodné
Okrouhlice, kde se s ním před školou rozloučí její obyvatelé, aby
skončila v Krucemburku, kde druhého dne bude pokračovat
poslední rozloučení s umělcem, který si přál zde být pohřben.
Vraťme se však do onoho podzimního pátku 21. října, kdy se
odpoledne na náměstí shromáždili občané a očekávali příjezd
vozu s rakví malíře. Stalo se tak až v podvečer, kdy zároveň s
mercedesem přijely dva nákladní automobily plné věnců. Rakev
byla přenesena do kostela a zde druhého dne proběhl církevní
pohřeb za široké účasti veřejnosti a významných hostů.
Občané Krucemburku si váží malíře, který – i když se narodil
v Okrouhlici – považoval Krucemburk za své rodiště (měl zde

DVACÁTÉ VÝROČÍ
SPOLKU PŘÁTEL
KRUCEMBURKU
V letošním roce si připomínáme
dvacáté výročí založení Spolku přátel
Krucemburku. V průběhu této doby
Spolek svou činností ovlivnil kulturní
život v Krucemburku.
Spolek byl založen po zdařilých
oslavách 750. výročí založení obce. Tehdy
mnozí z těch, kteří připravovali tyto
oslavy, dali podnět k tomu, aby se v této
činnosti pokračovalo. Proto byl založen
Spolek přátel Krucemburku, jak si dal do
svého názvu. Hlavní pracovní náplní
Spolku bylo zabývat se bohatou místní
historií a podílet se na kulturní činnosti,
pořádat přednášky, besedy a výstavy, pro
své členy pořádat zájezdy do divadel a po
historických kulturních památkách. Tyto
vytyčené úkoly jsme beze zbytku splnili.
Podíleli jsme se také na začlenění díla
sochaře Vincence Makovského – pomníku
obětem války, který je umístěn na
evangelickém hřbitově – do seznamu
národních kulturních památek. Zajistili
jsme opravu pomníku na hrobě malíře
Jana Zrzavého. Na náš návrh byly
pojmenovány ulice.

z archivu Václava Jandy

mnoho příbuzných a z Krucemburku pocházel jeho otec):
krucemburské náměstí bylo pojmenováno jeho jménem, sídlo zde
má Společnost Jana Zrzavého, která se hlásí k jeho dílu,
prezentuje je, a v neposlední řadě je na budově Úřadu městyse
umístěna jeho bysta, dílo sochaře Koubka.
Pavel Vomela

PARTYZÁNSKÁ ODYSEA
A OSUD VĚRY PILAŘOVÉ
autoři: Milan Kubín, Hynek Jurman, Pavel Vomela
Publikace je zpracována na základě studia archivních
pramenů, hlavním jejím cílem je odhalit souvislosti podivné
smrti Věry Pilařové ve spojení s jejím válečným a poválečným
životem.
Možno zakoupit v Informačním centru Krucemburk.
Cena: 350 Kč

Uspořádali jsme řadu besed s
významnými lidmi: s publicistou a
bývalým ministrem Pavlem Tigridem,
docentem Jaroslavem Opatem – ředitelem
Ústavu T. G. Masaryka v Praze,
profesorem Rudolfem Šrámkem z
Masarykovy univerzity v Brně, malířem
Turkem, Dr. Jitkou Měřínskou, piloty,
kteří bojovali v období II. světové války
jako příslušníci RAF ve Velké Británii, a
dalšími. Známý rozhlasový redaktor Josef
Veselý zde natáčel pořad o Janu Zrzavém.
Naší významnou činností bylo
pořádání výstav. Šlo o prodejní výstavy
obrazů malířů Vysočiny, které byly
tradičně pořádány o zdejší pouti. Byly
doplněny ještě o další výstavy ručních
prací místních žen, malovaného skla, skla
z Kafkovské huti, vánočních ozdob a
keramiky. Samostatné výstavy byly
zaměřeny na vánoční a velikonoční
perníčky a starožitnosti místních sběratelů
pana Jiráska a pana Stehna. Zaujala také
výstava autografů Mgr. Merunky.
Další naší kulturní činností byla
návštěva divadel. Byli jsme v Praze v
Národním divadle na představení opery
Prodaná nevěsta, v Brně v Mahelově
divadle na Rusalce, navštěvovali jsme
divadla v Pardubicích, Jihlavě a
pravidelně jezdíme do Přibyslavi, kde mají

