Zpravodaj městyse Krucemburk
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v tuto roční dobu děti vkládají za
okno svoje psaníčka s přáním, jaké
dárky by rády obdržely pod
stromeček. I my, kteří více
pamatujeme, máme svá skrytá či
tajná přání. Někteří by rádi změnili
svět nebo alespoň své okolí. Někteří
si dávají nová a nová předsevzetí, i
když mnohdy tuší, že se jim je
v následujícím roce nepodaří uskutečnit. Ale to není žádný
nedostatek a každý člověk, který chce něco nového či lepšího, je
stále myslí mladý. Pokud se nepodaří uskutečnit plány do
detailu, je to mnohdy tím, že nežijeme jen v prostoru, nýbrž také
v čase. A to je ten důvod, proč se vše nedaří podle našich
představ. Člověk není robot ani naprogramovaná bytost: každý
má svůj osobní rozum a ne univerzální pro celé lidstvo.
Více na straně č. 8

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
V první adventní neděli proběhlo již
třetí veřejné slavnostní rozsvícení
vánočního stromu na náměstí. Starosta
všechny přítomné přivítal krátkým
projevem o vánočních svátcích a jejich
poslání, farář Piotr Balewicz vánoční
strom vysvětil a místní chrámový sbor se
sborem Giocoso zazpíval vánoční písně.
Strom se na rozdíl od loňského
ročníku rozsvítil hned napoprvé, a tak
sklidil velký potlesk. Jsme rádi, že se
tento pěkný okamžik první adventní
neděle ujal, o čemž svědčí téměř plné
náměstí našich občanů. Po rozsvícení
stromu si pak všichni přítomní mohli
popovídat
se
svými
známými,
zaposlouchat se do vánočních koled a zahřát se všemi oblíbenou
horkou medovinou.
(red.)

4/2013

MELUZÍNA
Hledá zmrzlá meluzína,
kde je díra do komína.
Hledej, hledej, meluzíno,
komínů tu máme plno.
Až nejvyšším proletíš,
teplem se hned rozpustíš.

Martina Harvánková

KRUCEMBURSKÉ DĚLO
V NOVÉM KABÁTĚ
V průběhu tohoto roku prošlo krucemburské dělo rozsáhlou
rekonstrukcí. Po mnoho let dobře sloužilo, aniž by se na něm
prováděly nějaké větší udržovací práce. Po léta stojí na
krucemburském náměstí, a tak není divu, že nevlídné počasí naší
Vysočiny si na něm vybralo svou daň.
Celý dřevěný podvozek byl ztrouchnivělý a kovové části byly
značně orezlé. Nejtěžší bylo sehnat nová loukoťová kola. Díky
místnímu kováři panu Holcmanovi se podařilo kola obstarat.

Správce sokolovny pan Němec nakonec ve svém volném čase
vyrobil nový dřevěný podvozek, zasadil kola a provedl údržbu
kovových částí. Nakonec předal hotové dělo zástupci Úřadu
městyse.
A tak díky těmto lidem bude krucemburské dělo spoustu
dalších let slavnostně střílet při svatebních obřadech.
(red.)

FOTOOHLÉDNUTÍ
REKONSTRUKCE KRUCEMBURSKÉHO DĚLA

ZÁSTAVBOVÁ ZÓNA VYDRBALKA

VÝLOV RYBNÍKŮ MACURÁK A ŘEKA

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
1. prosince
proběhlo
v obřadní síni
tradiční
slavnostní
uvítání nově
narozených
dětí.
Mezi
občany
Krucemburku,
Starého
Ranska
a
Hluboké byly
zapsány děti:
Štěpán, Daniel,
Bára, Julie, Petr, Dominik, Daniela a Jiří. Přivítal je starosta obce
Jiří Havlíček a slavnostní atmosféru celého odpoledne podtrhlo
vystoupení dětí z naší mateřské školy a dívčího pěveckého sboru
pod vedením Marty Rejškové. Rodičům přejeme mnoho
trpělivosti při výchově dítěte a dětem přejeme, aby vyrůstaly ve
zdraví a v klidné harmonické rodině.
Jiřina Valecká

3. září
zá í 2013 se dožil
do il v plné svěžesti
sv esti
a zdraví
zdraví devadesá
devadesáti let
pan Karel Legá
Legát.
6. listopadu oslavil se svou manželkou
man elkou
Jaroslavou platinovou svatbu
70 let společn
ivota.
spole ného života.

Blahopřejeme!
Blahop ejeme!

Z DĚNÍ V MŠ
Tak jako každý rok i letos na dveře mateřské školy zaťukal
podzim. A jak vstoupil, hned začal čarovat. Všude létali draci,
malovaly se stromy s barevným listím, s jablíčky, ze suchých
listů vznikaly obrázky, v každé volné krabici se sušily kaštany,
žaludy a kukuřice. I dědovi z pohádky pomohly vytáhnout tu
převelikou řepu. Z vycházek jsme nosili vše, z čeho jde něco
hezkého vyrobit. A to, co jsme nashromáždili, brzy bylo potřeba,
protože jedno říjnové odpoledne se děti sešly se svými rodiči na
podzimní tvořivé dílně. Pod rukama rodičů a jejich dětí vznikaly
překrásné podzimní výtvory – zvířátka, strašidla, panáčci,
obrázky,
aranžmá.
Nejhezčí je pozorovat,
jak se rodiče vracejí do
dětských let. Se svými
dětmi diskutují a řeší,
jak a co vytvořit.
Všechny výrobky pak
zdobí třídy a děti si je
chodí
ještě
dlouho
prohlížet a jsou pyšné
na to, co s maminkou
nebo tatínkem dokázaly.
Na základě nabídky ZŠ, která zajistila autobus, mohli i naši
předškoláci navštěvovat hodiny plaveckého výcviku v bazénu
v Hlinsku v Čechách. A tak se osmkrát každou středu děti těšily
nejen na plavání, ale i vodní hrátky pod vedením dvou
plaveckých instruktorek. Nesmělé začátky se přeměňovaly
v úžasné plavecké výkony. Na památku dětem zůstalo mokré
vysvědčení a kapřík s nasbíranými šupinkami.
Stává se pravidlem, že mateřskou školu navštíví čas od času
kouzelník „Jiříček“ se svými novými kouzly. Děti po celou dobu
vystoupení z kouzelníka nespustí oči, jsou pozorné, a přesto
nedokážou pochopit, „jak to ten kouzelník dělá“.
V letošním školním roce opět probíhá taneční kroužek pod
vedením paní Večeřové. A tak se každé úterý jedna třída přemění
v taneční parket a na něm se tanečními kroky vznáší 20 holčiček
a dokonce jeden kluk.
Že vyslovovat správně všechny hlásky je pořádná dřina, vědí
nejlépe naši kamarádi, kteří poctivě každé pondělí společně
s paní Renátou Krátkou cvičí své jazýčky.
Dne 25. 10. na nás trochu dýchla vánoční atmosféra. Děti se
fotografovaly u vánočního stromečku. Krásné fotografie se
možná leckde stanou milým dárkem.

Je naším dobrým zvykem si po obědě čistit zoubky. Pak bez
obav přijmeme pozvání MUDr. Hany Kohlové k návštěvě její
zubní ordinace. Paní doktorka dětem vysvětluje, jak se o své
zoubky mají správně starat, a ukáže nástroje, které jí pomáhají ty
nemocné zase uzdravit.

„Prosinec prosí o snížek bílý“, tak začíná jedna z dětských
písniček. A i pro nás je tento měsíc plný kouzel, očekávání,
tajemna a vůní. Nejprve nás navštíví Mikuláš se svou družinou.
A jen co zavře vrátka, už nás čeká velké chystání, vyzdobení
školky, napečení cukroví a příprava ozdobiček na stromečky. A
když je všechno, jak má být, přichází do MŠ Štědrý den. A je se
vším všudy, s rozzářeným stromečkem, rozbalováním dárečků,
slavnostním obědem. S dárečky, koledou, hezkou básničkou
přicházíme potěšit obyvatele v Domě s pečovatelskou službou.
A tak i Vám všem přejeme krásné, pohodové Vánoce a
šťastné vykročení do nového roku.
děti a zaměstnanci MŠ

VÁNOČNÍ AKCE ZUŠ

Adventní přípravy začaly ve škole již ve čtvrtek 28. 11., kdy
děti výtvarného oboru spolu s rodiči pod vedením paní učitelky
Svobodové vyráběly vánoční dekorace, především adventní
věnečky – byla to velká krása.
V sobotu v podvečer 30. 11. dívčí pěvecký sbor Giocoso
zahájil adventní dobu svým koncertem na Třech Studních.
Krásná vánoční výzdoba a adventní zpěvy všechny posluchače
příjemně naladily a navodily předvánoční atmosféru.
V neděli 1. 12. odpoledne členky Giocosa přivítaly nové malé
občánky Krucemburku a v podvečer si společně s chrámovým
sborem zazpívaly při rozsvěcování vánočního stromu na náměstí.

