Zpravodaj městyse Krucemburk
PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ
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VELIKONOCE
Jaro při
p išlo k nám,
pomlázku už mám.
Všechny holky vymrskám
a vajíčka
vají ka za to má
mám.
Vajíčka
Vají ka jsou malovaná
malovaná,
krásně
krásn udělan
ud laná
laná.
Hodně
Hodn jich sní
sním,
už to předem
p edem ví
vím.

Dominik Lopauer
Proč zmizela celá alej mezi Krucemburkem a Ždírcem nad
Doubravou? Záhadná kontrola z Ministerstva vnitra na Úřadě
městyse a z České školní inspekce v MŠ. Jedná se o
„doporučení“ oblíbených dopisů bez podpisu, nebo jde o
standardní záležitost? Rezignace člena zastupitelstva. Dopravní
značení na Vydrbalce. Kolik nakonec stálo zateplení ZŠ? Proč je
vyhlášen konkurz na ředitele/ředitelku MŠ? Co se bude stavět za
sokolovnou? Rovnám si v hlavě dotazy od Vás občanů, když
stoupám po schodech do kanceláře starosty městyse. Hlavně na
nic důležitého nezapomenout, pan starosta se již jistě těší na
pravidelnou zpověď do našeho zpravodaje.
Více na straně č. 6

HASIČI MAJÍ
NOVÝ ZÁSAHOVÝ VŮZ
Krucemburští hasiči dostali
nové zásahové vozidlo VW–
LT. Městysi se podařilo
v rozpočtu
techniky
najít
peníze
na
vyřešení
již
dlouholetého
problému
s rozpadající se hasičskou avií.
Hasiči tak mohou plně využít
tohoto
nového
vozu
k výjezdům, ale také díky
devítimístnému osazení ho
mohou využít k přepravě ostatních spolků.
Více na straně č. 18

POLICIE ČR INFORMUJE
Úskalí nakupování na internetu
Policisté na Vysočině šetřili v loňském
roce přes 270 případů, kdy byli lidé
podvedeni při nakupování na různých
internetových portálech. V drtivé většině se
jednalo o zákazníky, kteří objednané zboží
zaplatili prodejci předem, ale zboží jim
nebylo doručeno.
Jak tedy bezpečně nakupovat po internetu?
Více na straně č. 5

MAŠKARNÍ PLES MĚSTYSE KRUCEMBURK
Ing. Vladimír Kubeš – Intermont, s.r.o, Ing. Vladimír Štill –
Elasta Vestil, s.r.o., Ing. František Kujan – Projektová kancelář,
Ing. Jitka Plíštilová – Mělník, Ing. Petr Myslivec – TAPA
projekt, s.r.o. Havlíčkův Brod, pan Josef Strašil – Pohostinství
„Pepíno“, paní Jiřina Moravcová – Obchodní činnost, pan
Václav Kopecký – Elko Elektro, s.r.o., Ing. Pavel Benc –
BeHo, s.r.o. Staré Ransko, Tramont, s.r.o. Staré Ransko, Pan
Jiří Přiklopil – Elektromontáže Krucemburk, Stavos, a.s. Brno,
LS MONT Žďár nad Sázavou, pan Miloslav Odvárka ODAS
Žďár nad Sázavou, Zemědělská a.s. Krucemburk, MUDr. Zuzana Vančová Krucemburk, paní
Markéta Brychnáčová Krucemburk, paní Dagmar Sobotková Krucemburk, VHS, a.s., Brno, paní
Kejíková, paní Littová – Průmyslové zboží Krucemburk, pan Jiří Kasal –
zemědělský podnikatel, pan Jiří Myška – Hračky Krucemburk, pan Karel
Losenický – Truhlářství Krucemburk, paní Ludmila Soukupová
Krucemburk, pan Jaroslav Joska – holič a kadeřník Krucemburk, Kino –
Krucemburk, pan Ladislav Seknička – Krčma „U Rytíře Střely“
Krucemburk, paní Pharm.Dr. Jaroslava Mokrá – Lékárna „U Rytíře“, pan Bohuslav Vaníček – Krucemburk, TJ
Spartak Staré Ransko, pan Roman Dopita Krucemburk, paní Ivana Dopitová Krucemburk, paní Dagmar
Svobodová Krucemburk, paní Lucie Kavalírová – masáže Krucemburk, pan Libor Marek Krucemburk, paní
Monika Mrštíková – Autoškola 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, ELOV
Vojnův Městec, paní Ing. Marie Kmochová Vojnův Městec, Lesní družstvo obcí
Přibyslav, Česká spořitelna Ždírec nad Doubravou, pan Krupička – Ohňostroje,
s.r.o., Praha, Citelum a.s. Havlíčkův Brod, pan Pavel Urban – Stora Enso
Timber, s.r.o., Ždírec nad Doubravou, Slévárna a modelárna Nové Ransko, pan
Pavel Šustr – Malířství a natěračství Benátky, pan Lubomír Doležal – Těstoviny
Benátky, pan Milan Plachý – Dřevovýroba Ždírec nad Doubravou, manželé
Rubkovi – Dřevovýroba Benátky, Tiskárna Unipress Žďár nad Sázavou, pan
Martin Bříza – FITKO Ždírec nad Doubravou, pan Váňa Hybrálec – Jihlava,
pan Dušan Hameder Ždírec nad Doubravou, Lom Matula, a.s. Hlinsko, Tiskárna
Unipres Žďár nad Doubravou, ČEZ prodej Záhřeb, pan Bronislav Černý – truhlářství Hlinsko, Ing. Radek
Gregor Žďár nad Sázavou, Pivovar Hlinsko, pan Eduard Podloucký – Stavební spořitelna Ždírec nad Doubravou, firma Ditricks,
Voxnet, GTS Novera Havlíčkův Brod.
Děkujeme všem sponzorům za dary do tomboly.

ZPRÁVA Z KRONIKY
K 31. prosinci 2012 bylo v obcích Krucemburk, Staré
Ransko a Hluboká přihlášeno k trvalému pobytu 1.614 obyvatel,
z toho v Krucemburku 1.403, na Starém Ransku 163 a v Hluboké
48. V Krucemburku se narodilo 15 dětí a zemřelo 19 občanů.
V roce 2012 byla nejstarší občankou Krucemburku paní
Růžena Ligmajerová. 11. ledna 2013 ve věku nedožitých sta let
zemřela. Čest její památce.

V roce 2012 se dožilo významných životních jubileí:
Krucemburk St. Ransko
Hluboká
70 let
14 občanů
2 občané
75 let
7 občanů
1 občan
80 let
15 občanů
2 občané
85 let a více
8 občanů
1 občan
90 let a více
8 občanů
1 občan
Jiřina Valecká

AKCE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
V zimních měsících
často dopadají na naše
obyvatele chmury z
nedostatku slunečních
paprsků. Proto jsme
uspořádali
v
DPS
rozptýlení v podobě
různých besed a akcí.
Oslovili jsme p. P.
Vomelu,
který
s
návštěvou souhlasil a
21. února nám v jídelně
DPS poutavě vyprávěl
o historii Krucemburku. 7. března se zúčastnila naší besedy paní
MUDr. Vančová. Již tradičně obě akce doprovodil hraním na
harmoniku a svým zpěvem pan Karel Legát.
Týden před velikonočními svátky 21. března jsme věnovali
odpoledne výrobě drobných velikonočních ozdob.
Všech akcí, které se konají v DPS Krucemburk, se zúčastňují,
pokud jim to jejich zdravotní stav dovolí, i někteří občané z
Krucemburku a Starého Ranska.
kolektiv zaměstnanců PS Krucemburk

třídy základní školy. Zápisu předcházela informativní schůzka
rodičů se zástupci ZŠ a návštěva dětí ve škole, kde pan ředitel
dětem ukázal tělocvičnu, jídelnu, počítačovou učebnu a výuku
v 1. třídě. Prvňáčci nám ukázali, jak už umí číst, počítat, a
společně jsme si zazpívali písničku. Nejvíce děti zaujala práce na
interaktivní tabuli.
Konec února se nesl v duchu příprav na karneval. Naše
školička se proměnila na „šmoulí zem“. Děti se podílely na
výzdobě, chystaly si masky a připravovaly šmoulí tanec. Šmoulí
dobroty napekly naše paní kuchařky. Vše vypuklo 28. února
odpoledne, kdy se děti a rodiče sešli na tanečním parketu při
společném tancování, soutěžení a hodování.
A na co se těšíme? Na nové kamarády, kteří přijdou k zápisu
do MŠ. Na jaro a sluníčko, na společnou tvořivou dílnu a krásné
Velikonoce.
Hodně jarní pohody přeje
kolektiv zaměstnanců MŠ

ZPRÁVY Z NAŠÍ ZŠ
Od začátku nového kalendářního roku začala pro naše žáky
řada soutěží a olympiád, na které se poctivě připravují a snaží se

Z DĚNÍ V MŠ

Paní Zima si letos dala na čas, a tak nám nezbývalo nic
jiného, než si ji sami vykouzlit. Ve všech třídách sněžilo, visely
rampouchy, vyráběli jsme sněhuláky, vznikaly obrázky se zimní
tématikou, a kdo dobře poslouchal, slyšel zimní písničky,
básničky a příběhy.
Konečně jsme se dočkali opravdové sněhové nadílky, a tak
přišly na řadu sáně, boby, lyže, které dosud zahálely. Skupina
dětí absolvovala odborný lyžařský výcvik ve Ski areálu Hluboká.
Šest pátků prožily děti dobrodružství, které začalo jízdou
„luxusním“ autobusem
a v areálu pokračovalo
eskymáckou
rozcvičkou,
rozdělením do skupin,
lyžováním
na
opravdové sjezdovce a
zakončeno
bylo
zaslouženým
občerstvením. Děti se
vracely spokojené a
nadšené z toho, co
dokázaly.
28. leden byl pro
naše předškoláčky dnem slavnostním, neboť se šli zapsat do 1.

o co nejlepší výsledek. Kromě soutěží se uskutečnila i řada
sportovních a kulturních akcí. Ve školním kole Olympiády
v anglickém jazyce nejlépe zabojovali Jaroslav Kasal ze 7. třídy
a Vojtěch Hudec z 9. třídy, Vojtěch Hudec školu reprezentoval i
v okresním kole, kde obsadil 12. místo. Ve školním kole
Chemické olympiády se nejlépe umístila dvě děvčata z 9. třídy
Kristýna Prouzová a Kateřina Špilková, postupují do okresního
kola, kde v silné konkurenci budou muset prokázat svoje
znalosti. Kateřina Špilková se již okresního kola Olympiády
z českého jazyka účastnila a skončila na 16. místě.
Proběhlo i okresní kolo Matematické olympiády pro žáky 5. a
9. ročníku. Z našich páťáků se nejlépe umístil Ondřej Pecina,
který vybojoval velmi pěkné 2.–3. místo. Devátý ročník
zastupovala děvčata Kristýna Prouzová a Kateřina Špilková.
Dále se uskutečnilo okresní kolo dějepisné soutěže Mladý
historik, kterého se účastnil Jan Čermák z 8. ročníku.
Další soutěž pro žáky druhého stupně byla o zdravém
životním stylu a finanční gramotnosti SAPERE. V SAPERE –
zdravý životní styl – 1. místo vybojovala Kateřina Špilková z 9.
třídy, 2. místo Pavla Špilková z 6. třídy a 3. místo obsadil Ondřej
Král z 9. třídy. Ve finanční gramotnosti byla na 1. místě Kristýna
Prouzová, na 2. místě Kateřina Kohoutová a na 3. místě Gabriel
Gloza, všichni z 9. ročníku.
Proběhlo školní kolo recitační soutěže, naši prvňáčci se jí
účastnili poprvé, ale velmi se snažili. Z 2. kategorie – žáci 2. a 3.
třídy – do okrskového kola do Chotěboře postoupili Tomáš
Málek, Natálie Richterová a Vendula Procházková. 3. kategorii
zastupovali žáci 4. a 5. ročníku Anežka Stránská, Monika
Vašková a Barbora Ondráčková, 2. stupeň měl zastoupení pouze
ve 3. kategorii – žáci 6. a 7. třídy. Recitovala děvčata Andrea
Kazdová, Lucie Matulová a Adéla Veselská. Proběhlo i

regionální kolo soutěže v mluveném projevu Mladý
Demosthenes. Naši školu velmi úspěšně v Jihlavě reprezentovali
Pavla Špilková z 6. třídy a Vojtěch Hudec z 9. ročníku. Oběma
žákům se v silné konkurenci podařilo vybojovat krásné 2. místo
ve své kategorii.
Proběhlo i regionální kolo soutěže Poznej Vysočinu, kde žáci
řešili 30 úloh z historie, kultury, místopisu. Dva nejúspěšnější
žáci – Kateřina Špilková a Vojtěch Hudec z 9. třídy – budou
školu reprezentovat v krajském kole v Jihlavě. Další soutěž ve

testování zapojilo 628 škol. Výsledky jsme obdrželi začátkem
ledna a žáci si svoje hodnocení odnesli společně s pololetním
vysvědčením. V lednu 2013 jsme využili nabídky Společnosti
pro kvalitu školy, která pro deváťáky připravila testy z českého
jazyka, z matematiky, z anglického jazyka a z oblasti člověk a
příroda. Testování průřezových témat, která jsou nedílnou
součástí základního vzdělávání a zaměřují se především na
rozvoj postojů a hodnot žáka, společnost SCIO naplánovala na
únor. Žáci deváté třídy měli možnost zjistit, jaké dovednosti mají
v oblastech Osobnostní a sociální výchovy, Výchovy
demokratického občana, Výchovy k myšlení v evropských a
globálních
souvislostech,
Výchovy
multikulturní,
environmentální a mediální. Testování bylo pro žáky přínosem i
při rozhodování, na kterou střední školu nebo učiliště si podají
svoji přihlášku ke studiu.
Nadále pokračuje soutěž Recyklohraní a sběr starého papíru.
Při svozu odpadů žáci nasbírali celkem 4.131 kg víček, papíru a
kartonů.
Závěrem chceme popřát krásné a příjemné svátky jara, hodně
sluníčka a elánu do dalších dnů.
kolektiv zaměstnanců ZŠ Krucemburk