dobrý divadelní soubor a jejich
představení jsou na úrovni.
Každý rok pořádáme zájezdy po
historických místech naší krásné vlasti.
Spolek se podílel také na publikační
činnosti. Nejprve to bylo leporelo Vítejte v
Krucemburku. Společně s Ústavem T. G.
Masaryka Akademie věd v Praze a
Společností Jana Zrzavého jsme vydali
publikaci T. G. Masaryk na Vysočině a
Masarykovi v Krucemburku o zdejším
pobytu profesora Masaryka a jeho rodiny
o prázdninách roku 1906. Byl vydán
pohled Krucemburku, na kterém je
fotografie pamětní desky připomínající
tuto událost. Podíleli jsme se také na psaní
článků k významným a historickým
výročím Krucemburku a událostem, které
se zde staly.
Společně s Městysem jsme vydali
publikace Válečná léta v Krucemburku,
Významné osobnosti a rodáci v
Krucemburku a Továrny a řemesla v
Krucemburku.
Bylo více činností, které Spolek v
průběhu
své
dvacetileté
činnosti
uskutečnil a které nejsou obsaženy v
tomto článku. Jedna věc nás však mrzí: o
naši činnost nemají zájem mladí lidé a my
máme obavu, aby náš Spolek nezanikl.
výbor Spolku

Z DĚNÍ
V MYSLIVECKÉM SDRUŽENÍ

Vážení spoluobčané, ráda bych Vás informovala o
činnosti mysliveckého sdružení.
Jedna z prvních akcí, jíž se MS zúčastnilo, měla název Čistá
Vysočina; probíhala ve dnech 13. –20. dubna. Tento již 4. ročník
byl zaměřen především na úklid okolí silnic a veřejných
prostranství v obcích a městech. Dále pak MS pořádalo zkoušky
v bezkontaktním norování. Poprvé proběhly na noře Rychtářce
23. června a zúčastnilo se jich 15 psů, z toho 13 obstálo, podruhé
21. července a zúčastnilo se 16 psů (všichni úspěšně obstáli).
18. srpna MS pořádalo schůzi honebního společenstva, na níž
bylo nutné společně s majiteli pozemků prostřednictvím
honebního společenstva vytvořit novou honitbu. Ta byla uznána
na dalších deset let a po celou tuto dobu bude pronajata našemu
mysliveckému sdružení.
Zatím poslední akcí MS bylo uspořádání střeleb s názvem
Memoriál Marcela Dostála. Konaly se 15. září a členové MS se
nejen úspěšně zhostili pořadatelství, ale umístili se na předních
místech. Mezi nejlepší patřil člen našeho MS p. Jan Černý, který
skončil na krásném 2. místě.
Těmito řádky jsem chtěla informovat o činnosti mysliveckého
sdružení, tedy spolku lidí, kteří mají společné zájmy, a to hlavně
lásku k přírodě a jejím obyvatelům, ať už se jedná o zvěř, která je
předmětem lovu, nebo o ostatní volně žijící živočichy. V poslední
době bývá někdy myslivost mediálně jednostranně prezentována
jen jako lov, nezřídka jako zabíjení nevinných zvířat, a to vrhá na
myslivce negativní pohled veřejnosti. Tyto polopravdy a
nepravdy plynoucí z neinformovanosti, někdy i ze zlého úmyslu
často slyší někteří občané, a to hlavně městští, kteří nemají o
pravém poslání a náplni myslivecké činnosti představu. Věříme,
že v našem prostředí je pohled na myslivost objektivnější.
Závěrem uvádím definici myslivosti, jak je uvedena v zákoně
č. 449/2001 sb.: „Myslivost je soubor činností prováděných v
přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a
spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých
tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního
dědictví.“
Za MS Petra Kohoutová

MEMORIÁL JAROSLAVA VEČEŘI
– TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
30. června 2012 se uskutečnil ve Starém Ransku Memoriál
Jaroslava Večeři. Byl to pátý ročník turnaje „starých pánů“.
Tentokrát se mužstva utkala v malé kopané – 5+1. Soutěžilo osm
mužstev: TJ Spartak Staré Ransko A, TJ Spartak Staré Ransko B,
SK Dekora Ždírec nad Doubravou, S.R.K. Brandýs nad Labem,
Sokol Nová Ves u Chotěboře, Sokol Herálec (ZR), FC ŽĎAS
Žďár nad Sázavou a FK Česká Bělá.