Oslavy 10. výročí PS v Krucemburku zpříjemnil svým
zpěvem přípravný sboreček, který již tradičně několikrát za rok
babičky a dědečky v pečovatelském domě navštěvuje.
V neděli 15. 12. členky Giocosa vystoupily na předvánočním
koncertě v Holetíně v kulturním domě a předvedly svůj adventní
i vánoční repertoár za hudebního doprovodu manželů Jindřišky
Auředníkové a Petra Svobody.
Na úterý 17. 12. jsme připravili vánoční koncert v sálu ZUŠ a
vyslechli si klavírní a varhanní hudbu. Také přípravný sboreček
zazpíval koledy za doprovodu zobcových flétniček. Tento
koncert jsme uvedli také v dopoledních hodinách pro žáky ZŠ.
Dále nás čeká zpívání při půlnoční mši sv. a ve čtvrtek 26.
12. zveme všechny do kostela sv. Mikuláše, kde zazní vánoční

koncert Giocosa společně s chrámovým sborem a Chalupářským
komorním orchestrem.
Jménem učitelů ZUŠ si dovoluji popřát všem spoluobčanům
radostné a klidné prožití vánoční doby prozářené příjemnou
hudbou a zpěvem, mnoho zdraví, radosti, spokojenosti a úspěchů
po celý nový rok 2014.
Bc. Marta Rejšková

VÁNOČNÍ DÁREK
Dívčí pěvecký sbor Giocoso vydává svoje první CD

Adventní a vánoční písně.
Koupit si ho můžete od 15. 12. 2013 v ZUŠ.

ZPRÁVY Z NAŠÍ ZŠ
Od začátku školního roku již uběhly tři měsíce poctivé práce,
ti nejmenší se naučili spoustu nových věcí a ostatní žáci se snaží
pracovat co nejlépe. Školní práce je doplněna řadou dalších
výukových akcí a také kulturními a sportovními vystoupeními.
Žáci devátého ročníku se snaží o to, aby co nejlépe zvolili svoji
další školu, a proto je také navštívili naši bývalí žáci ze Střední
průmyslové školy stavební v Havlíčkově Brodě, aby jim
představili a co nejlépe přiblížili studium na této škole. Dále se
zúčastnili Přehlídky středních škol v Havlíčkově Brodě a
Festivalu
vzdělávání ve
Žďáru
nad
Sázavou, kam
je doprovodili
rodiče.
Věříme,
že
jejich výběr
bude správný
a budeme jim
držet palce.
Rozběhly
se vědomostní
soutěže a olympiády, ale i sportovní soutěže. Soutěže v psaní na
klávesnici PC v programu ZAVIAČIČ s názvem Talentovka
2013 se zúčastnily žákyně 8. třídy Iveta Holasová a Aneta
Josková a z 9. třídy Anna Soukupová. Aneta Josková se umístila
nejlépe, na 4.–6. místě. Žáci 3. a 4. třídy se zapojili do teoretické
výuky bezpečnosti v silničním provozu, seznamovali se
s pravidly chování a povinnostmi chodce a cyklisty, s povinnou
výbavou jízdního kola. Do soutěže Přírodovědný klokan se
zapojili žáci 8. a 9. třídy. Řešili úkoly z biologie, chemie,
matematiky a zeměpisu. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali Miloš
Losenický, Jiří Kasal a Kryštof Matula z 9. třídy. Pro všechny
žáky 1. a 2. stupně byl připraven společností Seiferos výukový
program o životě dravců s názornými ukázkami. Žáci 1. i 2.
stupně se zapojili do Logické olympiády, v krajském kole
zvítězila Veronika Harvánková z 5. třídy, která postoupila do
celostátního finále. Konalo se 25. 11. v Míčovně na Pražském

hradu. Žáci 5. třídy se opět zapojili do internetového
vzdělávacího kurzu Hravě žij zdravě 2013. Základní kurz je
strukturován na 4 týdny. Žáci v průběhu těchto týdnů plní
zábavné úkoly. Cílem je změna stravovacích návyků, správný
jídelní režim a motivace ke snížení času tráveného na počítači
nebo u televize. Proběhla školní kola soutěží Mladý historik a
Olympiáda z českého jazyka, počítačová soutěž Sapere – zdravý
životní styl a Finanční gramotnost.
Ke kulturním akcím patří návštěva žáků 8. a 9. třídy
v Lidicích a Lánech. Program v Lidicích byl připraven velmi
odborně a silně na žáky zapůsobil. Děti 1.–3. třídy navštívily
Knihovnu V. M. Sychry ve Žďáru nad Sázavou, kde pro ně byl
připraven program o ilustrátorce Heleně Zmatlíkové. V rámci
oslav Evropského dne jazyků se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku
divadelního představení v angličtině HENRY AND SIX WIVES.
Hra byla inspirována anglickými dějinami. Také žáci 1.–3. třídy
navštívili místní kino, kde zhlédli filmové pásmo pohádek Za
kamarády z TV–2. Ve 2. a 3. třídě proběhla beseda s bývalým
ředitelem školy
panem
Václavem
Jandou, který
naši
školu
pravidelně
navštěvuje
a
svým
vyprávěním
žáky
vždy
upoutá.
Jeho
beseda
se
týkala historie
školy
a
Krucemburku. Do projektu Příběhy bezpráví se zapojili žáci 9.
ročníku, projekt je složen z filmu a besedy s pamětníkem. Film
Deset bodů vyprávěl o komunistické represi a poutavou besedu
jim nepřipravil nikdo jiný než pan Janda. Další beseda na téma
Psychické poruchy se konala s pracovnicemi neziskové
organizace FOKUS Hlinsko a byla určena pro žáky 8. a 9. třídy.
V letošním roce se žáci 2. stupně mohli přihlásit do projektu
Biskupského gymnázia s názvem „Přírodní a technické obory –
výzva pro budoucnost“. Přihlášení žáci se od ledna zúčastní
zájmových útvarů v předmětech fyzika, chemie, biologie přímo
v laboratořích gymnázia.

Nadále pokračuje sběr baterií a elektrozařízení v rámci
Recyklohraní. Díky všem, kteří třídí odpad, jsme směnili sběrný
box na baterie od září již třikrát. Také sběr plastových víček,
papíru a kartonu je v plném proudu a do konce kalendářního
roku byl nasbíraný materiál odvezen. Pomerančové a citronové

kůry jsme zatím mnoho nenasbírali, doufejme, že se sběr více
rozběhne v nadcházejícím zimním období.
Celý listopad probíhal v duchu sportovním. Proběhl turnaj v
Minikopané pro žáky 8. a 9. třídy a naši chlapci v silné
konkurenci 10 týmů obsadili krásné 2. místo. Ve velké kopané
Coca Cola Cupu v Trhové Kamenici se sešla 4 družstva a kluci
v turnaji obsadili 3. místo. Žáci 6. a 7. třídy se zúčastnili
okrskového kola ve florbalu v Chotěboři. Zde obsadili 2. místo a
postoupili do okresního kola v Havlíčkově Brodě, kde vybojovali
krásné 5. místo. I žáci 8. a 9. třídy se zapojili do sportovního
klání. Také se zúčastnili okrskového kola ve florbalu, obsadili 1.
místo a s přehledem postoupili do okresního kola, kde obsadili 4.
místo. Děvčata nezůstala pozadu. V okrskovém kole v Chotěboři
děvčata 6. a 7. třídy obsadila 2. místo a zajistila si postup do
okresního kola, kde obsadila pěkné 6. místo. Žákyně 8. a 9. třídy
ve florbalu excelovaly. Do okresního kola postoupily z 1. místa a
zde obsadily 3. místo. V okresním kole ve volejbale za účasti
pouze středních škol obsadili chlapci 8. a 9. třídy 6. místo.
Žáci 6. a 7. třídy se zapojili do projektu společnosti Spektrum
– Centrum primární prevence Žďár nad Sázavou. 6. třída měla
připravený program na utužení kolektivu a vztahů ve třídě.
Různými hrami a navozenými atmosférami měli žáci dokázat,
jak to s tím třídním kolektivem vlastně je. V 7. třídě proběhl
program s názvem „Pouta (ne)závislosti“. Cílem programu byla
prevence zneužívání návykových látek a zaujetí zodpovědného
postoje při setkání s nežádoucími jevy.
I v letošním roce navštěvovali žáci 4. a 5. třídy plavecký
bazén v Hlinsku. Výcvik opět probíhal pod vedením zkušených
instruktorů plavání. Žáci se podle svých schopností zdokonalili
ve svých plaveckých dovednostech. Výcvik byl obohacen
vodními hrami, závody, deskovými mosty, skluzavkou i
soutěžemi. V závěrečné lekci měli žáci uplavat co nejvíce metrů.
Na konci tohoto výcviku každý obdržel „mokré vysvědčení“.
Od 4. do 15. listopadu se žáci 9. třídy zúčastnili
celorepublikového testování z českého jazyka, matematiky,