KRUCEMBURŠTÍ PÁŤÁCI
NEJLEPŠÍ V KRAJI
stolní společenské hře Superfarmář proběhla ve školní družině;
jejím vítězem se stal Marek Bačkovský z 2. třídy a postoupil do
krajského kola. Žáci školní družiny zvítězili ve 2. kole krajského
kola soutěže Malá energetická akademie. Ve školní družině se
uskutečnil též tradiční Masopustní karneval pro žáky 1.–4.
ročníku. Naši
nejmenší žáci z
1.–3. třídy opět
navštívili
místní
kino,
kde
zhlédli
pěkné pásmo
pohádek
pro
nejmenší.
Koncem
ledna proběhl
zápis dětí do
první třídy, kde
všechny děti předvedly svoje znalosti básniček, písniček a
malování. Uskutečnil se zimní sportovní den žáků prvního i
druhého stupně. Žáci prvního stupně využili zimního počasí
k sáňkování a bobování, zatímco žáci druhého stupně na zimním
stadionu v Chotěboři zdokonalili bruslařské a hokejové znalosti a
dovednosti. Pro žáky sedmého ročníku proběhl lyžařský
výcvikový kurz v Daňkovicích. Kromě běžeckého lyžování se
žáci pocvičili ve stolních hrách a dramatické výchově. I žáci
školní družiny změřili svoje síly v lyžařských závodech.
Pro žáky 8. a 9. ročníku byla připravena přednáška
v Multifunkčním centru v Hlinsku. Přednáška na téma Oběti
Osvětimi a popírači holocaustu je velmi zaujala a hlavně
vyprávění pamětnice, která prošla v Osvětimi pochodem smrti.
V Multifunkčním centru se žáci 6. a 7. třídy zúčastnili zeměpisné
přednášky Expedice Mahali v podání Tomáše Černohouse o jeho
měsíční cestě po východní Africe. Přednáška byla doplněna
řadou fotografií.
Žáci 9. třídy si ověřili své znalosti a dovednosti v několika
projektech. V listopadu 2012 se zúčastnili celorepublikového
testování z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a
obecně studijních předpokladů v rámci projektu „Stonožka 9“,
které uskutečnila vzdělávací společnost SCIO. Celkově se do

Žáci páté třídy se na naší škole pravidelně zapojují do
interaktivního kurzu Hravě žij zdravě, jehož prostřednictvím se
seznamují se zásadami zdravého životního stylu. Zábavnou
formou tak zjišťují, že žít zdravě jde opravdu hravě a cesta za
zdravím vede přes vyváženou stravu, zdravé mlsání, pohyb,
pitný režim a hlavně psychickou pohodu. Díky poutavým
úkolům se postupně seznamují s důležitými informacemi o
jednotlivých potravinách, zdravých receptech, naučí se vybírat z
dvojic jídel ta vhodnější a v neposlední řadě si při vytváření
vyváženého jídelníčku vyzkouší, jak důležité je nejen složení, ale
i množství přijímané potravy vzhledem k fyzickému výdeji
energie.
A že jim plnění úkolů šlo velice dobře, potvrzuje i
skutečnost, že v krajském kole obsadili první místo a v rámci
celé České republiky byli pátí. Za své znalosti a ochotu učit se i
nad rámec školních povinností byli odměněni množstvím cen,
které jim budou nejen připomínat soutěžní klání, ale hlavně je
budou motivovat ke sportu. Doufám, že i po skončení kurzu
budou žáci stále dodržovat všechny zásady, které si v průběhu
kurzu natrénovali. Možná se k nim přidají i jejich nejbližší a
budou je v jejich snaze o zdravější způsob života podporovat.
Marcela Pospíchalová

POLICIE ČR HLÁSÍ
Vážení spoluobčané,
dovolte,
abych
Vás
seznámila s některými
případy trestné činnosti, ke
kterým došlo v průběhu
měsíců ledna a února 2013 v teritoriu
obvodního oddělení PČR Chotěboř.
Krádeže vloupáním
*Neznámý pachatel v době od 3 do 3.15
hodin 2. 1. ve Ždírci nad Doubravou u
benzínové čerpací stanice Benzina vytrhl
přívod ke kamerovému zařízení, rozbil
dvojitou skleněnou výlohu, odstranil regál
a vnikl dovnitř. Vše prohledal a odcizil
finanční hotovost ve výši 25.620 Kč. V
kanceláři
vyboural
sádrokartonovou
příčku i obezdění kovového trezoru, k
odcizení trezoru nedošlo.
*Neznámý pachatel v době od 15.15
hodin 14. 1. do 6 hodin 15. 1. v obci
Sobíňov podlezl oplocení objektu firmy
Drdlík Josef stavba–obchod. Nezjištěným
způsobem otevřel uzamčené hlavní
vchodové dveře a vnikl do budovy. Po
vypáčení dveří z chodby vnikl do
kanceláře majitele firmy. V kanceláři
z nezajištěné zásuvky stolu odcizil klíče
od nákladního motorového vozidla zn.
Iveco Daily a odcizil jej. Vozidlo stálo
odstavené s naloženým nákladem (OSB
desky) v přilehlé garáži budovy firmy.
Pachatel odsunul zavěšený závěs nad
vjezdovými
vraty,
po
vyháknutí
zabezpečovacího mechanismu posunutím
je otevřel a s nákladním vozidlem vyjel.
Vrata za sebou zavřel a budovu stejným
způsobem opustil. Poškozené firmě
způsobil škodu ve výši 326.200 Kč.
*Neznámý pachatel 25. 2. v době od 4.30
hodin do 14.15 hodin vnikl neuzamčenou
brankou na oplocený pozemek u
rodinného domku v obci Krucemburk. Po
rozlomení zámku FAB u hlavních dveří
vnikl do rodinného domku. Celý domek
prohledal, ale nic neodcizil. Poškozenému
způsobil škodu ve výši 300 Kč.
Krádeže
*Neznámý pachatel v době od 15 hodin 5.
1. do 8 hodin 7. 1. odcizil z rozestavěné
stavby elektrárny v areálu firmy
StoraEnso ve Ždírci nad Doubravou
kapalinové čerpadlo s motorem zn.
Sterling Ceha 1202 a nerezovými
přírubami namontovanými u sání a
výtlaku čerpadla. Poškozené rakouské
firmě způsobil škodu ve výši 70.100 Kč.
Poškození cizí věci
*Neznámý pachatel v době od 12 hodin
31. 12. 2012 do 12 hodin dne 1. 1. 2013
ve vinárně v Penzionu a restaurantu v
obci Bílek nezjištěným způsobem rozbil
lepené mozaikové sklo konferenčního
stolu. Poškozené společnosti způsobil

škodu ve výši 150.000 Kč.
Internetový podvod
*Dvacetiletý muž z Chotěbořska umístil
na aukční portál Aukro.cz nabídku
prodeje 20 kusů mobilních telefonů zn.
N8000 Dual Sim Android. Jednotlivé
telefony byly k prodeji formou obchodu
„Kup teď“ za částku 1.999 Kč, plus 140
Kč poštovné. Mobilní telefony, kterými
nedisponoval, prodal, ale zboží nedodal a
peníze kupujícím nevrátil.
*20. 2. byly objasněny případy
internetových podvodů na aukčním
portálu Aukro.cz, kde si poškození
objednávali mobilní telefony i hodinky,
ale
zboží
neobdrželi.
Pachatel,
čtyřiadvacetiletý
muž
z Uherského
Hradiště, byl zadržen a bylo mu sděleno
podezření ve zkráceném přípravném
řízení. Jednalo se o rozsáhlou trestnou
činnost jak v České republice, tak i na
Slovensku; její objasnění nebylo vůbec
jednoduché.
pprap. Marie Perková, vrchní asistent

ÚSKALÍ NAKUPOVÁNÍ
NA INTERNETU
pokračování ze str. 1

Mnoho lidí v současné době neprovádí
nákupy jen v tzv. kamenných obchodech.
Stále více osob využívá nabídek
poskytovaného zboží prostřednictvím
internetového nakupování. V tomto
nakupování lze jistě najít i výhody. Zboží
si můžete vybírat v pohodlí domova.
Výrobky i jejich ceny si v klidu můžete
porovnávat
a
nemusíte
osobně
navštěvovat jednotlivé obchody, což vede
i k úspoře času. Vámi vybrané zboží je
dodáno zásilkovou službou až do domu.
Musíte však zároveň zvážit i možná rizika
spojená s těmito transakcemi. Pokud za
vybrané zboží zaplatíte předem na účet
prodávajícího, vystavujete se riziku, že v
některých případech neuvidíte ani
výrobek, ani peníze. Rovněž se nenechte
zlákat nápadně výhodnými podmínkami
nákupu, velmi nízkou cenou v porovnání
s běžnou cenou v obchodech.
Jak bezpečně nakupovat po internetu?
• nakupujte u prodejců, které znáte,
pokud je neznáte, předem si o nich
zjistěte potřebné informace
• před nákupem si přečtěte zásady o
dodání zboží, smluvní podmínky
• seznamte se s reklamačním řádem
• od prodejce získejte také informace o
podmínkách a nákladech při dodání
zboží
• vyhledejte si telefonní číslo, e-mail
prodejce, adresu
• uchovejte si záznam o internetových
transakcích, včetně webových stránek
prodejce (objednávka, její potvrzení,
kdy bude zboží dodáno apod.)

•

platbu předem provádějte jen tehdy,
pokud máte jistotu, že skutečně jde o
důvěryhodného obchodníka

ZPRÁVA O ČINNOSTI OOP
CHOTĚBOŘ ZA ROK 2012
Policie ČR, Obvodní oddělení
Chotěboř, bylo v roce 2012 typizováno
jako oddělení III. typu s plánovaným
počtem 18 policistů. Skutečný stav byl
k 31. 12. 2012 celkem 17 policistů.
Zástupcem vedoucího oddělení je npor.
Stanislav Doležán. Pět policistů je
zařazeno ve skupině dokumentace (nprap.
Roman Janáček, prap. Bc. Miroslav
Doležal, prap. Vladimír Císař, prap.
Vlastislav Fejfar a prap. Martin Janáček).
Ti převážně zpracovávají trestně právní
problematiku. Dalších 10 policistů je
zařazeno v jednotlivých územních částech
služebního obvodu, které máme na našem
obvodním oddělení dvě, a to Obvod A –
Chotěboř a okolí a Obvod B – Ždírec
nad Doubravou a okolí.
Jedním z hlavních úkolů policistů
zařazených na OOP je ochrana
bezpečnosti osob a jejich majetku.
Spolupůsobí při zajištění veřejného
pořádku, odhalují trestné činy a
přestupky, zjišťují jejich pachatele,
dohlížejí na bezpečnost a plynulost
silničního provozu.
Pokud se jedná o trestnou činnost, ke
které došlo v územním obvodu našeho
OOP, pak 272 trestních spisů (což je o 45
spisů více než v roce 2011) bylo
zpracováno přímo na našem oddělení a
další spisy byly předány dle věcné nebo
místní příslušnosti jiným složkám Policie
ČR. Celkem bylo v našem teritoriu
spácháno 289 trestných činů (o 53 více
než v roce 2011). S tímto nárůstem
trestných činů se řadíme na druhé místo
v rámci našeho územního odboru, a to za
OOP Havlíčkův Brod. Z tohoto celkového
počtu se podařilo ve 171 trestných činech
(což je o 50 více) zjistit pachatele
(objasněnost 59,17 %). Oproti roku 2011
se objasněnost trestných činů zvedla o 7,9
%, s čímž můžeme být spokojeni. Celkem
59 trestních spisů bylo zpracováno v
zkráceném
přípravném
řízení,
tj.
oznámená
věc
je
po
našem
zadokumentování předána přímo na
Okresní státní zastupitelství, které po
návrhu na potrestání předává věci
k soudu.
V přestupkovém řízení byl celkem
zpracován 1.001 přestupek (o 289 více
než v roce 2011). Z tohoto počtu bylo
celkem 711 přestupků (o 243 více)
vyřízeno blokovou pokutou v souhrnné
částce 216.800 Kč. Nejvíce blokových
pokut bylo uloženo v dopravě, a to 686 za
částku 206.700 Kč. Ostatní přestupkové

spisy, kde byla zjištěna konkrétní osoba,
po
zadokumentování
oznamujeme
k dalšímu řízení příslušným správním
orgánům obcí a institucí. Přestupky, u
kterých nebyl zjištěn pachatel, odkládáme
dle zákona.
Při dohledu nad silničním provozem
bylo zjištěno celkem 40 řidičů (v roce
2011 byl počet 16 řidičů), kteří před
jízdou požili alkoholické nápoje nebo
OPL. Podle naměřené hodnoty byla tato
jednání řešena buď v trestním řízení, a to
celkem 9 řidičů pro trestný čin ohrožení
pod vlivem návykové látky, a dalších 31
řidičů v přestupkovém řízení, kam patří i
4 řidiči pod vlivem OPL.
Policisté zdejšího útvaru v roce 2012

omezili na svobodě celkem 44 osob. Zde
se jedná o zadržení pachatele trestného
činu, zatčení, zajištění, předvedení a
dodání do výkonu trestu odnětí svobody.
Dále bylo naším útvarem zjištěno celkem
20 celostátně hledaných osob.
I nadále, v rámci akce „bezpečné
přechody“, dohlížíme na chování řidičů a
chodců na přechodech pro chodce a v
jejich blízkosti. Dále se účastníme
dopravně bezpečnostních akcí v rámci
dohledu nad silničním provozem a
v poslední době i v okolí železničních
přejezdů, kde dochází stále častěji k
tragickým dopravním nehodám.
Koordinační dohody o spolupráci jsou
podepsány s Městskými úřady Chotěboř a

Ždírec nad Doubravou a dále s Úřady
městysů Krucemburk a Libice nad
Doubravou. Spolupráce se všemi úřady
v působnosti našeho obvodního oddělení
je na velice dobré úrovni a vzniklé
problémy týkající se bezpečnostní situace
se řeší ihned. Určitě za to patří
poděkování všem starostům a starostkám
těchto úřadů. Závěrem patří poděkování i
všem občanům, kteří přispívají k těmto
výsledkům našeho útvaru, protože bez
informací od občanů a jejich důvěry
bychom naši práci nemohli v takovéto
míře vůbec vykonávat.
npor. Ing. Jarmil Ronovský,
komisař-vedoucí oddělení