Hrálo se na dvou hřištích. Díky výborné organizaci vše
proběhlo bez problémů: vítězem celého turnaje se po finálovém
klání stalo mužstvo SK Dekory Ždírec, na druhém místě se
umístil FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou a na třetím místě skončilo
mužstvo Sokola Nová Ves. Protože bylo pěkné počasí, bylo
zajištěno výborné občerstvení a nálada panovala také skvělá;
zažili jsme všichni pěkný den. Škoda jen, že návštěvníci, kteří se
přišli podívat na výkony jednotlivých mužstev, by se dali na

prstech spočítat. Bohužel nepřišel nikdo z pozvaných sponzorů
ani z Městyse Krucemburk. Myslím, že kdo přišel, nelitoval.
Závěrem bychom chtěli poděkovat nejen organizátorům, kteří
se postarali o výbornou úroveň celého turnaje a věnovali jeho
přípravě spoustu času, ale také sponzorům, bez nichž by se
takovéto akce nedaly pořádat. Všem patří velký dík.
Miroslava Slanařová

LÉTO S PERUNEM
ZÁVODY GP V PURKARCI NEDALEKO
HLUBOKÉ NAD VLTAVOU
Čtrnáct dní po uskutečnění závodů dračích lodí na Řece se
tým Perun Hluboká rozhodl zúčastnit dalších závodů, které se
uskutečnily 30. června 2012 v Purkarci na Hněvkovické
přehradě. Závody se jely v rámci seriálu Grand Prix České
republiky, kterého se loni zúčastnilo 251 posádek, a tímto
závodem jsme se do bojů o letošní body zapojili i my. Největším
problémem bylo sehnat dostatek závodníků, protože začínaly
dovolené. Nakonec se nejvěrnější jádro Perunu podařilo doplnit o
další příznivce, nejčastěji členy rodiny a kamarády. Přes všechnu
snahu jsme sehnali pouze osmnáct pádlujících. Naštěstí se díky
velmi přátelským vztahům Honzovi Strašilovi podařilo domluvit
jako bubenici Terezku z České asociace dračích lodí, která z nás
svým ostrým povzbuzováním dostala to nejlepší.

Vyjížděli jsme ráno kolem šesté hodiny a po dvou a půl
hodinách jsme dorazili na místo. Pečlivá příprava konce trasy se
ukázala jako zbytečná, protože cesta do Purkarce od Týna nad
Vltavou byla jednoduchá – u Temelína doleva. Čas příjezdu byl
zvolen velmi dobře, protože tam ještě nebylo tolik posádek, a
měli jsme tedy možnost vybrat si místo, kam postavíme stany. Ty
se ukázaly jako strategická výhoda, protože ve vedru, jaké ten
den panovalo, by podání dobrého výkonu při celodenním pobytu
na slunci bylo nad naše síly. Nezanedbatelnou součástí taktiky
bylo pravidelné doplňování tekutin, což každý člen týmu poctivě
dodržoval.