anglického jazyka a obecně studijních předpokladů v rámci
projektu „Stonožka 9“, které uskutečnila vzdělávací společnost
SCIO. Testování probíhalo v rámci jednotlivých předmětů plně
on-line prostřednictvím internetu. Po ukončení každého testu
žáci obdrželi hodnocení. Podrobné výsledky obdrží škola a žáci
v lednu 2014.
Již tradičně se 5. prosince uskutečnila mikulášská nadílka pro
děti 1. stupně. Mikuláš s čerty a anděly navštívil všechny třídy,
obdaroval hodné žáky a do „černé knihy“ zapsal „zlobivce“.
V ZŠ byla instalována výstava výtvarných prací „Po stopách
Jana Zrzavého“, která bude ke zhlédnutí až do konce školního
roku 2014. 17. a 18. prosince probíhala vánoční výstava, na které
se objevily výtvarné a jiné kreativní práce všech žáků školy.
Výstava se těšila velkému zájmu z řad rodičů i veřejnosti.
Navodila příjemnou vánoční atmosféru a mnohé návštěvníky
určitě inspirovala k výzdobě vlastních domovů. Příjemná
předvánoční atmosféra byla zakončena novou filmovou
pohádkou „Kovář z Podlesí“ v místním kině.
Jako každým rokem se i letos děti těší nejen na Ježíška, ale i
na sněhovou nadílku, proto jim přejeme, aby o nadcházejících
vánočních prázdninách se jim všechna přání vyplnila.
Přejeme všem čtenářům časopisu Domov klidné vánoční
svátky prožité v kruhu rodinném, hodně zdraví a pohody
v novém roce 2014.
kolektiv zaměstnanců ZŠ

Třpytivý pozdrav plný vloček,
mnoho dárků pod stromeček.
Radost a klid na Vánoce
a hodně štěstí v novém roce.
Simona Polívková

INFORMACE Z 59.–63. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE
59. zasedání – 11. 9. 2013
*RM projednala, schválila a doporučila
ZM ke schválení výběr nejvhodnější
nabídky na akci „Krucemburk – připojení
č. p. 82 na kanalizaci“ – firmu LS MONT,
s.r.o., Žďár nad Sázavou.
*RM projednala, schválila a doporučila
ZM návrh Smlouvy o dílo na akci
„Krucemburk – připojení č. p. 82 na
kanalizaci“ se zhotovitelem LS MONT,
s.r.o., Žďár nad Sázavou, za cenu 849.897
Kč bez DPH.
60. zasedání – 24. 9. 2013
*RM projednala a schválila žádost o
sponzorský dar k účasti na MS veteránů
v Brazílii pro pana M. B.
*RM projednala a schválila Zprávu o
vnitřním auditu Pečovatelské služby bez
závažných připomínek.
*RM projednala a schválila návrh
k provedení veřejnosprávní kontroly
příspěvkových organizací MŠ a ZŠ
(finanční kontrola).
*RM projednala a schválila udělení
licence na provoz autobusové linky
840125 (Žďár n. S. – Vojnův Městec –
Ždírec n. D.) a linky 840126 (Žďár n. S. –

Pardubice – Hradec Králové) pro firmu
ZDAR, Žďár n. S.
*RM projednala a schválila souhlas se
stavbou Areál spol. BeHo, s.r.o., Staré
Ransko – prodloužení STL plynovodu a
STL plynové přípojky. Veškeré výkopy
budou uvedeny do původního stavu a
firma doloží doklad o hutnění.
*RM projednala a schválila Smlouvu o
poskytnutí podpory ze SFŽP na akci
„Zateplení OÚ Krucemburk“. Způsobilé
výdaje jsou 1.031.131 Kč, z toho je
dotace 928.017 Kč.
*RM projednala a schválila Smlouvu o
poskytnutí podpory ze SFŽP na akci
„Zateplení
zdravotního
střediska“.
Způsobilé výdaje jsou 1.465.608 Kč,
z toho je dotace 1.319.046 Kč.
*RM projednala a schválila dohodu o
úpravě soupisu dokladů a účtů na akci
„Zateplení a výměna zdroje tepla v OÚ
Staré Ransko“ – změna účtu zhotovitele
stavby.
*RM
projednala
a
schválila
veřejnoprávní smlouvu o umístění
stavby s MěÚ Ždírec nad Doubravou na
akci „Přístavba ÚM Krucemburk“.

*RM projednala a schválila odprodej
parcely 386/1 o výměře 110 m2 v k. ú.
Staré Ransko a směnu pozemku PK parc.
č. 305/3 v k. ú. Staré Ransko o výměře
5.316 m2.
*RM projednala a schválila oslovení
bankovních ústavů na předložení návrhů
na převedení úvěrů od České spořitelny.
*RM projednala a neschválila studii
novostavby „Pečovatelské byty –
Krucemburk“ od firmy BW – Projekce
Holice s tím, že projekt musí být upraven.
61. zasedání – 7. 10. 2013
*RM projednala a schválila žádost o
výměnu bytu p. J. K. v bytovém domě
(Školní 454) z garsoniéry na byt 2+1.
*RM projednala a schválila žádost o
umístění do bytu č. 6 v DPS p. M. Z.
*RM projednala a schválila žádost o
prodej parcely č. 1509/5 v obci
Krucemburk na ZTV Vydrbalka panu P.
V., Žďár nad Sázavou.
*RM projednala a schválila žádost o
zpětné odkoupení pozemku parc. č.
1509/1 a zároveň o zrušení kupní smlouvy
s R. a D. M.
*RM projednala a schválila smlouvu o
dílo na publikace o městysi Krucemburk

v nákladu 1.000 ks, rozsah bloku 96 stran,
s firmou F.R.Z Brno za cenu 193 Kč/ks.
*RM projednala a schválila nájemní
smlouvu na volební místnost okrsku č.
3 v Hluboké pro volby do PS s p. J. S.
*RM projednala a schválila převod
majetku městyse do majetku MŠ
(převod sporáku) a dále převedení
kopírky do majetku ZUŠ.
*RM projednala a schválila smlouvu
s firmou Coprosys-Leonet na připojení
internetu pro ÚM, ZŠ, MŠ, DPS.
*RM projednala a neschválila žádost o
poskytnutí daru Fokus Vysočina –
středisko Hlinsko.
62. zasedání – 30. 10. 2013
*RM projednala a schválila žádost o
povolení výjimky počtu žáků ve školní
družině ZŠ pro školní rok 2013-14 na
celkový počet 35 žáků.
*RM projednala a neschválila žádost o
výměnu bytu 2+1 v bytovém domě č.
454 za byt 3+1 v témže bytovém domě,
žadatelé O. P. a P. P. Žádost se může
projednat až po fyzickém opuštění bytu
rodinou K.
*RM projednala a neschvaluje žádost o
odkoupení pozemku parc. č. 1442/2
v katastrálním území Krucemburk pro
parkovací místo na osobní automobil, pan
L. Š. Doporučuje pozemek k pronájmu.
*RM projednala a schválila výroční
zprávu o činnosti ZŠ za šk. rok 2012-13.
*RM projednala a schválila žádost o
navýšení rozpočtu ZŠ v roce 2013 o
5.000 Kč na primární prevenci žáků 1. a
2. stupně. Prevenci bude provádět
společnost Spektrum, Žďár nad Sázavou.
*RM projednala a schválila návrh
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného
břemene
č.
smlouvy
8800071353/1/BVB, místo stavby k. ú.
Staré Ransko, areál firmy BEHO, s.r.o.
*RM projednala, schválila a doporučuje
ZM k projednání Smlouvu o budoucí
kupní smlouvě na pozemek parc. č. PK
1393/3 o výměře 7.810 m2, vlastník pan
Z. G., bytem Ždírec n. D. RM doporučuje
zahrnout investici do rozpočtu 2014.
*RM projednala a schválila Rozpočtové
opatření č. 1/2013 ZŠ. RM dále schválila
přijetí daru pro ZŠ – kopírka BIZHUB
C350 Set OFFICE, dárce ELASTA–
VESTIL, spol. s.r.o.