SLOVO HEJTMANA
Jaro jsem vítal na těchto stránkách už
v březnu. Psal jsem o tom, že vzduch je
už voňavější a více světla přináší i lepší
náladu. Nyní bych rád připomněl i jinou
stránku tohoto období. V zimě částečně
sníh schová i mnohé nepořádky. Znáte to
– někteří na to spoléhají a rozhazují nejen
papíry bezostyšně kolem sebe. Na jaře je
pak více vidět, jak obnažené okolí našich
obydlí i příkopy silnic hyzdí odpadky
nejrůznějšího druhu.
Každoročně ten svěží jarní vzduch
naštěstí vytáhne mnohé z našich občanů
na náves, před domy i do ulic, aby si
uklidili okolí míst, kde žijí. Jarní úklid
býval už u našich předků před lety
samozřejmostí, kterou nebylo zapotřebí
organizovat. Zvláště na vesnicích, kde se
nikdo nemohl schovávat za anonymitu
měst, jejichž občané často dodnes čekají,
kdy to za ně provede nějaká instituce. Ale
abych byl objektivní – zdaleka ne všichni.
I náš úřad chce pomáhat podnětem a
konkrétní pomocí ke zvelebení měst a

obcí, a proto už čtvrtým rokem pořádá
akci jarního úklidu pod názvem Čistá
Vysočina. Hlavní pozornost je určena
okolí silnic a veřejným prostranstvím.
Zapojují se do ní obce, neziskové
organizace, školy, ale i jednotlivci. V
loňském roce se do akce zapojilo 17 tisíc
účastníků a bylo sebráno 84 tun odpadků.
Letos se bude konat ve třetím dubnovém
týdnu. Registrovaní účastníci opět obdrží
zdarma pytle na odpadky a Krajská správa
a údržba silnic Kraje Vysočina zajistí
svoz sebraného odpadu u silnic II. a III.
třídy mimo obec. V obcích a městech
budou poskytnuty pytle a účastníci využijí
k odvozu odpadků firem, které v místech
provádějí svoz běžného odpadu.
Divokých skládek za poslední roky
ubylo, ale pořád nemůžeme být spokojeni.
Vyvézt odpadky za město nebo vesnici a
vyhodit je v igelitovém pytli do lesa nebo
do příkopu je pro některé lidi stále ještě
klasickým
způsobem
likvidace
vyprodukovaného
odpadu.
Tito

PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ
pokračování ze str. 1

Pane starosto, na Vašem úřadu proběhla
kontrola z Ministerstva vnitra. Bývají takovéto
kontroly standardní? Z jakého důvodu tato
kontrola přijela a jaký byl výsledek?
V měsíci lednu proběhla na ÚM hloubková
kontrola Odborem dozoru a kontroly veřejné správy
Ministerstva vnitra České republiky. Kontrolující pracovníci
ministerstva na můj dotaz, z jakého důvodu byla nahlášena
kontrola, odpověděli, že se tak děje na základě oznámení. Nevím,
co si oznamující osoba (osoby) slibovala (slibovaly) od příslušné
kontroly, ale po několika hodinách kontroly dokladů týkajících se
činnosti samosprávy kontroloři práci ukončili. Kontroly
samosprávy se provádějí, ale vzhledem k tomu, že obdobná
kontrola u nás proběhla již v roce 2009, jistě nebylo
zkontrolováno dalších více než 5000 obcí a měst. Ptáte se na
výsledek kontroly? Víte, je dobré nejdříve říci to, že se nám
dostalo uznání za přehlednost zápisů a evidenci zápisů ze
zastupitelstva a rady. Každá kontrola na určitou dobu paralyzuje

„výtečníci“ navíc spoléhají, že jejich
nepořádek někdo za ně odstraní.
Pochybuji, že jsou mezi těmi, kteří se pak
věnují úklidu.
Ovšem tak jako u jiných lidských
činností nelze celoroční situaci zachránit
nárazovými akcemi. Ty sice pomohou, ale
důležitá je průběžná péče o naše okolí. Je
nutno si také uvědomit, že podstatný
význam má i třídění odpadů. Našim
předkům se jejich odpady v přírodě časem
rozložily. Dnes produkujeme daleko více
odpadu, který se nerozloží sám ani za tisíc
let.
Nejrůznější
plasty,
sklo,
elektrotechnické výrobky, tuhé kartony –
to vše je nutno třídit a pak likvidovat
specifickým způsobem. Jen pokud se
k celé problematice zbytků civilizace
postavíme zodpovědně, budeme moci žít
na krásné a převážně i čisté Vysočině.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

funkčnost úřadu, protože je nutné připravit podklady a doklady
ke kontrole včetně samé kontroly, a tato činnost spotřebuje
nějaký čas, který chybí na jiné straně. 12. února nám byl doručen
Protokol o příslušné kontrole a zde bylo konstatováno, že žádná
závažná pochybení nebyla shledána; byla nám uložena povinnost
vše projednat v zastupitelstvu včetně nápravných opatření, která
se týkala dvou drobných nedostatků ze zákona o obcích
(nedosahující intenzity porušení zákona o obcích) a tří chyb
ohledně informačního (nedosahující intenzity porušení
informačního zákona); nedostatky byly do doby jednání
zastupitelstva odstraněny.
To nebyla jediná kontrola od začátku roku v našem
městysi. V mateřské škole proběhla kontrola České školní
inspekce. Podle inspekční zprávy kontrola neobjevila ve
vedení provozu MŠ žádné nedostatky – vše je v pořádku.
Přesto jste se rozhodli vyhlásit konkurz na místo
ředitele/ředitelky MŠ. Znamená to, že vidíte jako zřizovatel
oproti České školní inspekci nějaké nedostatky? Podle
současných platných zákonů zřizovatel nemá povinnost
konkurz vyhlašovat. Jaký je tedy důvod?

Přestože v MŠ proběhla kontrola ze strany České školní
inspekce, do dnešního dne jsem neobdržel žádnou zprávu ani od
České školní inspekce, ani od paní ředitelky MŠ. Ve své otázce,
pane redaktore, spekulujete o nějakých tajných důvodech, které
stojí za vyhlášením konkurzu. I já jsem slyšel různé spekulace,
ale současně se ve své otázce mýlíte, že zřizovatel nemá
vyhlašovat konkurzy. Platnou novelou školského zákona řediteli
a ředitelce školských zařízení, kteří byli k 1. 1. 2012 ve funkci
déle než 6 let, končil pracovní poměr k 31. 7. 2012. Řediteli a
ředitelce školských zařízení, kteří byli k 1. 1. 2012 ve funkci 3 až
6 let, končí pracovní poměr k 31. 7. 2013. Protože RM
vykonávající funkci zřizovatele přijala v loňském roce výklad
zákona ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a
vyhlásila konkurz na ředitele ZŠ, není možné v případě MŠ
postupovat opačně, protože naše jednání má být, je a musí být
transparentní a předvídatelné. Proto nerozumím, proč se tomuto
postupu někteří diví. Předvídatelnost spočívá v obdobném
jednání. Konkurzy se konají proto, aby uchazeči předložili svoje
koncepce rozvoje příslušného školského zařízení. Zřizovatel
může průběžně vyhodnocovat plnění či neplnění koncepce, na
jejímž základě byl jmenován ředitel ZŠ, na základě nabízené
koncepce bude jmenován/a ředitel/ka MŠ. Doufám, že jsem
odpověděl dostatečně na otázku.
Zastupitelstvo se nám trochu obměnilo. Jeden člen
rezignoval na svoji funkci a místo něj nastoupil nový. Proč se
tak stalo?
Paní Ludmila Soukupová byla úspěšná ve výběrovém řízení
na zaměstnanecké místo – účetní městyse, proto k 1. 3. 2013
rezignovala na funkci zastupitelky městyse Krucemburk. Osobně
si myslím, že pracovitých a svědomitých zastupitelů, kteří
odejdou, je velká škoda. Tímto si dovoluji poděkovat paní
Ludmile Soukupové za vykonanou práci v zastupitelstvu a ve
prospěch občanů městyse. Dnem 2. 3. 2013 se zastupitelkou
městyse stala paní Ilona Dostálová, která na jednání RM dne 4. 3.
2013 převzala osvědčení o získání mandátu zastupitelky.
Současně paní Dostálové přeji mnoho elánu a úspěchů při
výkonu mandátu poslance obecního zastupitelstva.
ZŠ je již zateplená a veškeré práce byly ukončeny. Jak
byste celý průběh ohodnotil a na kolik celá stavba nakonec
přišla?
Víte, pane redaktore, na Vaši otázku se nechá odpovědět
několikastránkovým esejem nebo dvěma větami. Pokusím se o
odpověď, která bude něčím mezi oběma extrémy. Realizace akce
„Snížení energetické náročnosti vnějšího pláště Základní školy
Krucemburk“. Mnozí se podivují, proč tak krkolomný název?
Prostě proto, aby již název určoval potřebu a dobrou investici ze
strany státu, EU a jejich úředníků, kteří příslušný projekt budou
posuzovat. Potom následuje obhájení předložených podkladů,
dále zástupce obce musí reagovat na žádosti k podání vysvětlení
toho či onoho ustanovení v projektu. K tomu ještě dojde
k takovým situacím, že na příslušném projektu se vystřídají dva
nebo tři projektoví manažeři, a vždy začínáte znova. Pak se
podaří přejít k druhé fázi, kterou je hodnocení projektu podle
stanovených pravidel, kdy příslušný pracovník doplní ukazatele
projektu do počítače a tato mašina vychrlí čísla a body. Podle
získaných bodů příslušný státní orgán sestaví pořadí a další orgán
státu rozhodne o množství přidělených financí. Takže se stává, že
projekt, který obdrží 60,1 bodu, postupuje a projekt s 60 body
není realizován (my získáváme okolo 70 bodů). Další fází je
veřejná soutěž na zhotovitele stavby a tuto etapu lze velmi těžko
vysvětlovat. Např. veřejnou soutěž jsme museli opakovat
z důvodu chyby projektanta a vždy soutěžíme o jediné kritérium
– nejnižší nabídková cena: potřebujeme však za co nejméně
peněz co nejvíce muziky, a to se téměř navzájem vylučuje.
Realizace samotné stavby je skoro nejsnazší etapa celého
projektu, protože parametry jsou stanovené, ale hlavně se musí
dodržet. Zde si dovolím poděkovat Lukáši Dohnalovi, který
vykonával funkci technického dozoru, za svědomitě a pečlivě

odvedenou práci ve prospěch obce a investora. Nevzniknout nám
dodatečná povinnost zateplit přístavbu u školy, tak jsme nemuseli
žádné vícepráce a tím další náklady realizovat. Zvážíme-li, že na
akci s nákladem cca 12.000.000 Kč vznikly vícepráce za cca 400
tis. Kč, což představuje zvýšení nákladů o 3 %, dovolím si říci,
že se jedná o velmi dobrý výsledek. ZŠ se stala další dominantou
obce a zde je třeba poděkovat všem paním učitelkám za
vstřícnost a pochopení při výuce žáků: cestovaly se svými žáky
z třídy do třídy, protože všechny práce probíhaly za provozu
školy. A nemohu zapomenout na úlohu koordinátora školních
přesunů pana ředitele školy a jeho neodmyslitelného pomocníka
v osobě pana školníka. A je také dobré sdělit občanům, že na
vnějším vzhledu školy se podíleli samotní žáci svými barevnými
návrhy a řešením nápisu: i těmto žákům děkuji.
Již můžete ohodnotit plánované úspory za topení? O kolik
procent méně se reálně teď ve škole topí?
Úspory, které máte na mysli, se budou vyhodnocovat za
kalendářní rok provozu, aby bylo možné na základě faktur
posoudit množství spotřebovaného plynu k vytápění. Měli jsme
s panem ředitelem takovou malou sázku o výši úspor, když jsem
tvrdil, že úspora bude jistě 40 % z dřívějších nákladů. A zrovna
minulý týden jsme při jednání probírali otázku žádosti školy o
převedení uspořených nákladů na topení za období říjen až
prosinec 2012 ve výši 200.000 Kč na jiné akce, tak jistě
plánovaných úspor dosáhneme.
V nové zástavbě Na Vydrbalce přibylo dopravní značení.
Trošku jsem při pohledu na tolik značek měl pocit, že se
jedná spíš o nové dopravní hřiště než novou zástavbu. Proč je
tam tolik značek?
Vy se, pane redaktore, divíte takové malichernosti, kterou je
množství značek nainstalovaných v této lokalitě. Mě osobně až
tolik nenadzvedává to nesmyslné množství značek, které jsme
museli nechat nainstalovat, protože jsou součástí projektu a ke
kolaudaci musely být značky nainstalovány, jako to, že někdo
před nějakou dobou zahájil práce na projektu a vůbec jej
realizace a dokončení až tolik netrápily. Jistě máte pravdu, že
dopravních značek tam je zbytečně mnoho. Již jsme jednali se
správou silnic, ale k úpravě musí dát souhlas policie a takováto
jednání nejsou jednoduchá.
V prostorách za místní sokolovnou se budovaly nějaké
přípojky. Chystáte se v této oblasti něco stavět?
Každý občan si může na internetu prohlédnout územní plán
obce, kde je v lokalitě za sokolovnou plánovaná budoucí
výstavba rodinných domů. Z těchto důvodů realizujeme práce
k přivedení potřebných inženýrských sítí do této lokality.
Dešťová a splašková kanalizace tam je již položena, v závěru
minulého roku jsme tam nechali položit vodovodní řád, který je
napojen na vyšší tlak, aby v celé oblasti byl zajištěn dostatečný
tlak ve vodovodním řádu. V letošním roce plánujeme realizaci
napojení na středotlaké vedení plynovodu a tím celá oblast bude
připravena k nové výstavbě.
Od začátku roku proběhla dvě jednání zastupitelstva.
Zápisy jednání samozřejmě v tomto čísle, jako vždy,
otiskneme, ale ne každý občan si pročte všechny zápisy. Je
něco, co byste chtěl více zdůraznit?
Nevím o tom, že by proběhla dvě jednání zastupitelstva. 20.
února 2013 zastupitelstvo schválilo dvě Obecně závazné
vyhlášky. Vy jste se chtěl zeptat na dvě vyhlášky a podařilo se
Vám položit otázku ohledně dvou jednání zastupitelstva.
Vyhláškou č. 1/2013 se ruší vyhláška ohledně výherních
terminálů a automatů. A vyhláška č. 2/2013 upravuje vyhlášku o
poplatcích veřejných prostranství, kde možnost vyhrazeného
parkovacího místa byla zohledněna ve vztahu k občanům, kteří
takovou potřebu mohou mít (invalidé), a přesunuta do paušálních
ročních plateb.
Na začátku roku také proběhl tradiční Ples městyse,
tentokrát okořeněný kančími hody. Toho kance jste prý
zajistil Vy. Dobrý nápad, hosté si hostinu velmi chválili a v