Na startu závodu kategorie open na 200 metrů se představilo
27 týmů, zajímavostí byla kromě několika posádek z nedaleké
Hluboké nad Vltavou právě účast našeho Perunu Hluboká a
posádky z Hluboké u Borovan. V deset hodin se uskutečnila
porada kapitánů a v jedenáct hodin začal závod jízdou dětských
posádek. Po nich následovala první kvalifikační jízda, ve které se
poprvé představil i náš tým. Bylo znát, že čtvrtina posádky
pádlovala poprvé, ale s každou další jízdou se souhra zlepšovala.
Svými trenérskými zkušenostmi nás podpořil trenér české
reprezentace a mistr světa v kanoistice Petr „Čáp“ Procházka a
také náš dobrý kamarád Rocky, jehož neotřelé trenérské rady
spojené s několika názornými ukázkami padly na úrodnou půdu.
Z kvalifikace jsme postoupili do rozjížděk a poté i do
čtvrtfinále, kde jsme si dobrou jízdou vybojovali účast ve finále
F. Po velkém boji jsme skončili s časem 0:56,3 na 23. místě.
Pozdě odpoledne se ještě uskutečnil závod na 1.000 metrů, kde
již byla naše souhra znát a velmi dobrá jízda s časem 6:03,42 nás
vynesla na 14. místo z 20 posádek. Po vyhlášení výsledků a
krátkém hledání Honzy Strašila, který se po celodenní
zodpovědné práci zástupce kapitána dlouze loučil s Rockym a
Terezkou ve výčepu místní hospůdky, jsme vyrazili k domovu.
Jelikož naše účast zahrnovala i sbírání zkušeností a postřehů
pro další ročníky, neubránili jsme se při hodnocení celodenního
snažení srovnání 7. ročníku závodů v Purkarci s 1. ročníkem na
Řece a musíme říct, že jsme se v organizaci závodů vydali
dobrým směrem.

PERUN OPĚT V MAĎARSKU
Perun vycestoval potřetí do Maďarska k Balatonu na
fotbalový turnaj AKALI CUP. Neodjeli jsme jenom za sportem,

nabízí i množství historických památek. Dominantou poloostrova
je především benediktinský klášter, v němž ještě dnes žije
několik mnichů. Nelze opomenout plno řemeslnických dílen,
stánků a vinných sklípků lemujících místní komunikaci.
Pátek byl v podobném scénáři jako den předešlý, a tak většina
z nás prožila odpoledne na travnaté pláži v Akali. V podvečer
jsme nastoupili k prvnímu utkání na turnaji proti favorizované
Zánce. Soupeř se ukázal zdatnější a zvítězil na vyschlém, tvrdém
a nerovném hřišti prakticky bez trávy 4:1.
Přestože Perun byl u Balatonu potřetí, pro část výpravy to
byla premiéra. Zmiňovaná skupina odjela v sobotu na prohlídku
přístavu v Balatonfüreru a následně vyhlídkovou plavbu ve
východní části jezera. Zbytek výpravy dal přednost pláži v Akali,
kde mimo jiné vrcholily přípravy na večerní vyhlášení Miss
Balaton. Na promenádním molu se po dohodě s pořadateli objevil
spolu s modelkami i prezident našeho klubu a svým osobním
šarmem se snažil zapůsobit na přihlížející diváky. Jak večerní
Miss dopadla, nevíme, protože stejnou dobou jsme odehráli zápas
s domácím týmem Balatonakali. Ve velmi emotivním utkání, kde
padalo plno ostrých slov a prášilo se od kopaček, jsme prohráli
4:0. I když jsme neuspěli jako obhájci tohoto turnaje z roku 2010,
každý z hráčů ze sebe dostal maximum, ale na špatném, tvrdém,
neupraveném hřišti na více nebylo. Ihned po zápase došlo na
předání finančních odměn za jednotlivá umístění v turnaji a
všichni hráči Perunu dostali od pořadatelů dárková trika.
V neděli 8. července jsme se přemístili zpět do autobusu a
odjeli relaxovat do termálního koupaliště v Györu. Příjemně
strávený den v teplé minerální vodě rychle uběhl a odtud už
nabral náš autobus směr Vysočina. Tak snad někdy příště.
Perun s Vámi.
Luděk a Lída Strašilovi