*RM projednala a schválila žádost o
finanční dotaci na vybavení klubovny
SDH Staré Ransko ve výši 8.000 Kč na
nákup materiálu na kuchyňský kout
(lamino, vodovodní baterii, dřez).
*RM projednala a schválila žádost o
připravení Smlouvy o uzavření budoucí
kupní smlouvy s firmou CETL Cargo,
s.r.o., Hlinsko v Čechách na prodej cca
37.500 m2 z parcely 1366/1 v k. ú.
Krucemburk na výstavbu skladovací haly
a
kancelářské
budovy.
Ukládá
místostarostovi zajistit Smlouvu o
budoucí smlouvě kupní a předložit ke
schválení RM před schválením prodeje
příslušných pozemků.
*RM projednala a schválila návrh
Smlouvy na zpracování a administraci
žádosti
do
OPŽP
na
projekt
,,Revitalizace
Mlýnského
rybníka“
v Krucemburku. Zároveň žádá o rozložení
na dvě části čerpání: 50 % po vydání
rozhodnutí o poskytnutí dotace a 50 % po
podpisu smlouvy o poskytnutí dotace
(variantně v poměru 80 % a 20 %).
*RM projednala a schválila žádost o
prodej stavební parcely k výstavbě
rodinného domu v místní části Hluboká
(parcela číslo 67/2, žadatel P. M.,
Přibyslav). RM schvaluje podání žádosti
k převedení pozemku PK parc.č. 67/2
v k.ú. Krucemburk na stavební pozemky
pro občanskou vybavenost v souladu
s Územním plánem městyse Krucemburk,
kdy stávajícím vlastníkem je Státní
pozemkový úřad Jihlava.
*RM projednala a schválila návrh akcí
na rok 2014 – Zateplení a přístavba OÚ,
Rekonstrukce chodníků podél silnice I/37
– II. etapa, Sběrný dvůr, Realizace
kanalizace v ulici Na Liškově (včetně
klubovny), Realizace zpevněné plochy
pro umístění kontejnerů na tříděný odpad
ze spodní části parčíku u lesácké bytovky,
Projekt na rekonstrukci komunikace
včetně chodníků v ulici Hlubocká
(rozděleno na dvě etapy do roku 2015).
63. zasedání – 18. 11. 2013
*RM projednala a neschválila žádost o
odkoupení pozemků ze dne 5. 11. panu
M. K., Krucemburk (odkup pozemků
č.48/6 a 48/3 v k. ú. Hluboká) a
doporučuje požádat o pronájem pozemku
č. 48/6.

*RM projednala a neschválila žádost
pana R. W., bytem Krucemburk. RM
konstatovala, že pan W. nesplňuje
podmínky k přidělení bytu.
*RM projednala a schválila žádost MŠ o
její uzavření od 23. do 31. 12. 2013.
*RM projednala a schválila žádost o
příspěvek na pořádání 4. ročníku
v křížovém mariáši „Krucemburský
flek“ ve výši 2.000 Kč. Turnaj je
naplánován na 11. 1. 2014. Příspěvek
bude vyplacen v roce 2014 po předložení
dokladu za nákup věcných darů.
*RM projednala a schválila vícepráce na
akci „Zateplení zdravotního střediska
Krucemburk“. Jedná se o tyto práce:
oprava příchodové cesty k zadnímu
vchodu, oprava terasové dlažby u vchodu
do zdravotního střediska, oprava dlažby
na lodžii u MUDr. Turinského, obklad
soklu u vchodu a balkonu. Celková částka
víceprací je 40.286 Kč včetně DPH.
*RM projednala a schválila návrh
Darovací smlouvy mezi Lesy ČR a MŠ
na dar ve výši 5.000 Kč a souhlasí s jeho
přijetím.
*RM projednala a neschválila žádost o
přidělení bytu v bytovém domě Školní
454 pro pana P. P., bytem Krucemburk.
*RM projednala a schválila žádost o
přeložení stožáru veřejného osvětlení
z důvodu umožnění snadnějšího vyjíždění
z pozemku pana P. F.
*RM projednala a schválila žádost o
příspěvek na provoz ZŠ v roce 2014
v celkové výši 638.000 Kč. V případě
plánovaných investic (nové podlahy ve
třídách) nařizuje vedení ZŠ zachovat
parketové podlahy.
*RM projednala a schválila žádost o
příspěvek na provoz MŠ v roce 2014
v celkové výši 334.000 Kč.
*RM projednala a schválila žádost o
příspěvek na opravu a posílení zvukové
techniky
pro
zájmové
spolky
v Krucemburku v celkové výši 19.500 Kč.
Příspěvek bude vyplacen na základě
smlouvy o poskytnutí příspěvku.
*RM projednala, doplnila a schválila
návrh Rozpočtu Městyse Krucemburk
na rok 2014. Návrh rozpočtu postupuje
k projednání finančnímu výboru a
doporučuje ZM ke schválení.

INFORMACE Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE – 16. 10. 2013
*ZM projednalo a schválilo prodej
pozemku parc. č. 1417/2 a 1434/1 o
výměře cca 2.500 m2 v k. ú. Krucemburk
za cenu 40 Kč/m2 dle zpracovaného GP.
*ZM projednalo a schválilo koupi
pozemku parc. č. 1175/4 o výměře 3.254
m2 za cenu 40 Kč/m2 dle GP číslo 619 –
44/2013.

*ZM projednalo a schválilo prodej
pozemku PK parc. č. 386/1 o výměře 110
m2 v k. ú. Staré Ransko za cenu 20 Kč/m2.
ZM projednalo a neschvaluje směnu
pozemku PK parc. č. 305/3 o výměře
5.615 m2 za pozemky parc. č. 34 o
výměře 891 m2, parc. č. 37 o výměře 957
m2, parc. č. 466 o výměře 180 m2, a
pozemky vzniklé dle GP č. 210-

1155/2013 ze dne 19. 7. 2013, parc. č.
27/8 o výměře 556 m2, parc.č. 27/9 o
výměře 1.070 m2, parc. č. 36/4 o výměře
152 m2, parc. č. 467/2 o výměře 155 m2,
vše v k.ú. Staré Ransko.
*ZM projednalo a schválilo Rozpočtové
opatření č. 6/2013.
*ZM projednalo a potvrdilo rozhodnutí
RM o schválení Smlouvy č. 12113403 o

poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního
prostředí
ČR
v rámci
Operačního programu Životní prostředí na
akci „Zateplení OÚ Krucemburk“.
*ZM projednalo a potvrdilo rozhodnutí
RM o schválení Smlouvy č. 12125003 o
poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
v rámci Operačního programu Životní
prostředí na akci „Zateplení zdravotního
střediska Krucemburk“.
*ZM projednalo a potvrdilo rozhodnutí
RM o schválení Veřejnoprávní smlouvy
o umístění stavby s MěÚ Ždírec nad
Doubravou – stavební úřad na akci
„Přístavba ÚM Krucemburk“.
*ZM projednalo a doporučuje pracovat
na původním návrhu studie DPS.

*ZM projednalo a zvolilo členem
finančního výboru paní Miroslavu
Slanařovou.
*ZM projednalo a schválilo Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy na věcné
břemeno k pozemku p.č. 1641/30 a
k pozemku
p.č.
1641/31
v k.ú.
Krucemburk za cenu 5.000 Kč.
*ZM projednalo a schválilo Smlouvu o
uzavření budoucí kupní smlouvy na
pozemek p. č. 1641/26 o výměře 3,5 m2
s ohledem na nepatrnou výměru za cenu
500 Kč.
*ZM projednalo a odkládá projednání
Dodatku č. 2 ke Smlouvě nájemní mezi
podílnickými obcemi LDO a LDO se
sídlem v Přibyslavi ze dne 28. 4. 2011.

*ZM projednalo a schválilo žádost o
zpětném odkupu pozemku parc. č.
1509/12 v k. ú. Krucemburk za podmínek
úhrady nákladů spojených s uzavřením
smlouvy a vkladu smlouvy do katastru
nemovitostí.
*ZM projednalo a bere na vědomí zprávu
z činnosti
kontrolního
výboru.
Kontrolní výbor neměl připomínek.
*ZM pověřuje RM k projednání zřízení
věcného břemene k pozemku parc. č.
1387/1 a 1387/5 ve prospěch stavby
ČOV, vše v k. ú. Krucemburk.

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.

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK:
Sportovně-kulturní spolek Perun
Hluboká si Vás dovoluje pozvat
na celosvětově úspěšné divadelní
představení CAVEMAN
Máte chuť rozesmát se až
k slzám? Tak neváhejte!
Předprodej a rezervace
vstupenek na tel.č.: 607 624 692.

PLESOVÁ SEZONA 2014

Chrámový pěvecký sbor Krucemburk
Vás srdečně zve na:

Půlnoční mši sv. s A. V. Michnou z Otradovic,
SOKOLOVNA KRUCEMBURK
18. ledna 2014
25. ledna 2014
1. února 2014
8. února 2014
15. února 2014
22. února 2014

Myslivci Krucemburk
TJ Spartak St. Ransko
Farní ples
Dekora Ždírec n. D.
Městys Krucemburk
SDH Ždírec n. D.