kuchyni prý nezbyl ani kousek. Přejeme Vám i napříště
dobrou mušku a věřte, že uvítáme kančí hostinu i mimo
plesovou sezonu. Ale teď už vážně, jak byste ohodnotil letošní
ples?
Touto otázkou jste mi trochu nahrál. Stejně jako roky
předešlé, i letos proběhl maškarní ples, ale mně to letos připadalo
tak, že ples pro sebe organizuje starosta s místostarostou a
dalšími čtyřmi zastupiteli za aktivní součinnosti se zaměstnanci
městyse. Proč to píšu? Myslím si, že každý zastupitel, pokud není
nemocen, by se měl zúčastnit. Příprava plesu a tomboly není
v současné době jednoduchá, a když k tomu připočtete, že
všichni to konáme na úkor svého volného času a příprava nesmí
ohrozit funkčnost úřadu, tak je to trochu neuznalé z řady
nezúčastněných zastupitelů. Jsem rád, když někdo z občanů něco
pochválí, a vážím si toho. Letošní ples se vydařil a nápad využití
přírodního bohatství našich lesů (dostatek kančí zvěře) se
osvědčil. Budeme se snažit zajistit příští ples alespoň na úrovni
letošního roku. Nemohu zapomenout poděkovat našim paním
z Úřadu městyse, neboť na nich ležela největší tíha příprav, a
současně děkuji i všem ostatním osobám, které zajišťovaly celý
průběh plesu. Díky.
Celá alej do Ždírce nad Doubravou a několik stromů do
Vojnova Městce byly vykáceny. Mnoho občanů bylo velmi
udiveno. Popravdě, když jsem projížděl silnici bez aleje
poprvé, měl jsem pocit, že jsem zabloudil a jedu úplně někam
jinam. Proč se pokácelo tolik stromů a z jakého důvodu, kdo
to má na svědomí a proč?
V roce 2010 se opravovala silnice I/37 ze Žďáru nad Sázavou
do Krucemburku. Úsek mezi Ždírcem a Krucemburkem zůstal
neopravený v zoufalém stavu. Díra vedle díry, silničním slangem
řečeno výtluka na výtluku, a opravu nebylo možné realizovat
z důvodu potřeby drobného rozšíření komunikace, což nebylo
možné kvůli vzrostlým stromům v těsné blízkosti komunikace.
Po nešťastné události v loňském roce při projednávání důvodů
havárie osobního automobilu policie konstatovala potřebu
uvedení tohoto úseku silnice do bezpečného stavu. Při
posuzování žádosti ŘSD Jihlava o povolení ke kácení stromů ze
strany ÚM Krucemburk byl na prvním místě zřetel, aby se
neopakovalo žádné neštěstí (již v minulosti spadlo několik
stromů). Po prozkoumání podkladů o zdravotním stavu (85 %
příslušných kmenů bylo poškozeno) jsme v minulém roce vydali
povolení ke kácení. Výsadba nových stromů nebyla řešena
v přímé souvislosti s kácením, protože nejdříve městys
Krucemburk a město Ždírec nad Doubravou musí vykoupit
pozemky mezi silnicí I/37 a cyklostezkou od soukromých
vlastníků a teprve potom ve spolupráci s ŘSD Jihlava bude
provedena výsadba nových stromů v prostoru mezi cyklostezkou
a silnicí a tím částečná obnova aleje.
Zima pomalu končí a všichni se těšíme na hřejivé jarní
slunce. S jarem také přichází spousta práce na našich
zahrádkách a v okolí našich domovů. Co za práce plánuje
ÚM v jarních měsících?
Letošní zima byla, pro nás všechny žijící v této větrné oblasti
Českomoravské
vysočiny,
ve
srovnání
s
loňskými
dvacetistupňovými mrazy celkem přívětivá. Rádi bychom zahájili

opravy chodníků v okolí hlavní silnice včetně nového osvětlení
přechodů pro chodce. Chodníky budou řešeny v rámci projektu
Bezpečná cesta. Plánovaná je výměna za zámkovou dlažbu
včetně výškových úprav vjezdů k jednotlivým nemovitostem a
přechodů pro chodce v rámci platné legislativy, tj. včetně
nasvětlení přechodů. Na Starém Ransku budeme realizovat
komplexní opravu bývalého obecního úřadu, kde bude dále
provozována knihovna a klubovna k využití občanům místní
části. Celý objekt bude zateplen, budou vyměněna okna a
provedeno nové vytápění tepelným čerpadlem, čímž dosáhneme
snížení provozních nákladů. Vznikne nový prostor pro setkávání
občanů.
Když už jsme u plánování, nemůžeme zapomenout na
kulturu. V letošním roce bude opět spousta akcí. Můžete nám
je přiblížit?
Druhou neděli v květnu připravují žáci Základní umělecké
školy a děti z MŠ vystoupení v sokolovně pro maminky všech
věkových kategorií. Po skončení vystoupení odpoledne zpříjemní
svým vystoupením cimbálová kapela doplněná dětským sborem,
který nám předvede vystoupení s krojovanými tanci. V průběhu
poutní neděle (poslední neděle v květnu) proběhne současně
Staročeský jarmark a v odpoledních hodinách v prostoru před
sokolovnou zahraje dechová kapela ze Žďáru nad Sázavou.
Velmi oceňuji aktivitu Perunů v pokračování závodu Dračích
lodí. První ročník v minulém roce byl velmi dobře zorganizován
a hlavně účast diváků byla obrovská. Všichni se těšíme, že účast
soutěžních týmů bude letos ještě vyšší a diváci si přijdou na své.
Sokolové si vzali pod patronaci přípravu Podoubravského
víceboje, který v tomto roce bude mít na starosti naše obec –
pořadatelství rotuje mezi obcemi Svazku obcí Podoubraví a
nevšední klání zastupitelů obcí přiláká i dostatečný počet diváků
– občanů. Nemůžeme zapomenout na příznivce pochodů a
kolaře. Krucemburská stopa v letošním roce bude druhou neděli
v září, čímž chceme nabídnout možnost zúčastnit se širšímu
počtu soutěžících ve všech kategoriích.
Právě začínají velikonoční svátky, kluci pletou pomlázky
a děvčata malují vajíčka, aby měla za pozdější výprask čím
poděkovat. Jak se chystáte Vy prožít tyto svátky Velké noci?
A co byste chtěl závěrem popřát občanům?
Letošní Velikonoce jsou poměrně velmi brzy a možná někteří
koledníci se smeknou ještě na ledě. Toto smeknutí nemá nic
společného s epigramem „Nechoď, Vašku, s pány na led, mnohý
případ známe, že pán se sklouzne a sedlák si za něj nohu zláme“,
protože v případě epigramu K. Havlíčka Borovského se jedná o
proradné jednání rádobykamarádů vůči druhým kamarádům.
V případě uklouznutí koledníků se bude jednat o uklouznutí na
zamrzlých kalužinách. Přeji koledníkům všech věkových skupin
dobrou pomlázku a děvčatům, slečnám a paním dobré omlazení.
Těm občanům, kteří slaví Velikonoce jako svátky jara, těm
občanům, kteří slaví Velikonoce jako radostnou zvěst lásky, těm
občanům, kteří slaví Velikonoce jako svátky volných dní, tak
tedy všem Vám občanům přeji hodně zdraví, pohodu a radost z
nadcházejícího období a jarního sluníčka.
Váš Jiří Havlíček
otázky kladl Roman Dopita

TURNAJ FOTBALOVÝCH INTERNACIONÁLŮ
29. 6. 2013 -------- od 8.00 hodin -------- hřiště ve Starém Ransku
Srdečně Vás zveme na turnaj fotbalových internacionálů spojený s oslavou 40 let aktivního fotbalu ve Starém Ransku.
Bohaté občerstvení zajištěno. Po skončení turnaje pokračuje zábava, hrát pro Vás bude countryskupina „Ranečtí vodáci“.
Jídla a pití bude dost!
Na Vaši návštěvu se moc těšíme.
TJ SPARTAK STARÉ RANSKO

INFORMACE Z 43. AŽ 46. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE
43. zasedání – 6. 12. 2012
*RM projednala a doporučila ZM ke
schválení Dodatek ke smlouvě o
nakládání s odpadem s firmou Miloslav
Odvárka ODAS: stanovení ceny na rok
2013 činí 303.840 Kč bez DPH za celou
obec.
*RM projednala žádost o poskytnutí
finančního příspěvku na konání
vánočního koncertu 26. 12. 2012 a
schvaluje finanční příspěvek 3.000 Kč
k úhradě provozních nákladů.
*RM projednala stanovisko KÚ Kraje
Vysočina vedené pod čj. 730/2012/MK
s akceptací termínu provedení úprav
přechodů pro chodce přes silnici I/37
Krucemburk do 31. 3. 2013. RM
s termínem realizace souhlasí.
*RM projednala žádost Římskokatolické
farnosti o finanční příspěvek na konání
pingpongového turnaje „Zlatá fanka“ a
schvaluje částku 3.000 Kč.
*RM projednala a schvaluje poskytnutí
neinvestiční dotace Krajem Vysočina
na
zabezpečení
akceschopnosti
jednotky SDH ve výši 2.720 Kč.
*RM projednala žádost Centra pro
zdravotně postižené Kraje Vysočina o
finanční příspěvek a schvaluje částku ve
výši 2.000 Kč.
*RM projednala a schvaluje doložení
rozpisu položky „ostatní provoz“
z Výroční zprávy hospodaření ZŠ za
školní rok 2011-12.
*RM projednala návrh Smlouvy ve věci
budoucího uzavření Smlouvy o věcném
břemenu na část pozemku p.č. 1641/20.
Vlastník zmíněného pozemku umožní
provedení části chodníku a souvisejících
terénních úprav pro stavbu „Bezpečné a
bezbariérové chodníky v Krucemburku –
I. etapa“. Věcné břemeno se zřizuje za
jednorázovou úplatu v celkové výši 5.000
Kč. RM doporučuje ZM ke schválení.
*RM projednala návrh Smlouvy ve věci
budoucího uzavření Smlouvy o věcném
břemenu na pozemku p.č. 1385/13.
Vlastník zmíněného pozemku umožní
provedení části chodníku a souvisejících
terénních úprav pro stavbu „Bezpečné a
bezbariérové chodníky v Krucemburku –
I. etapa“. Věcné břemeno se zřizuje za
jednorázovou úplatu v celkové výši 1.000
Kč. RM doporučuje ZM ke schválení.
*RM
projednala
Zápis
z dílčího
přezkoumání hospodaření městyse
Krucemburk za rok 2012 a doporučuje
ZM ke schválení zápisu bez výhrad.
*RM projednala a schvaluje návrh
složení Komise pro otevírání obálek a
Hodnotící komise na akci Využití
obnovitelných
zdrojů
energie
–
Novostavba
Bioplynové
stanice

Krucemburk – úvěr ve složení: Jaroslav
Dohnal, Tomáš Trávníček, Josef Strašil,
Mgr. Jiří Havlíček, ing. František Kujan.
Náhradníci: Jaromír Mifka, Jiřina
Moravcová, Luboš Pleskač, Ludmila
Soukupová, Lukáš Dohnal.
44. zasedání – 8. 1. 2013
*RM projednala a schvaluje zprávu KÚ
Kraje Vysočina k žádosti o udělení
výjimky k provedení úprav na třech
přechodech pro chodce přes silnici l/37
v Krucemburku. KÚ akceptuje termín
k provedení úprav do 31. 3. 2013.
*RM projednala a schvaluje žádost ZŠ o
použití prostředků z rezervního fondu
na nákup a zavedení programu na
zpracování mezd ve výši 25.000 Kč.
*RM projednala a schvaluje Smlouvu o
nájmu
nebytových
prostor
–
společenské místnosti jako volební
místnosti pro volební okrsek č. 3 v domě
čp. 13 Hluboká, pronajímatel pan Josef
Strašil. Doba nájmu: 11.–12. 1. a 25.–26.
1. 2013.
*RM projednala a schvaluje Smlouvu o
nájmu nebytových prostor – část
budovy ZŠ za cenu 1.000 Kč/rok pro
nájemce ZUŠ Chotěboř.
*RM projednala a schvaluje Smlouvu o
dílo o poskytování laboratorních služeb
s firmou ENVIREX, spol. s r.o., na rok
2013. Předmětem smlouvy jsou měsíční
rozbory – přítok splaškových vod na
ČOV, odtok z biolog. stupně ČOV,
sezonní odběry – odtok kořenová čistička
rybník Řeka.
*RM projednala žádost o úpravu
nájemní smlouvy na byt č. 3D v bytovém
domě čp. 454, ukončení nájmu se sl. L.
M. a uzavření nájemní smlouvy společně
s dosavadním nájemcem panem D. D. a se
sl. G. V. RM změnu schvaluje
s podmínkou trvalého bydlení G. V.
v Krucemburku.
*RM projednala a schvaluje Rozhodnutí
SFŽP o poskytnutí podpory na
spolufinancování
projektu
v rámci
Operačního programu Životní prostředí
z prostředků Státního fondu životního
prostředí ČR na akci Zateplení
zdravotního
střediska
Krucemburk,
období čerpání do konce roku 2015, a
Zateplení budovy Obecního úřadu
Krucemburk, období čerpání do konce
roku 2015.
*RM projednala a schvaluje poskytnutí
příspěvku ve formě poukazu k odběru
1x5 prm a 5x1m prm palivového dřeva
pro
tombolu
při
konání
plesu
mysliveckého,
farního
a
městyse
Krucemburk.
*RM projednala a schvaluje zmocnění
starosty k podpisu Darovacích smluv

s dárci do částky 10.000 Kč v souvislosti
s konáním plesu městyse Krucemburk.
45. zasedání – 23. 1. 2013
*RM projednala žádost o prodej
pozemku 413/1 panu Z. H. RM
projednání tohoto bodu odložila až po
místním šetření v katastru území Hluboká.
*RM projednala a prozatím neschválila
žádost ZŠ Krucemburk o zvýšení
příspěvku na provoz o 70.000 z důvodu
malování školy. Pro dobrou finanční
situaci ZŠ se rozhodla, že v měsíci únoru
2013 bude pravidelný příspěvek 52.500
navýšen o 70.000 ze schváleného
příspěvku pro rok 2013.
*RM projednala Dodatek ke Smlouvě o
dílo s firmou Technické služby Hlinsko.
*RM projednala a schvaluje návrh
Mandátní
smlouvy
s firmou
ASANGEO, a.s., na akci výběrové řízení –
Bezpečné a bezbariérové chodníky
v Krucemburku – 1. etapa. RM souhlasí
s maximální cenou za dílo 35.000 +
příslušné DPH.
*RM projednala a schválila Darovací
smlouvy s firmou BW-Stavitelství Holice
na 4.000 Kč a s firmou ELASTAVESTIL na částku 3.000 Kč; budou
použity na kulturní akci ples městyse.
*RM projednala a nedoporučuje ZM ke
schválení návrh odkupu akcií firmou
Finance Zlín; týká se obstarání prodeje
nekótovaných akcií společnosti Česká
spořitelna, a.s., 1.500 ks za 580 Kč/ks,
celková výši 720.000 Kč.
*RM projednala návrh Dodatku č. 3
s nájemcem pí Jiřina Moravcová, která
byla opět upozorněna na nevyhovující
stav chodby před jejím obchodem. RM
pověřila starostu, aby zajistil veškeré
informace o únikových východech a
požárních normách v budově čp. 112.
Dále pověřuje starostu přeměřením
prostor
a
stanovením
příslušného
nájemného. RM odkládá projednávání
tohoto bodu na další zasedání.
*RM projednala a doporučuje ZM ke
schválení prodej pozemků v k.ú.
Krucemburk parc. č. část 1408/5, par. č.
1409/4, parc. č. 1409/5, parc. st. 477. 478,
parc. č. část 1408/5, par. č. 409/4, parc. č.
1409/5, parc. st. 477. 478 v pořizovací
ceně.
*RM na základě zmocnění ZM
projednala
návrh
Rozpočtového
opatření č. 6/2012 a schvaluje ho bez
připomínek.
*RM projednala a doporučuje ZM ke
schválení žádost ZŠ o vyřazení
nepotřebného majetku.
*RM projednala a schválila koupi
nového vozidla pro SDH – přeprava dětí
a hasičů na různé soutěže. RM souhlasí