GIOCOSO A CHRÁMOVÝ SBOR
KONCERTOVALY V RAKOVNÍKU

ale také za zábavou, příjemným pobytem a koupáním na
Balatonu a v termálních koupalištích.
Ve středu 4. července se početná výprava nastěhovala do
velkého klimatizovaného autobusu a se všemi potřebnými i
nepotřebnými věcmi ke kempování vyrazila vstříc dalším
nevšedním
zážitkům.
První
zastávka
byla
až
v
maďarském Sarváru, kde jsme strávili celý den. Moderní
rozsáhlý komplet na okraji města čítá devět venkovních i
vnitřních bazénů. Minerální voda známá svými blahodárnými
účinky o teplotách 26 až 38°C je vyhledávaným místem všech
věkových kategorií. Není divu, že jsme zde potkali i několik
občanů z Krucemburku a okolí.
Večer jsme se přemístili do místa konání turnaje – do obce
Balatonakali na severní straně jezera. Přišel nás přivítat Róbert
Huszár – hlavní sponzor a spolupořadatel turnaje – a seznámil
fotbalisty Perunu s propozicemi tohoto sportovního klání.
Čtvrtek byl pro nás volným dnem, a tak většina strávila celý
den u Balatonu. Čistá voda s typicky bledě zeleným odstínem
dosahovala 27°C a při teplotách 35°C ve stínu a někdy i více
moc neosvěžila. Každý tedy uvítal restaurační zařízení různých
typů, která nabízela standardní občerstvení, ale i pro nás
neobvyklý jídelní lístek s různými specialitami. Maďarský guláš
ochutnal snad každý, ale řízek se špagetami nebo smažený sýr
s rýží se u nás jen tak nevidí. Večer, když opadly tropické
teploty, jsme si udělali výlet na poloostrov Tihany. Ten patří
k nejoblíbenějším střediskům Maďarska a svým návštěvníkům

Oba pěvecké soubory spolupracovaly na přípravě koncertu,
který se uskutečnil jako součást 9. ročníku hudebního festivalu
Heroldův Rakovník. Pro tuto příležitost si sbory vybral současný
hudební skladatel Luboš Malý, aby společně s orchestrem Ars
Antiquitatis Praha předvedly jeho skladbu Magnificat. Koncert se
uskutečnil v Rakovníku v kostele sv. Bartoloměje v neděli 30. 9.

POUŤ KE SV. ROZÁLII
2. září se v Radostíně uskutečnila pouť ke sv. Rozálii. Na
závěr mše svaté požehnal přítomným cyklistům a jejich kolům P.
Piotr Balewicz. Po
skončení bohoslužby
prošlo tradiční procesí
se sochou sv. Rozálie
kolem rybníka. Další
oslava
poutě
následovala
na
prostranství
před
obecním úřadem, kde
se mohli návštěvníci
občerstvit různými nápoji, spolu s dechovou hudbou zazpívat i
zatančit a zakoupit krásná perníková srdce.
Marta Rejšková

VÝLOV RYBNÍKA
ŘEKA

VYSTOUPENÍ DECHOVÉ KAPELY

v sobotu 13. 10. 2012
V PÁTEK 26. 10. 2012 OD 17 HODIN
V SOKOLOVNĚ KRUCEMBURK
POŘÁDÁ MĚSTYS KRUCEMBURK VE SPOLUPRÁCI S TJ SOKOL KRUCEMBURK

KANCELÁŘ ČMSS a.s.
Ždírec nad Doubravou
Budova Městský úřad, 1. poschodí
ST 9.00–12.00, 13.00–16.30 hodin
Stavební spoření, úvěry, hypotéky
NOVĚ Kooperativa, ČPP, Wüstenrot, ČSOB,
Česká pojišťovna, Axa, Komerční banka, Generali,
Česká spořitelna, Allianz, Aegon, atd.
•
•
•
•
•

Penzijní fondy
Povinná ručení a havarijní pojištění
Pojištění nemovitostí a majetku
Životní a úrazové pojištění
Pojištění odpovědnosti

Eduard Podloucký
tel: 737 116 989

SBĚR NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
úterý 30. 10. 2012
15.00 h – náměstí Krucemburk
15.15 h – požární zbrojnice
15.40 h – Staré Ransko
15.55 h – Hluboká

Při nepříznivém počasí
změna termínu vyhrazena.

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
pátek 2. 11.: 12–15.30 hodin
sobota 3. 11.: 8-16 hodin
Krucemburk v prostoru ČOV
Staré Ransko u hasičárny
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Jiřina Moravcová, Marie Šillerová, Pavel Vomela, Jiří Havlíček, Jiří Zeman. Šéfredaktor Roman Dopita, jazyková korektura Jiří Zeman, grafická úprava Tomáš
Trávníček. Registrační značka MK ČR E 17399. Příští uzávěrka 30. 11. 2012. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat.
Tiskové chyby vyhrazeny, názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Vytiskl UNIPRESS Žďár nad Sázavou.