Soutěž o ZLATOU FANKU
V sobotu 28. prosince 2013 se koná
8. ročník turnaje ve stolním tenisu.
Začátek v 8.30 hodin v sokolovně.
Srdečně zvou pořadatelé – římskokatolická
farnost Krucemburk

IC KRUCEMBURK NABÍZÍ
KALENDÁŘ ŽELEZNÉ HORY 2014
KALENDÁŘ ISLAND 2014
JÍZDNÍ ŘÁDY 2014

která se koná

dne 24. 12. 2013 ve 22.00 hodin
hodin
v kostele sv. Mikuláše v Krucemburku.
Zazní Vánoční muzika Adama Václava Michny z Otradovic
v podání Chrámového pěveckého sboru
a dívčího pěveckého sboru Giocoso.
VÁNOČNÍ KONCERT
Čtvrtek 26. 12. 2013 v 17 hodin, kostel sv. Mikuláše
Na programu: K. Stecker: Koleda
J. J. Ryba: Česká mše vánoční Hej mistře
Účinkují: Chrámový pěvecký sbor, Dívčí pěvecký sbor Giocoso,
Chalupářský komorní orchestr, řídí M. Rejšková a P. Kočí

KONTEJNER NA POUŽITÉ OŠACENÍ NA NÁMĚSTÍ
URČEN NA: letní a zimní oblečení, lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony,
látky, péřové a vatované přikrývky, polštáře, obuv, plyšové hračky,
funkční tašky, kabelky, batohy.

SLOVO STAROSTY
pokračování ze str. 1

Každý na konci občanského roku rekapituluje a hodnotí
uplynulý kalendářní rok. I já se pokusím sdělit Vám svoje
myšlenky a přání. V celospolečenské rovině je naše republika ve
stálém pohybu a změně. Letošní rok zahájila přímá volba
prezidenta, pokračoval pádem vlády, předčasnými volbami a
končí ustavením nové politické vlády. Nebudu hodnotit a
vyjadřovat se k politickým výsledkům, ať jde pro někoho o
vítězství a pro druhého o prohru. Co mě osobně v uplynulém
roce udivilo, byla společenská poptávka po změně za cenu, ať to
stojí, co to stojí. A mnozí aktéři, kteří se snaží naplnit přání či
očekávání občanů, se uchylují ke všem možným nepravostem a
nekalostem s vědomím, že než se vše provalí, do té doby oni
budou v klidu a zvítězí za každou cenu.
Myslím si, že málo nasloucháme našim starším
spoluobčanům, kteří pamatují zlé a chudé časy či dlouhá léta
nedostatku jídla, oblečení apod. Když nám o takových dobách
tito občané začnou vyprávět, považujeme to za nesmysl, za
nějakou pohádku z dob dávno zašlých nebo z nějakého scifi
seriálu. Mnozí z nás si vůbec nedokáží představit, že určité zboží
bylo nedostatkové nebo že byly doby, kdy byly ohroženy životy
mladých i starých něčím takovým jako hlad a válka. Sledujeme
televizi, v pokoji máme příjemně vytopeno, dobře jsme
povečeřeli, popíjíme třeba vínko nebo pivko a v telce vysílají
záběry ze zemětřesení, z toho vzniklých povodní či ničících vln
tsunami. A my jsme rádi, že to není u nás, ale je to někde tam
jinde.
Nebo nějaký člověk zahájí akci pranýřováním nějaké
nepravosti, ale on sám v rámci očistného boje proti jím napsané
nepravosti, která neexistuje, se sám dopustí podvodu na těch
občanech, kteří jeho svaté tažení proti neexistující nepravosti
podpořili. Často podléháme těmto falešným karatelům a
zvěstovatelům, protože když se to může stát v nějakém jiném
městě, proč by se to nemohlo dít i zde u nás.
Každý občan má právo vyjádřit svoje stanovisko a obohatit
naše spoluobčany svým objevem či sdělením. Bohužel se vždy
ujímají pomluva, klepy, senzacechtivé informace.
V našem městysi máme bohatou spolkovou činnost. Každý
rok zde proběhne několik plesů, loutkové divadlo nastuduje a
hraje mnoho představení pro děti, kino promítá filmy
v digitálním provedení. Stále však někteří lidé na vše nadávají,
ale v ničem nepomohou. A když za aktivní pomoci městyse
zorganizujeme představení cimbálové muziky, přijde sice dost
zájemců, ale osobně bych očekával návštěvu vyšší. Místo
pochvaly a uznání se nám dostává kritiky. Ti, kteří umějí
poděkovat, si svoje sdělení nechávají pro sebe, protože není doba
něco chválit: mohlo by se stát, že by museli svůj názor obhajovat
před jiným člověkem, a to se nikomu nechce.
Zde je na místě, abych poděkoval všem, kteří se aktivně
podílejí na spolkové činnosti v naší obci. Svou činnost
vykonávají ve svém volném čase a zadarmo. Děkuji každému

UPOZORNĚNÍ
PRO OBČANY
Úřad městyse Krucemburk
oznamuje občanům:
Dne 23. 12. – ÚM otevřen od 7 do 13 h.
Dne 27. 12. – ÚM uzavřen.
Dne 31. 12. – ÚM uzavřen.
Zajistěte si prosím včas
své potřebné záležitosti.

z Vás, kdo jakýmkoliv způsobem vykonává dobrovolnou činnost
ve prospěch občanů a tím naplňuje smysl občanské společnosti.
Mnozí z Vás si položili otázku, proč starosta toto píše. Chci
apelovat na normální lidské vlastnosti, jakými jsou rozum a
rozvaha. Osobně mám obavu z toho, že se v budoucnu objeví
skutečný rétor, který naši společnost nebo celou zemi, Evropu či
část světa přivede na scestí nějakého konfliktu. Pro příklady
nemusíme chodit daleko: jeden z největších rétorů a kritiků tzv.
kmotrů
(bývalý
poslanec)
byl
přistižen
s penězi
z nevysvětlitelných příjmů. Přitom to byl právě on, kdo nejvíce
bouřil proti korupci, a sám se choval dle úsloví: káže vodu a pije
víno. Kdo dnes v každé druhé větě neskloňuje slovo „korupce“,
může být podezřelý. Všechny schvalované zákony musí
obsahovat tzv. protikorupční doložku bez zvážení toho, zda se
jedná o nesmysl či jenom proklamovanou skutečnost. A zase
nám tento nesmysl do právního pořádku propašovala určitá
politická strana, která v současnosti již skoro neexistuje,
napáchané nepravosti však zůstávají.
Mnohdy lidé v tažení a boji proti nepravostem přestávají
vnímat odlišnosti mezi sdělením a manipulací. Klidně odsoudíme
kohokoliv, protože to psaly noviny, a už vůbec si
neuvědomujeme, že novináři často upravují svoje články a tím
prodávají čtenáře ve prospěch reklamy, která je v příslušných
novinách otištěna.
Myslím, že jsem se trochu ve svém sdělení posunul od
běžných odpovědí na otázky k malému apelu ke všem Vám
čtenářům. Osobně mám největší radost ze svých vnoučat, jichž
máme společně s manželkou Alenou šest. Nejstarší vnuk Martin
už chodí do školy a také my jsme trochu dospělejší. Zestárli
jsme? Ne, chlapi nestárnou, ale dorůstají do krásy jako mladá
poupata.
Vážení spoluobčané, jsme na konci občanského roku, a jak je
zcela běžné každý rok, rekapitulujeme a hodnotíme odcházející
rok 2013. Vážené paní, vážení pánové, milá mládeži, děvčata a
mládenci, vážení spoluobčané, dovoluji si Vám všem jménem
svým i všech zastupitelů popřát šťastné a veselé svátky vánoční,
hodně radostí a zdraví, mnoho osobních a pracovních úspěchů
v následujícím roce 2014. Hlavně Vám všem přeji dobrou mysl,
optimismus a dobrou náladu, neboť ta i hory přenáší.
Přeji Vám jenom vše dobré.
Váš Jiří Havlíček – starosta