s nákupem a s případným přesunutím
částky 250.000 z § 2321 na §5512.
*RM projednala a schválila zahájení
exekučního řízení proti K. Ch. a pověřuje
starostu zadáním exekučního řízení.
46. zasedání – 13. 2. 2013
*RM projednala Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse
Krucemburk za rok 2012, provedenou
KÚ Vysočina, odbor kontroly, 5. 12. 2012
jako dílčí a 30. 1. 2013 jako konečné, a
doporučuje ZM ke schválení bez výhrad.
*RM projednala a schválila návrh
závazných ukazatelů rozpočtu na rok
2013 pro MŠ v celkovém objemu
rozpočtových prostředků 340.000 Kč a
pro ZŠ v celkovém objemu rozpočtových
prostředků 630.000 Kč.
*RM projednala a schválila Žádost MŠ o
převedení hospodářského výsledku ve
výši 5.516,34 Kč z roku 2012 do fondu
rezerv.
*RM projednala a schválila Oznámení
rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky na akci „Zateplení a výměna
zdroje tepla v OÚ Staré Ransko“
s pořadím: 1. firma Jaroslav Dohnal, 2.
Josef Strašil, 3. BW Stavitelství, s.r.o.
*RM projednala a schválila Návrh na
uzavření Mandátní smlouvy TDI na

akci „Zateplení a výměna zdroje tepla
v OÚ Staré Ransko“ s Ing. arch. Martinou
Kozákovou.
*RM projednala a schválila Darovací
smlouvu s firmou TAPA PROJEKT,
která
poskytla
finanční
částku
v nominální hodnotě 3.000 Kč, a s firmou
Ing. Jitka Plíštilová, která poskytla
finanční částku v nominální hodnotě
10.000 Kč na kulturní činnost – ples
městyse.
*RM projednala a schválila Návrh
výpovědi Nájemní smlouvy nájemce
EuroTel Praha, spol. s.r.o., pro porušení
článku 3 základní smlouvy.
*RM projednala a schválila Návrh
realizace Zpomalovací semafor – ul.
Mikuláše Střely firmou DOSIP Servis;
předběžné rozpočtové náklady pořízení
271.766 Kč včetně DPH za předpokladu
získání 50 % dotace z fondu Vysočiny.
*RM projednala a schválila Výpověď ze
smlouvy s firmou Citelum s počátkem
výpovědní lhůty od 1. 4. 2013.
*RM projednala návrh jednání ZM
v roce 2013 v termínech 17. 4., 19. 6., 11.
9., 16. 10., 18. 12. 2013.
*RM projednala a doporučuje ZM
schválení Návrhu OZV č. 1/2013 o
zrušení Obecně závazné vyhlášky č.

4/2011 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj
nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí podle
jiného právního předpisu s účinností od 1.
4. 2013
*RM projednala a doporučuje ZM ke
schválení návrh koupě pozemku parc. č.
1385/13 o výměře 23 m² a parc. č. st. 160
o výměře 289 m² za cenu 50 Kč/m², vše v
k.ú. Krucemburk
*RM projednala a doporučuje ZM ke
schválení odkoupení pozemku parc. č.
1325/2 o výměře 982 m², majitelé V. V. a
M. V., Staré Ransko, pro realizaci celkové
revitalizace přilehlých pozemků KN parc.
č. 1385/41 – 13.773 m², parc. č. 1393/1 –
11.663 m², parc. č.1385/16 – 7.323 m² –
prostory parku.
*RM projednala a doporučuje ZM ke
schválení Protokol o kontrole výkonu
samostatné
působnosti,
provedené
Odborem dozoru a kontroly veřejné
správy Ministerstva vnitra ČR, a zadání
zpracování webových stránek pro
přehlednost poskytovaných informací.
*RM projednala a schválila návrh na
vyhlášení konkurzu na ředitele/ku MŠ.

INFORMACE Z 14. A 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
14. zasedání – 12. 12. 2012
*Roman
Dopita
přednesl
zprávu
z finančního výboru a doporučuje
Rozpočtové opatření č. 5/2012 schválit.
ZM je projednalo a schvaluje.
*ZM projednalo a schválilo návrh
Rozpočtového
výhledu
městyse
Krucemburk na roky 2014–17. Návrh
byl projednán ve finančním výboru a
výbor doporučuje schválit.
*ZM projednalo a schvaluje zmocnění
RM
ke
schválení
Rozpočtového
opatření č. 6/2012 – úprava rozpočtu
k 31. 12. 2012.
*ZM projednalo a schvaluje Zápis
z dílčího přezkoumání hospodaření
městyse Krucemburk za rok 2012 bez
výhrad.
*ZM projednalo a schvaluje Směnnou
smlouvu mezi podílnickými obcemi a
Lesním družstvem obcí ze dne 30. 10.
2012.
*ZM projednalo a schvaluje Smlouvu o
zřízení věcných břemen s Telefonica
ČR, a.s., na pozemcích parc. č. 734/1,
1747/1 a st. 318 v k.ú. Krucemburk
k uložení podzemního komunikačního
vedení.
*ZM schvaluje OZV č.1/2012 o místním
poplatku
za
provoz
systému
shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.

*ZM projednalo a schvaluje Rozpočet
městyse Krucemburk na rok 2013.
*ZM projednalo a schvaluje Smlouvu o
smlouvě budoucí na koupi pozemků
parc. č. 1641/23 o výměře 32 m2, parc. č.
124/2 o výměře 8 m2, parc. č. 1634/12 o
výměře 2 m2, parc. č. 1641/30 o výměře
36 m2, parc. č. 1641/31 o výměře 63 m2 a
parc. č. 148/6 o výměře 235 m2 v k.ú.
Krucemburk za cenu 40 Kč/m2.
*ZM projednalo a schvaluje bezúplatný
převod části pozemku z majetku Úřadu
pro zastupování státu ve věcech
majetkových Praha, odloučené pracoviště
Havlíčkův Brod, parc. č. 1641/21 o
výměře 13 m2, v k.ú. Krucemburk do
majetku městyse Krucemburk.
*ZM bere na vědomí narovnání stavu
pozemků. V účetnictví městyse bude
provedeno
v rámci
komplexních
pozemkových úprav.
*ZM projednalo a schvaluje odpis
pohledávek za firmu Koželužna Petr
Malý, Fa č. 1000026 ze dne 23. 6. 2010
za stočné ve výši 3.900 Kč, Fa č. 908556
ze dne 9. 12. 2009 za stočné ve výši 3.150
Kč, Fa č. 8523 ze dne 24. 6. 2009 za
stočné ve výši 5.775 Kč, Fa č. 8578 ze
dne 17. 12. 2008 za stočné ve výši 8.205
Kč
*ZM projednalo a schvaluje Dodatek ke
smlouvě o nakládání s odpadem
s firmou ODAS Žďár n. S. s cenou na rok

2013 ve výši 303.840 Kč ze dne 26. 11.
2012.
*ZM projednalo a schvaluje Smlouvu o
podmínkách napojení, o spolupráci a
součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení a o smlouvě budoucí kupní
s firmou VČP NET za cenu 76.000 Kč.
*ZM bere na vědomí informaci starosty
o průběhu stavby „Snížení energetické
náročnosti vnějšího pláště Základní školy
Krucemburk“, akce „Investice do lesní
techniky městys Krucemburk“, akce
„ZTV Vydrbalka – I. etapa“, akce
„Inženýrské sítě pro lokalitu OV1 a SP1
Krucemburk“ a akce „Komplexní
pozemkové úpravy v k.ú. Krucemburk“.
15. zasedání – 20. 2. 2013
*ZM projednalo a schvaluje koupi
pozemku parc. č. 1385/13 o výměře 23
m² a parc. č. st. 160 o výměře 289 m² za
cenu 50 Kč/m², vše v k.ú. Krucemburk.
*ZM projednalo a schvaluje odkoupení
pozemku PK parc. č. 1325/2 o výměře
982 m² za cenu 30 Kč/m² v k.ú.
Krucemburk.
*ZM projednalo a schvaluje prodej
pozemků v k. ú. Krucemburk – parc. č.
1408/5 o výměře 6.986 m², parc. č.
1409/4 o výměře 1.315 m², parc. st. 477 o
výměře 3.169 m², parc.č. 478 o výměře
3 169 m² – za dohodnutou cenu 15.000
Kč s předkupním právem městyse
Krucemburk v případě nerealizace

Bioplynové stanice na uvedených
pozemcích do 31. 12. 2014.
*ZM projednalo a schválilo prodej
pozemku parc. č. 352/44 o výměře 280
m² za cenu 40 Kč/m² v k.ú. Krucemburk.
*ZM projednalo a schvaluje potvrzení
RM o schválení Rozpočtových opatření
č. 6/2012 – úprava rozpočtu k 31. 12.
2012.
*ZM projednalo a schvaluje vyřazení
nepotřebného majetku ZŠ dle žádosti čj.
47/2013/MK.
*ZM projednalo a neschvaluje prodej
akcií České spořitelny dle nabídky čj.
30/2012/MK firmy Finance Zlín.
*ZM projednalo a schvaluje Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření
městyse Krucemburk za rok 2012 bez
výhrad. Nebyly zjištěny nedostatky.
*ZM bere na vědomí Zápis z
Koordinační porady mezi PČR Chotěboř
a městysem Krucemburk.
*ZM projednalo a schvaluje zmocnění
RM k realizaci doporučení pro ZM k
prodeji majetku městyse.
*ZM odkládá projednání návrhu úpravy
Jednacího řádu ZM.
*ZM projednalo a schvaluje doplnění
usnesení č. 5/2012/13 v bodě 9.4 v textu
– za zajištění předčasné kolaudace stavby
„Snížení energetické náročnosti vnějšího
pláště Základní školy Krucemburk“.
*ZM projednalo a potvrzuje Rozhodnutí
RM o schválení Oznámení rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky na akci
„Zateplení a výměna zdroje tepla v OÚ
Staré Ransko“ – Veřejná zakázka malého
rozsahu na stavební práce s tímto
výsledkem: 1. Jaroslav Dohnal, 2. Josef
Strašil zednictví, 3. BW Stavitelství, s.r.o.

*ZM projednalo a zvolilo člena Školské
rady ZŠ Krucemburk Ing. Jiřího Kasala.
*ZM projednalo a schválilo termíny
jednání ZM v roce 2013: 17. 4., 19. 6.,
11. 9., 16. 10., 18. 12.
*ZM projednalo a schválilo Rozpočtové
opatření č. 1/2013, Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2013 (zrušení Obecně
závazné vyhlášky č. 4/2011) a Obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2013 (doplnění
Obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku
–
poplatek
z veřejného
prostranství).
*ZM projednalo a bere na vědomí
PROTOKOL o kontrole výkonu
samostatné působnosti provedené u
městyse Krucemburk Odborem dozoru a
kontroly veřejné správy Ministerstva
vnitra České republiky dne 16. ledna
2013, č.j. MV-141451-3/ODK-2012. Dle
bodu
7
KONTROLNÍ
ZÁVĚRY
stanovuje odpovědné osoby za odstranění
zjištěných nedostatků následovně: za
splnění bodu 1) a 2) je odpovědný starosta
městyse Mgr. Jiří Havlíček, za splnění
bodu 3), 4) a 5) je odpovědný
místostarosta městyse Tomáš Trávníček.
*ZM projednalo a schválilo účetní
uzávěrku za rok 2012 dle přiložených
výkazů: Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu ÚSC sestavený k 31. 12. 2012,
Rozvaha ÚSC sestavená k 31. 12. 2012,
Příloha účetní uzávěrky sestavená k 31.
12. 2012, Výkaz zisků a ztrát ÚSC
sestavený k 31. 12. 2012, Inventura za rok
2012 sestavená k 31. 12. 2012.
*ZM schvaluje Komisi pro otevírání
obálek a Hodnotící komise na akci
„Zateplení obecního úřadu Krucemburk“
ve složení: Ing. František Kujan, Tomáš
Trávníček, Lukáš Dohnal, Josef Maša,

Mgr. Jiří Havlíček. Náhradníci: Ing. Věra
Kujanová, Jaroslav Dohnal, Roman
Dopita, Josef Strašil, ing. Luboš Pleskač.
*ZM projednalo a schvaluje Zadávací
dokumentaci
na
akci
„Zateplení
obecního úřadu Krucemburk“.
*ZM projednalo a schvaluje Komisi pro
otevírání obálek a Hodnotící komise na
akci „Zateplení zdravotního střediska
Krucemburk“ ve složení: Ing. František
Kujan, Tomáš Trávníček, Lukáš Dohnal
Josef Maša, Mgr. Jiří Havlíček.
Náhradníci: Ing. Věra Kujanová, Jaroslav
Dohnal, Roman Dopita, Josef Strašil, ing.
Luboš Pleskač.
*ZM projednalo a schvaluje Zadávací
dokumentaci na akci „Zateplení
zdravotního střediska Krucemburk“.
*ZM projednalo a zmocňuje RM ke
schválení výsledku veřejné soutěže na
zhotovitele stavby a Technického dozoru
investora na akce „Zateplení obecního
úřadu
Krucemburk“
a
„Zateplení
zdravotního
střediska
Krucemburk“
včetně Smluv o dílo.
*ZM bere na vědomí informaci o
ukončení stavby ZTV Vydrbalka.
*ZM bere na vědomí informaci o
ukončení stavby „Snížení energetické
náročnosti vnějšího pláště Základní školy
Krucemburk“.
*ZM bere na vědomí informaci o
přípravě
projekčních
prací
na
rekonstrukci chodníků u silnice I/37 na
rok 2013.
*ZM bere na vědomí informaci starosty o
přípravě stavby „Zateplení a výměna
zdroje tepla v OÚ Staré Ransko“ a
průběhu směny pozemků v k.ú. Staré
Ransko s LDO Přibyslav.