POLICIE ČR HLÁSÍ
Vážení spoluobčané, dovolte, abych
Vás seznámila s některými případy trestné
činnosti, ke kterým
došlo
v
průběhu
měsíců září až listopad
2013
v
teritoriu
obvodního
oddělení
PČR Chotěboř.
Krádeže vloupáním
*Neznámý pachatel v době od 2.30 hodin
2. 9. po rozříznutí sítě na mouchy vnikl
pootevřeným
oknem
do
objektu
restaurace U Pecinů v obci Údavy. Vnikl
do přípravny zeleniny, kde aktivoval čidla
alarmu, a z místa utekl, aniž by něco
odcizil. Poškozené společnosti způsobil
škodu na síti ve výši 500 Kč.
*Sedmadvacetiletý muž z Chrudimska a
pětadvacetiletá žena z Chotěbořska
v době od 17 hodin 26. 8. do 7.30 hodin 3.
9. rozpletli pletivo vstupní brány a vnikli
do
areálu
sběrných
surovin
v
Krucemburku. Po vypáčení a odcizení
visacího zámku vnikli do skladu surovin.
Odtud odcizili 30 kg hliníku v plastové
přepravce, 40 kg měděných kabelů a
moped zn. Piagio. Z volného prostranství
areálu dále odcizili odpad z litiny a
nerezu. Poškozenému způsobili škodu ve
výši 15.550 Kč. Dále v době od 9 hodin 9.
9. do 7.30 hodin 10. 9. odstranili
pletivový výplet křídla hlavní brány a
vnikli do areálu sběrných surovin
v Krucemburku. Z volného prostranství
odcizili 300 kg kovového odpadu a
nainstalovanou fotopast zn. Acorn 5210MC. Poškozenému způsobili škodu ve
výši 6.490 Kč.
*Neznámý pachatel v době od 20.30
hodin 30. 9. do 8 hodin 1. 10. v
Krucemburku (v ulici Větrná) po
odstranění a odcizení visacího zámku u
bočních vchodových dveří vnikl do
novostavby. Nic však neodcizil. Na
pozemku u rozestavěného domku přeštípl
další visací zámek a vnikl do dřevěné
kůlny. Prohledal ji, ale také nic neodcizil.
Dále pak u sousední novostavby vnikl po
odstranění visacího zámku do bývalého
nákladního vozidla, které slouží jako
sklad nářadí, a zde odcizil z uzamčené
plechové bedny motorovu pilu zn.
Husqvarna 365 s kanystrem na benzin a
olej. Potom u dřevěné kůlny, na pozemku
u další sousední novostavby, odstranil a
odcizil visací zámek a vnikl dovnitř.

Kůlnu opět prohledal, ale nic neodcizil.
Poškozeným způsobil celkovou škodu
10.120 Kč.
*Neznámý pachatel v době od 22.15
hodin 16. 10. do 15.30 hodin 17. 10.
v Krucemburku u hostince Kuba rozbil v
zadní části špaletové okno a vnikl dovnitř.
Celý hostinec prohledal a odcizil cigarety
různých značek, čokolády, plynový
zapalovač (maketa pistole zn. Bereta) a
plechovku Pepsi. Poškozenému způsobil
škodu 7.534 Kč.
*Neznámý pachatel v době od 18 hodin
18. 10. do 11 hodin 22. 10. ve Ždírci n. D.
v ulici Nad Řekou nezjištěným způsobem
vnikl do zaparkovaného motorového
vozidla zn. Dacia Logan SD. Vozidlo
prohledal a ze sedadla spolujezdce odcizil
látkovou tašku na notebook, v níž byly
dva cestovní pasy a zařízení na ukládání
dat GPS. Poškozeným způsobil škodu
4.500 Kč.
*Neznámý pachatel v době od 21.30
hodin 21. 10. do 6.20 hodin 22. 10. ve
Ždírci nad Doubravou v ulici Ke Stadionu
po vyříznutí gumového těsnění u
trojúhelníkového okna pravých zadních
dveří vnikl do osobního motorového
vozidla zn. Renault Clio. Vozidlo
prohledal
a
z
přihrádky
před
spolujezdcem odcizil GPS navigaci, tašku
na doklad s peněženkou. Poškozenému
způsobil škodu 3.600 Kč.
*Neznámý pachatel v době od 20 hodin
21. 10. do 9 hodin 22. 10. vnikl po rozbití
skleněné výplně okna u levých zadních
dveří do zaparkovaného motorového
vozidla zn. Ford Mondeo, které bylo
odstavené
pod
dřevěným
volně
přístupným přístřeškem u rodinného
domku v ulici Mikuláše Střely
v Krucemburku. Vozidlo prohledal a z
prostoru
zadních
sedaček
odcizil
kosmetický přístroj IPL laser, zelený
plastový kufřík s kosmetickými přípravky
zn.
Renophase
i
kufřík
Kappa
s kartotékou. Poškozené způsobil škodu
ve výši 300.000 Kč.
*Neznámý pachatel v době od 19.20
hodin 6. 11. do 7.20 hodin 7. 11. po
rozbití skleněné výplně trojúhelníkového
okna u levých zadních dveří vnikl do
osobního motorového vozidla zn. Renault
Laguna. Vozidlo prohledal a ze
zavazadlového prostoru odcizil plastový
kufřík s příslušenstvím k elektrickému
ručnímu
nářadí.
Vozidlo
bylo
zaparkováno ve vjezdu domu v ulici V

NAD JEDNOU
AUTOBUSOVOU LINKOU...
Před padesáti lety začala projíždět Krucemburkem
autobusová linka ze Znojma do Hradce Králové. Provozoval ji
závod ČSAD Znojmo. V našem kraji autobus zastavoval ve

Údolí ve Ždírci n. D. Poškozeným
způsobil škodu ve výši 8.500 Kč.
*Neznámý pachatel 22. 11. v době od
18.15 do 19.10 hodin vnikl po rozbití
skleněné výplně oken zadních dveří do
dvou osobních motorových vozidel zn.
Honda a zn. Subaru Legaci, která byla
zaparkována na parkovišti u restaurace
Jackův ranč ve Ždírci nad Doubravou.
Vozidla prohledal a odcizil notebooky,
finanční hotovost, osobní doklady,
pánskou
příruční
tašku,
pánskou
peněženku, platební kartu, bezdrátové
přenosné sluchátko, cestovní tašku s
oblečením i dioptrickými brýlemi.
Poškozeným způsobil škodu ve výši
147.100 Kč.
*Neznámý pachatel v době od 16 hodin 3.
11. do 14 hodin 25. 11. po odstranění a
odcizení visacího zámku z dveří vnikl do
kůlny na nářadí na volně přístupném
pozemku u rekreační chaty ve Starém
Ransku. Kůlnu prohledal a dále odcizil
motorovou benzínovou sekačku, zahradní
kolečko a plastový kanystr s benzínem.
Poškozenému způsobil škodu ve výši
4.900 Kč.
Krádeže
*Neznámý pachatel 29. 9. v době od 17
do 18.40 hodin odcizil nákladní motorové
vozidlo zn. VW Caddy s naloženým
firemním
nákladem,
které
bylo
zaparkováno v lesním porostu u
komunikace vedoucí z obce Krucemburk
na Košinov. Poškozené společnosti
způsobil škodu ve výši 250.000 Kč.
*Neznámý pachatel v době od 4. 10. do
17. 10. odcizil dva základní rámy na čelní
nakladač zn. Tracklift, které byly volně
odložené na neoploceném pozemku v
obci Hluboká. Poškozenému způsobil
škodu ve výši 18.000 Kč.
*Dva třiadvacetiletí muži z Chotěbořska a
Ostravy odcizili v obchodním domě
Albert ve Ždírci n. D. potraviny ve výši
637 Kč. Při krádeži je přistihli
zaměstnanci OD. Zboží bylo vráceno do
prodejny.
Požár
*24. 9. došlo k požáru bytu ve Ždírci nad
Doubravou. Jeho příčinou byla nedbalost
uživatelky bytu, která nechala na
zapnutém vařiči jídlo a usnula. Odhadnutá
škoda požárem na zařízení bytu je
800.000 Kč. Věc na místě převzal
vyšetřovatel HZS kraje Vysočina.
pprap. Marie Perková,
vrchní asistent

Žďáru nad Sázavou, kde byla půlhodinová přestávka, ve
Škrdlovicích, Vojnově Městci, Krucemburku a Ždírci nad
Doubravou a pokračoval před Trhovou Kamenici, Nasavrky,
Slatiňany, Chrudim a Pardubice do tehdejšího východočeského
krajského města. Dopoledne autobus projížděl naší obcí zprvu
kolem deváté hodiny (v Hradci Králové byl v půl jedenácté),

později kolem půl deváté (v Hradci Králové byl před desátou
hodinou). Zpět vyjížděl z Hradce Králové v jednu hodinu po
poledni a v Krucemburku byl před půl třetí, později opouštěl
krajské město v 13.15 hodin a Krucemburkem projížděl v 14.39
hodin. Od roku začátku prázdnin 2010 jezdí o hodinu později.
Autobus na této lince jezdí každý den kromě Štědrého dne.
Za půlstoletí se na lince vystřídala řada řidičů. Zprvu to byli
Jan Macinka a Karel Černý, později – od poloviny 70 let. – Karel
Šnajdr a František Protivínský, který zde jezdil přes dvaadvacet
let (do roku 1999), poté se zde střídali Jan Klügl a Jan Kamarýt.
V současnosti zde jezdí Luděk Kelča, Milan Krutiš a Ladislav
Vyklický.
Ročně ujedou autobusy na lince téměř 150 tisíc kilometrů; za
padesát let to bylo 7,5 milionů kilometrů. Kolik pohonných hmot
přitom spotřebovaly, jen těžko spočítáme.
(red.)

LIBĚCKÁ STEZKA
V článku se vrátíme hluboko do minulosti, do 12. a 13.
století, abychom si udělali představu, jak to zde v té době
vypadalo. Zdejší kraj byl pustý. Na východní straně – zhruba od
Libice nad Doubravou a Branišova až za Žďár – se rozkládaly
hluboké nepřístupné pralesy a slatinaté louky, které byly plné
zrádných močálů a bažin.
Tímto neprostupným územím vedla podle řeky Doubravy
cesta neboli stezka, po níž se nechalo jít. Na české straně byla
nazývána Liběcká, na moravské straně Žďárská. O tom, že tato
stezka zde vedla od nepaměti a používali ji také římští kupci,
svědčí nálezy římských mincí a bronzů. Stezka v té době vedla
z čáslavské župy do župy brněnské, jak v té době bylo členěno
zemské území. Roku 1126 byl újezd libický (liběcký) darován
kostelu olomouckému. Z tohoto roku je také první záznam o
Libici na Doubravou. Zde žil jakýsi Lubjata, který měl na starosti
správu stezky a její ochranu. U Libice bylo hradiště, hlavní sídlo
pomezní stráže. Po Lubjatovi dostaly osada a stezka své jméno.
Právě až do Libice bylo v té době vedeno osídlení v Čechách.
Poslední kolonizování tohoto kraje v té době končilo u Branišova
a Přechodu, dnešního Bílku.
V Branišově v té době měla být jakási zemská brána, která
umožňovala jít na Moravu. Místa, kterým se říkalo zemská
brána, byla i na jiných místech. Od Branišova pokračoval na
Moravu jen neosídlený pustý kraj. Další civilizace pokračovala
až za Žďárem směrem na Moravu. Branišov byl v té době
nejvýchodněji osídleným místem liběckého újezdu. Oblast od
Branišova na východ byla kolonizována až kolem roku 1242
řádem německých rytířů. Bylo to území od pramenů řeky
Doubravy, v té době nazývané Doubravice, a řeky Kamenice u
Vortové, dnešní Chrudimky. Tímto krajem protékala říčka
Slubice, podle níž dostal zmiňovaný Slubický les své jméno.
Právě Branišov byl nejzápadnějším místem tohoto území.
Němečtí křížovníci dostali toto území od bohatého velmože Jana
z Bratčic, který se po založení Polné psal z Polné: vytvořil zde
panství se sídlem v Krucemburku.
Vraťme se však zpět do 12. století. Aby karavany obchodníků
– kupců, jak se jim v té době říkalo – a chodců mohly bezpečně
cestovat po stezce, byla vytvořena soustava strážnic, odkud se
stráže staraly o jejich bezpečnost. Odlehlá místa hraničního
pralesa byla plná nebezpečí. Jednak zde bylo plno dravé zvěře,
byli zde také lidé, kteří žili na okraji společnosti a živili se
především loupením. Přepadali karavany pocestných a pro zisk
neváhali ani zabíjet. Proto na vybraných místech, většinou na
kopcích, byly vybudovány strážnice. Pro větší bezpečnost byly
obehnány valy a zátarasy. Byly budovány tak, aby byly z dálky
mezi sebou vidět a aby v případě nebezpečí bylo možno dávat
mezi nimi kouřová nebo ohňová znamení. Strážníci měli za

povinnost doprovázet karavany kupců a lidí, kteří s nimi šli, a
starat se o jejich bezpečnost. Zároveň měli také za úkol udržovat
průchodnost stezky.
K ochraně stezky sloužila také hradiště, jednak u Libice,
Spytice a hrad Sokolov v doubravském údolí nedaleko Bílku.
Strážnice byly na vrchu Homole nedaleko Sobíňova, nad
Hlubokou na kopci k Radostínu, kde měl být náčelníkem jakýsi
Radosta, po kterém byl pojmenován později Radostín.
Významná byla také strážnice u Stržanova. Od stezky Liběcké
odbočovalo několik dalších stezek a cest, např. stezka Haberská.
Pod Krucemburkem se stezka Liběcká křížila se stezkou
Trstenickou vedoucí od Prahy přes východní Čechy směrem do
Rakouska. Vedla od Chrudimi podle toku řeky Chrudimky. Pod
Krucemburkem, asi v místech Raneckého rybníka, se stezky
křížily: Trstenická pokračovala přes les do Přibyslavi a dále,
Liběcká na Moravu.
V dnešní Hlubocké ulici, v místech domu Máčelových, měla
stát strážnice, jak udává učitel J. Kynčl. Bylo zde prázdné místo,
kde byly znát jakési valy obrostlé keři. Strážníci zde vykáceli les,
obdělali pole a postavili si hospodářský dvůr, aby měli potravu
pro svou obživu (dvůr stál asi v místech bývalého panského
dvora). Zároveň si zde postavili příbytky pro své rodiny. Později
vybudovali ještě opevněnou tvrz v místech pozdějšího hrad a
zámku rodiny Střelů.

1.
2.
3.
4.

Přibližné hranice Slubického lesa na základě listiny z roku 1242.
Hranice krucemburského majetku v 15. až 17. století.
Lokality zmiňované roku 1242.
Lokality krucemburského panství v pozdním středověku.

Jak se původní osada jmenovala, není známo, ale
z podložených historických materiálů víme, že se sem uchýlil
jakýsi mincmistr Adam z Brna v roce 1241 před Tatary, jejichž
hordy v té době sužovaly Moravu.
Liběcká stezka vedla z Čáslavi proti proudu řeky Doubravy
na Moravu. Vedla přes Žleby, Ronov nad Doubravou kolem
Malče do Libice nad Doubravou. Z Branišova vedla již
nepřístupným pralesem kolem vrchu Homole přes Markvartice
do Sobíňova, odtud podle toku Doubravy dnešním Novým a
Starým Ranskem, lesem nad rybníkem Řeka do Hluboké a
pokračovala do Radostína. Dále vedla lesem přes zaniklou osadu
Radvanec nedaleko rybníka Velké Dářko. Odtud směřovala na
Polničku, kolem řeky Sázavy na samotu Hynkovec (dnes je
v těch místech Pilská nádrž) a dále do Žďáru nad Sázavou. Ze
Žďáru stezka pokračovala kolem řeky Oslavy směrem na Ostrov
nad Oslavou, přes Radostín nad Oslavou na Velké Meziříčí a
dále na Moravu.
V té době zde nebylo osídlení jako dnes, ani rybníky, jen
hluboký prales. Osídlování tohoto kraje začalo v 13. a 14. století,
kdy byla založena většina osad.
V roce 1892 dva učitelé František Horák a Emanuel
Chramosta vždy o prázdninách putovali krajem kolem řeky
Doubravy a pátrali po místech, kudy vedla Liběcká stezka. Po

třiceti letech jejich usilovné práce vzniklo jedinečné dílo Cesta
Liběcká v dějinných proměnách se stezkami vedlejšími. Kniha
byla vydána v roce 1923 a je z ní možno čerpat materiály i dnes.
Pavel Vomela