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.

ZUBNÍ POHOTOVOST
30. 3. – 1. 4.
6. 4. – 7. 4.
13. 4. – 14. 4.
20. 4. – 21. 4.
27. 4. – 28. 4.
1., 4. – 5. 5.
8., 11. – 12. 5.
18. 5. – 19. 5.
25. 5. – 26. 5.
1. 6. – 2. 6.
8. 6. – 9. 6.
15. 6. – 16. 6.
22. 6. – 23. 6.
29. 6. – 30. 6.

Dr. Beránková, Dobrovského 2023, H. B. 569 426 109
Dr. Ulybinová, Husovo nám. 12, L. n. S. 569 722 318
Dr. Drbohlavová, Psych. léčebna, H. B.
569 478 360
Dr. Brázda, Krále Jana 538, Chotěboř
569 623 790
Dr. Richter, Jiráskova 669, Chotěboř
569 626 481
Dr. Vosiková, Lánecká 970, S. n. S.
606 136 302
Dr. Votruba, Štoky 458
606 569 273
Dr. Teclová, Dobrovského 2023, H. B.
569 426 109
Dr. Svobodová, Dobrovského 2023, H. B. 569 435 593
Kalinovo náb. 605, H. B.
569 434 445
Dr. Kočová, Habrecká 450, L. n. S.
724 170 466
Dr. Laštovičková, Kalinovo náb. 605, H. B. 569 425 751
Dr. Klepetková, Vilémov 168
569 449 130
Dr. Lánová, Ždírec n. D.
569 694 639

SBĚR NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
pondělí 27. 5. 2013
15.00 h – náměstí Krucemburk
15.20 h – požární zbrojnice
15.30 h – Staré Ransko
15.45 h – Hluboká

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU
pátek 19. 4.: 12–15.30 hodin
sobota 20. 4.: 8–16 hodin
Krucemburk v prostoru ČOV
Staré Ransko u hasičárny

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
v pátek 19. 4. a sobotu 20. 4. 2013
od 8 do 19 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.
Bližší informace na plakátech a www.krucemburk.cz.

KANCELÁŘ ČMSS, a.s.
Ždírec nad Doubravou
budova Městský úřad, 1. poschodí
ST 9.00–12.00, 13.00–16.30 hodin
Stavební spoření s úrokem až 3,15%, úvěry od 2,95%,
nejlevnější úvěry na trhu bez dokládání příjmů!
NOVĚ Kooperativa, ČPP, Wüstenrot, ČSOB, Česká
pojišťovna, Axa, Pojišťovna české spořitelny,
Allianz, J & T Bank, Hypoteční banka.
•
•
•
•
•
•

Hypotéky
Penzijní připojištění
Povinná ručení a havarijní pojištění
Pojištění domácností a nemovitostí
Životní a úrazové pojištění
Pojištění odpovědnosti

Eduard Podloucký
tel: 737 116 989

KURS EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
Termín: 22. 4., 6. 5., 20. 5. vždy od 9:00 do 15:30 hodin
Místo konání: knihovna Vojnův Městec
O co jde?
Máte pocit, že někdy nevíte, jak reagovat na dětský hněv? Co si počít, když dítě nechce jít spát, odmítá jíst, odmlouvá dělat
úkoly či domácí práce?
Mrzí vás, že se odchod z domu neobejde bez křiku, připomínání či odmlouvání?
Zdá se vám, že vás vaše děti neposlouchají? Že dělají často pravý opak toho, než co byste vy jako rodiče potřebovali?
V Kurzu efektivního rodičovství se rodiče scházejí, aby se seznámili s problematikou výchovy svých dětí, diskutovali o
výchovných problémech a pod vedením zkušeného lektora si osvojili užitečné a praktické metody a techniky, získali tipy a
podněty pro výchovu svých dětí.
Kurs pomáhá rodičům:
• lépe rozumět svým dětem
• vychovávat je k odpovědnosti a samostatnosti
• správně s nimi komunikovat a povzbuzovat je
• řešit konflikty a předcházet špatnému chování
Více informací na http://efektivnirodicovstvi.webnode.cz/
Přihlášky jsou k vyzvednutí na nástěnkách ve školce, v samoobsluze, v místní knihovně, u informačního centra na obecním
úřadě nebo u Dariny Coufalové (tel. 606 547 162), popř. ve Vojnově Městci v knihovně u Jany Rykrové.

GUSTAV JANÁČEK
V letošním roce si připomínáme dvě kulatá výročí spojená s
životem učitele, didaktika jazykového vyučování a autora
učebnic českého jazyka a slohu dr. Gustava Janáčka.
Narodil se 12. dubna 1903 v Sobíňově čp. 45. Jeho otec Josef
Janáček byl tkalcem a rolníkem a po řadu let zastával funkci
starosty obce; matka Antonie, rozená Vepřovská, pocházela z
Nové Vsi u Sobíňova. Jeho bratrem byl Josef Vít Janáček, který
na škole v Krucemburku učil v letech 1929-67, v letech 1946-67
byl jejím ředitelem.
Základní vzdělání získal G. Janáček na obecné škole v rodišti
(1909-14) a na měšťanské škole v Chotěboři (1914-18). Poté
studoval na státním učitelském ústavu v Kutné Hoře (1918-22).
Učitelskou činnost začal G. Janáček na obecné škole v
Krucemburku, kam nastoupil 1. září 1922, roku 1924 krátce učil
v Libici. V listopadu 1924 složil zkoušku učitelské způsobilosti.
Na fotografii z roku 1924 je zachycena část učitelského sboru
krucemburské školy. V přední řadě sedí (zleva) Josef Ungrád,
ředitel školy Jaroslav Chmelař, Karel Sobotka a Vladimír
Budínský, za nimi stojí Jan Špaček, František Šidlof, Gustav
Janáček a Oldřich Vašíček.

Po absolvování vojenské služby (1924-26) G. Janáček
působil jako odborný učitel na měšťankách v Krucemburku
(1926-28), krátce v Oudoleni (1927) a pak v Třešti (1928-31).
Roku 1927 vykonal zkoušku pro měšťanské školy z češtiny a
dějepisu, postupně si však rozšířil aprobaci o další předměty
(odbory přírodovědecko-matematické a matematicko-technické).
Po svém sňatku s Martou Dočekalovou (1931), která byla
rovněž učitelka a svému muži vytvářela příznivé podmínky pro
odbornou práci, učil G. Janáček na měšťanské škole v Proseči
(1931-37), na chlapecké měšťanské škole ve Skutči (1937-46) a
na měšťance v Chrudimi (1946-52). Při zaměstnání v té době
vystudoval pedagogickou fakultu UK v Praze (1946-50), zde
vykonal druhou státní zkoušku z pedagogiky, českého jazyka a
dějepisu pro školy 2. stupně (1949). Roku 1950 získal doktorát z
psychologie a pedagogiky. V roce 1952 pracoval krátce (od 6. 2.
do 14. 9.) v pražském Státním pedagogickém nakladatelství v
redakci učebnic českého jazyka a literatury. Poté se vrátil k
pedagogické činnosti a učil na druhém stupni jedenáctileté
střední školy v Seči (1952-53) a v Chrudimi (1953-58). V té
době vystudoval obor český jazyk a literatura na Vysoké škole
pedagogické v Praze (1954-57).
Po získání aprobace pro školy 2. cyklu (1958) učil G. Janáček
na jedenáctiletce v Heřmanově Městci (1958-60) a Chrudimi
(1960-61). Roku 1961 se s rodinou přestěhoval do Prahy a až do

penzionování (1. srpna 1963) učil na experimentální základní
devítileté škole v Jeremenkově ulici v Praze 4. I po odchodu do
důchodu však krátkodobě vypomáhal na pražských základních a
středních školách; roku 1973 se jako samostatný odborný
pracovník ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze podílel
na přípravě nové koncepce vyučování slohu na základní škole. V
dubnu 1976 onemocněl oční chorobou, která mu znemožnila
další odbornou práci. Zemřel 27. června 1983 v Praze.
G. Janáček byl aktivní i v mimoškolní činnosti. V letech
1948-50 byl předsedou Okresního pedagogického sboru (OPS) v
Chrudimi, poté vedoucím sekce českého jazyka; dlouhá léta
pracoval v KPS. Od roku 1960 byl členem komise pro tvorbu
osnov českého jazyka při Ministerstvu školství a kultury a
Výzkumném ústavu pedagogickém. Pracoval v redakční radě
časopisu Český jazyk a literatura. Externě učil na pedagogické
fakultě UK v Praze (1949-51). Po celý život byl aktivním
hudebníkem (v rukopisu zůstala jeho Metodika hudební výchovy
na ZDŠ), měl zájem o výtvarné umění.
G. Janáček patřil k učitelům, kteří svou pedagogickou praxi
propojili s dobovými teoretickými pedagogickými a
psychologickými přístupy k vyučování. Vycházel z mentálního
vývoje dítěte a odborné teoretické zásady ověřoval vlastním
výzkumem znalostí pravopisu, slohových a čtenářských
dovedností u žáků základních škol. Výsledky svého bádání o
vývoji věty v dětské řeči, osvojování si čtení, ale také o výstavbě
vyučovací hodiny a využití efektivních metod (diktáty,
docvičovací technika čtení, větný rozbor, uplatnění zásady
názornosti aj.) publikoval ve více než stovce příspěvků v
časopisech Český jazyk a literatura, Komenský, Pedagogika,
Slovenský jazyk v škole, Škola měšťanská, Theorie a praxe,
Věcné nauky aj.
Nejvýznamnějšími díly G. Janáčka jsou didaktické práce
Obecná didaktika mateřského jazyka (1947) a Speciální
methodika mluvnice a pravopisu (1947). Výuku jazyka v nich
zasazuje do celkového duševního vývoje dítěte. Zabývá se
vývojem názorů na jednotlivé problémy a na základě vlastních
výzkumů podává svůj pohled na psychické pochody při čtení a
psaní.
G. Janáček se neomezoval jen na gramatické vyučování, ale
záhy se věnoval slohové výchově jako konečné fázi vyučování
českému jazyku. Zabýval se stylizačními cvičeními, vztahem
slohové přípravy a polytechnické výchovy, na základě rozboru
slohových prací sledoval vývoj vyjadřovacích schopností a
dovedností žáků 3.-8. třídy ZŠ, zaznamenal také hlavní
nedostatky ve vyjadřovacích dovednostech na jednotlivých
stupních. Svým přístupem bojoval proti formalismu ve výuce
češtiny a sepětím všech složek jazykového vyučování prosazoval
dnešní pojetí integrované didaktiky mateřského jazyka.
K výuce slohu vydal několik metodicky zaměřených
publikací: Hodiny slohu v 6.-7. ročníku ZDŠ (1969), Hodiny
slohu v 8.-9. ročníku (1970), Sloh pro 3.-5. ročník ZDŠ (1970),
Hodiny slohu v 3.-6. ročníku ZDŠ (1971), Hodiny slohu v 3.-6.
ročníku ZDŠ (1973; s J. Ballayem), Sloh pro 6. a 7. ročník ZDŠ
(1975), Sloh pro 8. a 9. ročník ZDŠ (1976). Je autorem cvičebnic
českého jazyka (Cvičební texty k opakování a utvrzování učiva,
1965), populární byla ve své době Metodika mluvnice a
pravopisu (1970; 2. vyd. 1971; 3. vyd. 1972).
Své pedagogické zásady G. Janáček aplikoval při tvorbě
učebnic mateřského jazyka. Podílel se již na sadě učebnic
českého jazyka pro střední školy z let 1949-52 (vznikla pod
vedením Bohuslava Havránka). Byl spoluautorem učebnice
Český jazyk pro 6. ročník (s Jaromírem Běličem a kol.; 1962),
hlavním redaktorem učebnice Český jazyk pro 5. ročník (s

Karlem Tupým; 1963) a metodických příruček k nim.
Ne všechny výsledky Janáčkových výzkumů byly
publikovány. V rukopisu zůstala např. práce Vývoj dětské řeči o
vývoji slovní zásoby českých dětí a rozvoji dětského vyjadřování
nebo komplexní Metodika vyučování slohu.
G. Janáček se příležitostně vracel do rodného kraje. Jak uvádí
na webových stránkách obce Sobíňov K. Janáček, byl prvním
obecním kronikářem obce. Pamětníci, spolupracovníci i studenti
na G. Janáčka vzpomínali jako na vzdělaného, pracovitého a
skromného člověka.
Jiří Zeman

TRAGICKÝ POŽÁR KRUCEMBURKU

hořejší část náměstí

Před 120 roky – ve čtvrtek 27. dubna 1893 krátce po poledni
– zachvátil městečko Krucemburk katastrofický požár, jeden
z největších požárů v Čechách. Příčin vzniku požáru se udávalo
hned několik. V XXVII. ročníku pražského časopisu Světozor
byl uveřejněn článek o požáru, v němž se uvádí, že zdejší kramář
Hnízdil, jak se tehdy říkalo obchodníkům, bydlel v domě čp.
111, který patřil obchodníku Štillovi (stál vedle dnešní ulice
Tkalcovské). Hnízdil měl v chodbě domu složeno roští a jeho
děti – měl jich pět – si hrály v domě se sirkami. Roští se vznítilo
a oheň se rychle rozšířil na sousední budovu a sklad, ve kterém
byly hořlaviny, a také na včelín. Požár se v krátké době asi dvou
hodin rozšířil na východní část obce. Všude se rozpoutalo ohnivé
peklo. K rozšíření požáru přispělo také dlouhotrvající suché
počasí a západní vítr, který roznášel hořící kusy střech, šindel a
také včelí plásty až do Dolců a Vojnova Městce. Východní část
Krucemburku zcela vyhořela až na mlýn, který se podařilo
hasičům zachránit, a domek za mlýnem. Nevyhořely čtyři domy
na Vydrbalce a tři na nejvyšším místě na kopci. Věž kostela
začala hořet od vedlejší hořící stodoly. Chlumským hasičům a
dobrovolníkům, kteří dovnitř nosili vodu, se ji podařilo
zachránit, stejně jako kostel i faru (byly v té době pokryty
šindelem). Požár hasilo 11 hasičských sborů z okolních obcí.

utrpěli, jména pojišťoven, pokud byli pojištěni, výše pojistky a
částka, kterou jim pojišťovny vyplatily. Náhrada představovala
zhruba jen polovinu pojistky, na kterou byl jejich majetek
pojištěn. V seznamu je také mnoho neznámých jmen tehdejších
obyvatel Krucemburku.
Při požáru vyhořelo 116 domů a o střechu nad hlavou přišlo
235 rodin – 434 dospělých osob, 439 dětí a 67 služebných osob.
Při požáru bylo 20 lidí popáleno a 4 starší ženy na následky
popálenin zemřely. Celková škoda způsobená požárem byla
252.000 zlatých. Pojišťovny C. K. první česká, Vídeňská, Unio
Catolica, Slávie, Fonicéra, Fénix, Vídeňská Slávie a North
British uhradily jen 66.000 zlatých.
Ke cti tehdejších obyvatel Krucemburku je nutno
poznamenat, že již do konce roku 1893 byla většina domů
zničených při požáru znovu postavena a opravena. Místo
bývalých starých domů, často dřevěných, byly postaveny domy
nové, pokryté již červenými taškami. Krucemburk tak dostal
nový vzhled. V roce 1894 byla postavena nová škola.
Jak píše zdejší rodák spisovatel A. B. Kohout ve své knize Až
na konec světa, požár rozdělil dobu života v tehdejším
Krucemburku na období před ohněm a po ohni.
Někteří tehdejší obyvatelé opustili po požáru Krucemburk,
odstěhovali se jinam, také až do Ameriky, kde našli svůj nový
domov. Po celý život vzpomínali na mládí v Krucemburku.
Pavel Vomela

KRUCEMBURSKÉ POUTĚ
Od nepaměti probíhala krucemburská pouť čtyři týdny po
Velikonocích. Tím se stalo, že byl její termín posuvný: někdy
byla již koncem dubna a někdy až v polovině května, souběžně
s klášterskou poutí. Také se stávalo, že termín začátkem května
kolidoval s poutí v Trhové Kamenici, a to ovlivnilo počet atrakcí
v Krucemburku. Horší bylo, když se na pouti podepsalo počasí,
které bývá na jaře rozmarné. Často se stávalo, že pršelo, bylo
chladno a někdy padal sníh, čehož jsem pamětníkem. Z těchto
důvodů byl termín pouti posunut v 70. letech minulého století na
poslední květnovou neděli.
Kdysi bylo tradičním místem konání pouti náměstí. Bylo i
několik výjimek: jak vzpomínala paní Mašková z lihovaru,
v roce 1893 měla být pouť asi čtyři týdny po požáru, kvůli
vyhořelému náměstí a větší části Krucemburku byly atrakce
postaveny před bývalým zájezdním hostincem Na Špici.

celkový pohled na spáleniště

Požárem vznikly obyvatelům Krucemburku veliké škody na
jejich majetku. Byly o to větší, že téměř polovina obyvatel
neměla svůj majetek a své domy pojištěny. Mnohým zůstalo
jenom to, co měli v době požáru na sobě. Věci, které nestačili
vynést na ulici nebo ukrýt ve sklepech, jim většinou shořely.
V krátké době po požáru se začala po celých Čechách i
v cizině vybírat peněžní a materiální pomoc pro pohořelé. Pomoc
přišla od krajanů z Ameriky, z měst jako Praha, Vídeň, Berlín,
Hamburk, finanční dar poskytl také císař František Josef I.
Tiskem byla vydána brožura, v níž jsou uvedeny milodary, jak se
tehdy říkalo pomoci, a jakou finanční pomoc od měst, obcí a
jednotlivců Krucemburk dostal.
Zajímavý je také seznam pohořelých, který sepsal učitel Josef
Kynčl. Jsou v něm údaje o tom, kolik lidí a rodin žilo ve
vyhořelých domech. Je zde také vyčíslena škoda, kterou požárem

pouť na staré škole

Vzpomínám si, že v roce 1958 byla pouť umístěna na
zbořeništi po bývalé, náletem zničené škole, protože náměstí
bylo rozkopané při rekonstrukci vodovodu.
Jak vzpomínali pamětníci, pouť bývala středem zájmu a
návštěv lidí ze Ždírce, Kohoutova, Benátek, Hluboké, Nového a
Starého Ranska. Podle jejich vzpomínek bylo před válkou na

pouti mnoho atrakcí a mnoho stánků s všelijakým pouťovým i
praktickým zbožím, prodával se pravý turecký med a jiné
dobroty.
Bylo zde možno se povozit na kolotočích. Než byl zaveden
elektrický proud, roztáčeli je dobrovolníci, kteří se za svoji
námahu pak mohli svést zadarmo. Děti mohly využít kolotoče
s koníčky, autíčky, podobně jako je to dnes. Když byl zaveden
elektrický proud, pohon kolotočů zabezpečovaly elektromotory.
Byl zde i velký výběr houpaček, malé pro děti nebo velmi
oblíbené americké. Velkou pozornost upoutával globus smrti:
byla to jakási ocelová koule, ve které jezdil jezdec na motocyklu,
a když dosáhl potřebné rychlosti, jezdil hlavou dolů. Střelnice
byly v té době postaveny ze stanového plátna, patřičně
vyzdobené obrazy, většinou s pytláckými motivy. Střílelo se na
papírové růže nebo na válečky. Byly tam i jiné terče, kde se
mohlo střílet i o hodnotnější ceny, ale ty málokdo dostal:
vzduchovky bývaly upravené, takže růže, když střelec nic
netrefil, byla cenou útěchy.
Na pouti býval také medvědář, který hledal dobrovolníky pro
zápas se svým medvědem. Někdy přijel i malý cirkus, který
nabízel mnoho druhů zábavy. Nechyběl ani fotograf, který
fotografoval návštěvníky pouti. Fotografie pak vystavoval
v papírnictví paní Pěničkové, kde si je mohli lidé objednat.
Atrakcí bylo mnohem víc.
Já si pamatuji poutě z konce války a po válce, ještě když
jezdili komedianti neboli světští, jak se jim říká dnes, s koňmi,
kteří táhli maringotky a vozy s atrakcemi. Koně měli uvázané na
rohu Košinovské ulice u takzvaného Výmola. Později začínali
jezdit s traktory, které byly většinou trofejní po německé armádě.
Po roce 1948 ubyli – až na malé výjimky – kramáři, kteří
prodávali pro děti tretky jako papírové trumpetky, sádrové
opičky s kožešinou na gumičce nebo papírové míčky, také na
gumičce. Hračky, cukrovinky a jiné zboží prodávala na pouti
Jednota. Později tradiční pouťové atrakce jako kolotoče,
houpačky a střelnice rozšířila populární horská vlnová dráha
pana Spilky. Během času se atrakce zmodernizovaly a rozšířily o
nové a krucemburské náměstí, které je do kopce, se stalo pro ně
nebezpečné.
Pouť byla přemístěna na sokolovnu. Vzpomínám na první
rok, co tam bylo atrakcí, ani se na sokolovnu nevešly, proto byly
některé až nahoře vedle tenisových kurtů. Zde byl postaven
veliký stan a v něm mělo program jakési varieté, ve kterém
účinkovali umělci z Brna. Ti k nám chodili pro vodu. V sobotu
před poutí přijel za nimi jakýsi muž. Byl to veliký silák, neboť
když k nám přišel pro vodu, natočil dvě plné konve od mléka a

FARNÍ SBOR ČCE
„Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha
v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit
ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. Židé žádají
zázračná znamení, Řekové vyhledávají
moudrost,
ale
my
kážeme
Mesiáše
ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro
ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro
Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.“ 1. K
1, 21-24
Vážení spoluobčané,
kdyby křesťanství přinášelo lidem recept na způsob života,
kdyby zůstalo jen u zlepšování mezilidských vztahů, pak by bylo
mnohem oblíbenější. To, co na něm lidi dráždí a provokuje, je
právě Kristův kříž. A zvěst o Kristově kříži je v centru kázání
církve. Apoštol Pavel se setkal s odmítnutím Židů i Řeků, kteří

jako pírko je odnesl. Dozvěděli jsme se, že to byl populární silák
Franta Kocourek. U kurtů byly tehdy i létající labutě. Na
sokolovnu jezdilo již plno moderních atrakcí jako labutě,
autodrom, byla zde i stěna smrti.

pouť na sokolovně

Později, když se začala přestavovat silnice, byla pod parkem
vybudována v rámci objížděk nová komunikace a mokrá louka
byla zavezena výkopovým materiálem ze silnice. Vzniklo tak
nové, velké místo pro pořádání pouti. Později byla pro pouť
využita i přilehlá louka. O pouti se tak část ranecké silnice u
parku a ulice Na Liškově přemění na místo pro stánky, zejména
vietnamských obchodníků.

pouť pod parkem

Na sokolovnu byl přeložen z náměstí tradiční Krucemburský
jarmark, který je pořádán současně s poutí.
Pavel Vomela
nám představují dva typy reakcí na kříž Ježíše Krista: hněv a
výsměch. Určitě by se našly další způsoby, také účinné.
K Bohu lze přijít jen přes Krista Ukřižovaného. Přes jeho
ponížení, utrpení a smrt. Bůh nabízí záchranu člověku tímto
neobvyklým způsobem. Nelze jít jinudy, nelze tuto zvěst
zjednodušit či vynechat. Bůh zachraňuje touto bláznovskou
zvěstí a my s tím nic nenaděláme. Evangelium se nedá
zpopularizovat. Je však kázáno s tím, že Bůh čeká na naše přijetí,
na naše rozhodnutí se pro Krista. Věřit není snadné, ale je to
cesta ke spáse.
Zveme Vás ke slavení Velikonoc při těchto bohoslužbách:
29. března – Velký pátek: bohoslužby s večeří Páně v 17
hodin v Krucemburku
31. března – Velikonoční neděle: bohoslužby s večeří Páně v
8.15 hodin v Chotěboři a v 10 hodin v Krucemburku
S přáním radostných Velikonoc za evangelickou církev
v Krucemburku
Mgr. Marek Vanča, farář
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PERUN HLUBOKÁ

PERUN A FUTSAL
1. třída Hlinecka 2012-13

VIDEOPROJEKCE 2012
Mezi každoroční společenské a kulturní dění, které Perun
pořádá, je videoprojekce akcí z předchozího období. V roce 2012
proběhlo plno zajímavých akcí a nejen pro Perun význačných
událostí, které stály za zdokumentování.
Promítání začalo kolekcí fotografií, které mapují činnost
našeho klubu v průběhu celého roku. Následoval záznam
úspěšného soustředění v Krkonoších včetně přátelského utkání
s Baníkem Radvanice. 19. a 20. května hostil Perun fotbalisty
z Dolního Rakouska USC Friedersbach a naši kameramani s
fotografem jim byli po celý víkend v patách. Zpracované video
samozřejmě bude putovat i do Rakouska. Pak se na plátně
objevil historicky první závod Dračích lodí na rybníku Řeka o
pohár Mikuláše Střely. Tato velmi úspěšná a povedená akce,
kterou Perun organizoval, zakončila první část videoprojekce.
Na přestávku byl nachystaný pověstný Pepínův guláš, na
který by si měl – podle ohlasu ze sálu na jeho kvalitu – hostinský
udělat patent.
Druhou část promítání otevřel Martinův seskok padákem,
který dostal ke svým 40. narozeninám. Patnáctiminutové video
sám aktér okomentoval. Další významnou akcí byl zájezd na
fotbalový turnaj Akali cup 2012 do Maďarska. Přestože se nám
nepodařilo obhájit vítězství z roku 2010, strávili jsme na pobřeží
několik nádherných slunečných dnů, které stálo zato si na plátně
připomenout. Následoval dvacetiminutový záznam z 15. ročníku
turnaje v malé kopané Perun Cup, ve kterém Perun skončil na 3.
místě, když kov nejcennější si odvezli hráči z Uhlířských
Janovic. Trochu z jiného soudku byla videonahrávka z Festivalu
Dračích lodí ve Znojmě, kde posádka Perunu vypádlovala Mistra
Oceánie. Současně se závodem probíhal Burčák fest
v nedalekém klášteře a zde se naše drahé polovičky přihlásily do
soutěže ve šlapání hroznů. Čtyřčlenný tým s názvem
Krucemburské čisté nožky vyšlapal v dřevěné kádi bronz.
Ke konci večera jsme si promítli tradiční půlnoční
překvapení, které se skládalo ze čtyř krátkých klipů s názvy
Půlnoční taneček, Tetřev na lovu, Počty a Unavený trenér –
dokládají, že Peruni si dokážou udělat také legraci sami ze sebe.
Na závěr patří poděkování Jardovi Dohnalovi, který většinu
materiálu natočil, Petrovi Růžičkovi, který vše zpracoval, a
Romanu Dopitovi, který zařídil techniku a vše okomentoval.
Perun s Vámi!!!

Rok se s rokem sešel, a tak nám nezbývá nic jiného, než se
ohlédnout za uplynulou sezonou a bilancovat.
Po předchozí, pro nás jednoznačné sezoně a po zvážení
úrovně obou hlineckých tříd jsme se rozhodli, že postoupíme do
vyšší hlinecké třídy, a myslím, že tohoto rozhodnutí nemusíme
litovat. Nahlášeno bylo dvanáct týmů a systém byl jednoduchý:
v základní části každý s každým jednokolově, poté prvních osm
týmů play off o postup od nuly a zbývající čtyři týmy o sestup
také od nuly.

V základní části se nám dařilo střídavě: z jedenácti zápasů
jsme si připsali šest výher, jednu remízu a čtyři prohry, umístili
se na čtvrtém místě a zajistili si tak účast v play off. Zde už se
nám tolik nedařilo. Ze sedmi zápasů jsme si připsali dvě výhry,
jednu remízu a čtyři prohry a skončili tak na 5. místě. Zde stojí
především za zmínku smolný zápas proti Oflendě, který jsme
nedokázali zvrátit na svoji stranu a prohráli jej. Tento náš již
tradiční soupeř se na nás dokáže vždy řádně namotivovat a umí
na nás zahrát.
Nicméně konečné bilancování je kladné: první sezona v první
hlinecké třídě a nehrát o sestup na rozdíl od našeho rivala (FC
Viničky), který v této soutěži hraje již druhou sezonu a pokaždé
se zachraňoval, přičemž je jeho věkový průměr minimálně o osm
let nižší oproti nám, to hovoří za vše.
Černou kaňkou na této sezoně je tzv. FUTIS: vymysleli si jej
páni z Prahy a znamenalo to, že každý hráč, který chtěl hrát,
musel mít zaplacený poplatek 100 Kč na kalendářní rok. Pánové
to měli vymyšlené opravdu skvěle. Platili jsme na začátku

sezony, tedy v říjnu 2012, a hned po novém roce opět. Jestli to
má nějaké výhody pro klub, jako jsme my, samozřejmě nikdo
neřekl, ale vůbec bych se nedivil, kdyby se na tom přiživoval
nějaký Pražák, jak je u nás v republice zvykem.
Takže bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem o tento úspěch zasloužili. Přeju hráčům
rychlé uzdravení všech zranění – a že jich nebylo málo, protože
bez zdraví to nejde. A už se všichni určitě těšíme na velké hřiště.
Václav Boguaj

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013

HOKEJOVÁ SEZONA
PERUN&SOKOL 2012-13
Letošní hokejová sezona zahájila již 10. ročník. Mezi týmy
Perun Hluboká a Sokol Krucemburk se odehrávaly v Hlinsku
v brzkých ranních hodinách velmi zajímavé zápasy, i když pro
některé jedince to bývá dosti náročné. Statistiky obou mužstev
jsou někdy až nevídané a je to znát i na některých výsledcích.
Sezona měla mezi výše zmíněnými týmy 12 hokejových utkání a
společně jsme nastoupili i k několika dalším zápasům proti
Svratce, Libici a Trhové Kamenici se střídavými úspěchy. Rádi
bychom tuto frekvenci zvýšili, ale potýkáme se s malým kádrem
hráčů. Proto kdo by měl zájem rozšířit náš hokejový tým, hlaste
se u Martina Strašila.

Vzniklá myšlenka vytvořit hokejový tým HC Krucemburk
stále žije. Proto bychom uvítali výstavbu zimního stadionu
v Krucemburku. Předem děkujeme.
Vítek Kučera

ŠESTÝ ROČNÍK ZLATÉ FANKY
28. prosince 2012 se uskutečnil šestý ročník soutěže ve
stolním tenisu Zlatá fanka. Zúčastnilo se jí 40 hráčů. Byli
rozděleni do dvou
kategorií: v kategorii
do 15 let bylo 17
hráčů a nad 15 let 23
hráčů.
Výsledky
první
kategorie:
1. místo Losenický
Jan (Krucemburk)
2. místo Losenický
Miloš (Krucemburk)
3. místo Veselský
Jiří (Krucemburk)
Výsledky druhé kategorie:
1. místo Blažek Miroslav (Ždírec nad Doubravou)
2. místo Lukáš Zdeněk (Ždírec nad Doubravou)
3. místo Misař Petr (Krucemburk)
Všem, kteří se Zlaté fanky zúčastnili, děkujeme a těšíme se na
další, již sedmý ročník.

Tříkrálová sbírka ve farnosti Krucemburk se konala 5. ledna
2013. Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším
potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Letos
jsme měli 19 skupinek koledníků v obcích Krucemburk (vybráno
21.487 Kč), Vojnův Městec (14.493 Kč), Škrdlovice (15.713
Kč), Ždírec nad D. a Horní Studenec (33.282 Kč), Podmoklany
(4.389 Kč), Slavíkov (10.732 Kč) a Sobíňov (5.550 Kč).
Letošní výtěžek v naší farnosti činí 105.592 Kč. V celé
královéhradecké diecézi se vybralo 10.847.654 Kč. Letošní
Tříkrálová sbírka v ČR přinesla rekordní výtěžek 76.967.890 Kč
(v roce 2012 vynesla sbírka celkem 75.256.532 Kč).
Děkuji všem, kteří pomáhali zorganizovat letošní sbírku
v celé farnosti: starostům, vedoucím a zvlášť nejmenším
koledníkům i Vám, kteří jste přispěli do pokladničky i tou
nejmenší korunkou.
Piotr Balewicz – administrátor farnosti

SHM KLUB
7. února 2013 naše farní klubovna ožila nejrůznějšími
pohádkovými postavami a zvířátky, uskutečnil se totiž karneval,
kterým jsme vstoupili do postní doby. Děti byly opravdu
kreativní a představily nápadité masky, v nichž strávily příjemné
odpoledne plné her.
Možnost kontaktu s kamarády i navázání nových přátelství
přinesly tzv. víkendovky, víkendové akce, které letos byly

rovnou dvě. Ta pro mladší děti (1.–6. třída) se konala v únoru,
starší děti (7.–9. třída) společně strávily víkend v březnu.
V sobotu 11. května se vydáme do Pardubic, kde se děti
představí s nacvičenou pohádkou a budou tak náš klub
reprezentovat na Festivalu SHM, akci, které se účastní SHM
kluby z celé republiky.
Chtěli bychom pozvat všechny děti, aby s námi oslavily svůj
Dětský den. 9. června je na farním dvoře čeká odpoledne plné
soutěží a hezkých cen.

Každý čtvrtek se konají pravidelné schůzky na faře (mladší
děti od 17 hodin, starší od 18 hodin). Jednou za měsíc probíhá
Kreativní klubovna, páteční odpoledne plné vyrábění, her a
zábavy. Termíny i témata setkání budou vždy dopředu ohlášeny.
Každou první neděli v měsíci v 9.30 hodin se v kostele sv.
Mikuláše slouží dětská mše svatá, kterou doprovázíme zpěvem a
hrou na klávesy a kytary.
Hanka Jandová

LOUTKOVÉ DIVADLO „OBLÁZEK“

oběd, ke kterému byl již tradičně guláš. Turnaj byl ukončen
čtvrtým kolem, po němž následovalo zpracování dosažených
výsledků.
Vítězem 4. ročníku a putovní pohár získal pan František
Zamazal ze Všeradova, druhé místo obsadil Jaromír Baručák a
třetí byl Bohumil Němec. Z domácích borců byl nejlepší pan Jiří
Kohl, který obsadil 19. místo. Po celkovém vyhlášení výsledků a
předání cen pan Jiří Vosička z Miřetic zahrál na heligonku. Tak
byl turnaj zdárně zakončen.
Ještě bych chtěl touto cestou poděkovat všem sponzorům,
kteří akci podpořili a pomohli částečně zajistit věcné ceny, bez
nichž by úroveň tohoto turnaje nebyla od zúčastněných hráčů tak
kladně hodnocena.
Za pořadatele turnaje Jan Hülle, člen Českého svazu mariáše

Začátkem února se opět zvedla opona divadélka Oblázek a
začalo další pohádkové představení, které pojednávalo o
Kašpárkovi,
který
zažil
tajuplná
dobrodružství
s ježibabou.
Ježibaba
se
rozhodla, že
se
pomocí
kouzel omladí
a získá srdce
krásného
prince. Jak ale
její
plány
dopadly, když se jí do cesty připletl Kašpárek? To vše děti
zhlédly v pohádce ZAČAROVANÝ KAŠPÁREK.
Další loutkové představení PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA
proběhlo 24. března. Je to známá pohádka plná písniček, které si
děti zazpívaly společně s hrdiny.
Do divadelních prázdnin budou moci děti zhlédnout ještě
jedno představení. Termíny představení jsou vždy uvedeny na
našich plakátech nebo na internetové adrese http://divadlooblazek.webnode.cz
Milé děti, srdečně Vás zveme na další představení!
Dagmar Břeňová, Lucie Pejchlová

TURNAJ V KŘÍŽOVÉM MARIÁŠI
26. ledna 2013 se
uskutečnil již čtvrtý
ročník
křížového
mariáše
Krucemburský flek.
Celkem
bylo
přihlášeno 78 hráčů,
ale
termín
byl
poznamenán
chřipkami, a tak jich
nakonec zasedlo k
hracím stolům pouze
čtyřicet. Samotnému
turnaji
předcházelo
malé občerstvení a
doplnění tekutin podle
chuti, které k této oblíbené hře určitě patří. Losování
k jednotlivým stolům bylo provedeno podle programu na PC.
Hrála se čtyři kola po padesáti minutách. Krátkou přestávku
mezi nimi si každý vyplnil podle svého. Na každém takovém
turnaji se potkává spousta známých, a tak je pořád o čem mluvit:
hodnotí se hra, jak se komu daří, vysvětlují se herní situace a
v nemalé míře někdy vzplanou také emoce nad některou
zbytečně prohranou hrou. Ale to už ke hře patří, jinak i
mariášníci jsou kavalíři jako jiní sportovci. Po třetím kole byl

Z ČINNOSTI SDH
pokračování ze str. 1

Vážení spoluobčané, od posledního vydání Domova uplynul
nějaký čas a možná Vás bude zajímat, co významného se za tu
dobu odehrálo v našem hasičském sboru.
Konec prosince nás opět prověřil v připravenosti. Zasahovali
jsme hned u dvou požárů, přičemž zásah u druhého z nich byl
poměrně náročný. Jednalo se o požár rekreační chalupy
v Sobíňově 21. prosince 2012. Při požáru a zásahu naštěstí nebyl
nikdo zraněn, ale vzniklá škoda se pohybuje kolem milionu
korun. Zásahu se zúčastnily profesionální jednotky z Havlíčkova
Brodu a Chotěboře, dále pak jednotky dobrovolných hasičů
z Krucemburku, Ždírce nad Doubravou a Sobíňova. Potlačení
samotného požáru trvalo méně než hodinu, ale následné
rozebírání zasažených konstrukcí a dohašování ohnisek si
vyžádalo dalších několik hodin práce. Mimo uvedené požáry
jsme dvakrát odklízeli spadlé stromy do silnice. Oba tyto výjezdy
proběhly v nočních hodinách.
12. ledna 2013 proběhla
výroční schůze našeho
SDH v hasičské klubovně.
Ohlédli jsme se za naší
činností v roce 2012 a
předložili jsme si hlavní
plány činnosti do roku
následujícího.
Mimoto
jsme
si
připomněli
významná životní výročí
našich členů a pochutnali si na výborném guláši. Zabývali jsme
se také stavem naší techniky: největší obavy se vztahovaly

k zastaralé a již technicky nevyhovující Avii. Vedení obce o
našich problémech vědělo a rozhodlo se jednat. Podařilo se tak
získat vůz VW–LT z roku 2005, jedná se o devítimístnou
dodávku s velkým úložným prostorem. Bude nám sloužit jako
dopravní automobil s požární stříkačkou, ale v případě potřeby
můžeme různým způsobem pomoci ostatním spolkům a
organizacím v naší obci a tím nový automobil využívat i jiným
smysluplným způsobem. Celému vedení obce a panu starostovi
velice děkujeme.
Šest našich členů se 16. února zúčastnilo ve Ždírci nad
Doubravou školení poskytování první pomoci při dopravních
nehodách a hromadných událostech. Další školení proběhlo od
22. do 24. března v Havlíčkově Brodě. Mladí hasiči se
připravovali na soutěž „Hasičské piškvorky“, která se
uskutečnila 23. března. Blížící se jaro pak s sebou přináší mnohé
soutěže a závody jak pro mladé hasiče, tak i pro dospělé.
Martin Rejšek, Martin Kasal

Neděle 26. 5. Krucemburský jarmark, od 14
hodin Venkovská kapela
Již 13. ročník trhu řemesel v Krucemburku. Letos podruhé
přesunut do období pouti a do areálu sokolovny. Na venkovním
posezení za sokolovnou na vás čeká čepovaná jedenáctka
Rychtář ze sedmého schodu. Pobavit se všichni můžete při hudbě
k tanci i poslechu od Venkovské kapely.
Začátek akce v 8 hodin, kapela od 14 hodin.
Dál nás čeká léto, dovolené a samá pozitiva. O druhém pololetí
budete včas informováni.
Vaši sokolové

FOTOOHLÉDNUTÍ
ZA VÁNOCEMI 2012

PLÁN AKCÍ V SOKOLOVNĚ
Sobota 6. 4. S lidovou písní
Další taneční zábava pro milovníky lidových písní. Akce se bude
opět odehrávat pouze na sále sokolovny. Balkon bude uzavřen.
Počet míst k sezení bude cca 100. Více informací na plakátech.
Začátek akce v 17 hodin. Hraje kapela Trampská osada Řeka, ze
Starého Ranska.
Úterý 30. 4. Pálení čarodějnic
Tradiční pálení čarodějnic
v areálu sokolovny. Velká
hranice
ozdobená
čarodějnicí z výroby dětí
naší mateřské školy. Čeká
nás opět soutěž o nejhezčí
čarodějnici, občerstvení,
pivo, víno, nealko. Na
grilu pro Vás připravujeme
opékanou krkovici k ořezu
a vyhlášené bramboráky.
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.
Sobota 4. 5. Taneční zábava FUGA
Návrat těchto rockových bardů do Krucemburku.
Začátek akce v 20 hodin.
Neděle 12. 5. Den matek
Tradiční oslavy Dne matek. Vystoupí děti z MŠ a ZUŠ, k
poslechu bude hrát cimbálová muzika. Pořádá ÚM ve spolupráci
s TJ Sokol Krucemburk.
Začátek akce ve 14 hodin.
Sobota 25. 5. Pouťová zábava Darken Rock
Největší zábava roku, tentokrát s brněnskou kapelou Darken
Rock, která měla při poslední návštěvě velmi kladné ohlasy.
Můžeme se těšit na písničky kapel Tři sestry, Kabát, Horkýže
Slíže, Harley, Citron, Tublatanka, Plexis a mnoha dalších.
Začátek akce ve 20 hodin.

Živý Betlém (25. 12. 2012)

Vánoční koncert (26. 12. 2012)

divadelní hra Čtvrtý z mudrců (13. 1. 2013)

Místní organizace Českého rybářského svazu v Krucemburku
Vás srdečně zve na

VEŘEJNÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Místo konání: RYBNÍK ZAĎÁK u Krucemburku
Termín konání: NEDĚLE 28. dubna
Startovné: 150 Kč

2013

Program:
Zápis:
První kolo:
Přemístění a přestávka:
Druhé kolo:
Vyhlášení výsledků:
•
•
•
•
•
•

5:00 – 6:00
6:00 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 12:00
13:00

Pravidla: Závodí se dle rybářského řádu. Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryb nesmí závodníci opustit svůj
sektor. Závodníci loví na jeden prut s max. 2 návazci a 1 jednoháčkem na každém z návazců. Vnadění dovoleno nejdříve 5
min. před zahájením jednotlivých kol závodu.
Losování: Losování lovných míst bude probíhat až na místě konání v pořadí, v jakém budou závodníci registrováni.
Povolené způsoby lovu: položená, feeder, plavaná, smí se chytat na všechny druhy nástrah mimo živých a mrtvých rybek
nebo jejich částí
Bodování: každá ryba nad 20 cm, 1 cm = 1 bod
Povinnosti závodníků: Šetrné zacházení s rybou, podběrák, vyprošťovač háčků. Nedodržení propozic a pokynů pořadatelů
bude mít za následek vyloučení ze závodů bez nároku na vrácení startovného.
Hlavní cena: největší ulovená ryba, dále pořadí podle počtu bodů
Občerstvení zajištěno. Pro úspěšné závodníky jsou připraveny hodnotné ceny.
Bohatě zarybněno. Možnost si ponechat jednoho mírového kapra.
Rybářské závody jsou pořádány pro dospělé i pro děti a mládež ve stejném termínu.
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