FRANTIŠEK DĚDEK
František Dědek
se
narodil
8.
července 1821 v
Moravské Bystřici
(Bystřice
nad
Pernštejnem)
v
rodině
soukeníka
Františka Dědka a
jeho
manželky
Františky,
rozené
Kožíškové. Pocházel
z třinácti dětí, z
nichž se dospělosti
dožilo jen sedm.
Velký vliv na ně měl
– vedle matky –
dědeček z otcovy
strany, který jim vyprávěl pohádky a učil je národním a
nábožným písním. Poté, co se dědeček z matčiny strany
přestěhoval do Moravské Třebové, začal František na žádost
rodičů navštěvovat v tomto městě piaristické školy, na nichž se
vyučovalo pouze německy: znalost němčiny byla tehdy stále
důležitá pro získání vyššího vzdělání i místa v úřadech. Ve svých
pamětech F. Dědek vzpomínal, že češtinu začal postupně
zapomínat a za „moravskou“ řeč se styděl.
Další Dědkův život ovlivnil zejména jeho kamarád, bystřický
rodák Karel Šmídek (1818-78), pozdější profesor brněnského
německého gymnázia, estetik, historik a publicista. V 30. letech
studoval v Brně, nejprve gymnázium a poté filozofii (1837-39),
kde patřil mezi oblíbené studenty tehdy začínajícího profesora
Matouše Františka Klácela (1808-82). M. F. Klácel, který byl v
letech 1835-44 profesorem filozofie na filozofickém ústavu, měl
mezi studenty přirozenou autoritu, hlavně pro svou aktivní účast
na brněnském kulturním dění i pro svou básnickou tvorbu, která
byla mezi studenty velmi oblíbená. Své studenty vedl k
vlasteneckému uvědomění a pod jeho vlivem se v Brně
zformovala skupina národně vystupujících studentů. F. Dědek
tedy po maturitě na třebovském gymnáziu (1840) pokračoval ve
studiu na filozofickém institutu (1840-42). Brzy se začlenil mezi
vlastenecké studenty: začal navštěvovat česká nedělní divadelní
představení, číst české knihy a objednávat si časopisy. V té době
začal s literární činností v studentském časopisu.
Roku 1842 přešel F. Dědek na bohoslovecký ústav. Jeho
spolužák Jan Soukop jej charakterizoval jako pilného studenta a
vynikajícího vlastence (na svém pultě měl Jungmannův Slovník
německo-český). Vedle K. Šmídka, který brněnské bohosloví
studoval v letech 1840-44 a účastnil se vlastenecky
orientovaných akcí v semináři (proslulé byly zejména slovanské
akademie), měl na Dědka vliv František Sušil, jenž byl na škole
v letech 1837-68 profesorem Nového zákona. F. Sušil se
postupně stal duchovním vůdcem a autoritou katolického
národního hnutí na Moravě. O prázdninách se věnoval sběru
lidových písní v různých regionech Moravy a Slezska a tímto
směrem orientoval i některé své žáky, kteří vytvořili tzv.
Sušilovu družinu sdružující se později kolem kalendáře
Moravan. Beneš Metod Kulda (1820-1903) vystudoval
brněnskou filozofii (1839-41) a bohosloví (1841-45); poté
působil jako duchovní správce na řadě míst v Čechách a na
Moravě, roku 1870 se stal sídelním kanovníkem vyšehradské

kapituly. Byl sběratelem a vydavatelem moravských lidových
pohádek, básníkem a publicistou. Jan Soukop (1826-92), který
po studiích na gymnázium v Moravské Třebové (1837-43), kde
se s Dědkem seznámil, absolvoval brněnskou filozofii (1843-44)
a roku 1845 přešel na bohosloví. Vedle literatury a sběratelské
činnosti se zabýval také moravskou speleologií. Jan Evangelista
Bílý (1819-88) vystudoval gymnázium, filozofii a bohosloví v
Brně; po vysvěcení (1843) působil jako duchovní správce na
Tišnovsku. Je autorem církevních spisů. Dalšími členy skupiny
byli František Poimon, Matěj Procházka a patřil k ní i F. Dědek,
který pod Sušilovým vlivem procestoval roku 1844 spolu s B. M.
Kuldou celou Moravu a seznamoval se s lidovou slovesností a
kulturou.
Po vysvěcení (4. srpna 1846) a krátkém pobytu v rodišti, při
němž ve dnech 8.-14. srpna doprovázel F. Sušila při sběru
lidových písní na Bystřicku, nastoupil F. Dědek jako kaplan ve
Zvoli u Žďáru nad Sázavou. Už v této době se orientoval na
osvětovou činnost na venkově: mezi lidem půjčoval české knihy
a časopisy. Zde jej zastihl i revoluční rok 1848; pod vlivem
myšlenek F. M. Klácela a F. Sušila se stavěl proti politickým a
kulturním separatistickým tendencím na Moravě. Kvůli zhoršení
zdravotního stavu byl od srpna zproštěn služby. V době
rekonvalescence procestoval opět celou Moravu a účastnil se
vlasteneckých akcí, v druhé polovině dubna 1849 navštívil s K.
Havlíčkem Borovským Prahu a zde se setkal s K. J. Erbenem, K.
Sabinou, P. J. Šafaříkem a dalšími politiky a literáty. Seznámil se
zde i s V. Pešinou, kanovníkem v pražském chrámu sv. Víta (v
letech 1814-19 byl farářem v Krucemburku).
31. srpna 1851 byl F. Dědek jmenován kaplanem v
Chvalatici, poté administrátorem v Dolních Kounicích u Brna
(1852-61) s působením na farách v Cvrčově, Pouzdřanech a
Obytči, kde byl v polovině 50. let z jeho iniciativy opraven
kostel, provedeno štafírování (kompletní povrchová úprava)
oltářů, kazatelny a postavena Kaplička Neposkvrněného Početí
Panny Marie u Ostrova. O Dědkově osvětovém působení mezi
lidem svědčí i první zmínka o knihovně v Kounicích z poloviny
19. století: byla umístěna na faře a vedl ji kaplan F. Dědek.
V té době začal svou publikační činnost. Příspěvky
otištěnými v novinách Blahověst, Moravský národní list a
Moravské noviny reagoval na aktuální společenské problémy. V
periodiku Cyrill a Method, katolickém časopisu pro církev a
školu, otiskoval příspěvky zaměřené na různé společenské i
filozofické problémy (Příroda a člověk, Tělo a duše člověka). V
článku Věda a církev (1854) uvádí, že „víra a věda nejsú pojmy
nepřátelské, nébrž příbuzné. Víra jest neuvědomělá věda, věda
rozvinutá víra; nevěra a pověra jsú oboum nebezpečné, a proto
bojuje proti nim i věda.“ Dědkovy příspěvky svědčí o autorově
sečtělosti, širokém kulturním rozhledu, ale také prozrazují jeho
zájem o vědu. Jsou psány populárně naučnou formou (pojmy, s
nimiž pracuje, jsou přesně definovány), časté je užití rétorických
prostředků charakteristických pro kázání. Z ukázky je patrné, že
vedle slov zastaralých (nébrž) užívá i některé moravské
regionalismy (jsú).
F. Dědek byl také autorem drobných aforismů. V jednom z
nich (Nábožnost z núze) uvádí: Lidi, kteříž po celý čas jen světu
slúžjá, domýšlejí se, že v času núze k Bohu se obrátiti jest
dostatečné. Oni považují náboženství čo nějaký odporný lék,
jehož člověk užívá jen v nemoci. V duchovném vidjá jen lékaře, u
něhož pomoci hledají jen v největším nebezpečenství, a jehož,
když přijde, nemohú dosť brzo z domu vypraviti. Já ale mám za
to, že náboženství jest jako duševná zdravověda, která jen
tenkráte prospívá, když se nikdy na ní nezapomene.“
Náročná duchovní služba způsobila, že se opět zhoršil
Dědkův zdravotní stav. Brněnští vlastenci a bývalí spolužáci
usilovali, aby se vrátil do Brna a pracoval v redakcích kalendáře

Moravan, v němž publikoval populárně zaměřené filozofické
rozpravy a překlady německých povídek, a Hlasu jednoty. Z toho
však sešlo, a tak byl 3. října 1861 přeložen do Žďáru nad
Sázavou-Kláštera. Knižně vydal Poutní místo Zelená hora (Brno
1863), v rozšířené podobě vyšlo posmrtně pod názvem Poutní
místo Zelená Hora s chrámem svatého Jana Nepomuckého blíž
města Žďáru (1885). Naučně beletristický ráz pak mají jeho
příspěvky z oblasti náboženské historie. V kalendářích a
časopisech zveřejňoval didakticky zaměřené povídky ze života
venkovského lidu. Články a povídky publikoval pod svým
jménem nebo pod pseudonymem Strýček Pravdomil, drobnější
příspěvky (Česká včela, Květy) pod zkratkami Fr. D., Dk a Ddk.
Z tohoto období pochází i jeho článek v Národních listech
(15. 8. 1863) o právu patronátním. Poukazuje v něm na
nespravedlnost a pro faráře a kaplany nedůstojné řízení při
obsazování far a žádá, aby jim byla přidělována místa, pro která
se hodí a která si svou prací zaslouží.
Roku 1865 byl F. Dědek jmenován farářem v Krucemburku.
Podle dobových dokumentů byl člověkem mírným a svým
chováním si záhy získal úctu nejen farníků. Zařadil se mezi
duchovní, kteří v Krucemburku podporovali náboženskou
snášenlivost. Historik Jan Halouzka, který na základě

Dědkových pamětí a dobových vzpomínek sepsal jeho životopis
Kněz družiny Sušilovy František Dědek (Vlast 1898-99),
zaznamenal i vzpomínku pozdějšího krucemburského faráře
Františka Kotrbelce: „Byl dobrák, při tom opatrný, přímý,
bezelstný. Zabýval se po výtce čtením, hospodářství nerozuměl a
také horlivě se ho neujímal... Byl jsem jeho kaplanem a dobrým
přítelem; ač byl starší a já kaplanem, rád se mnou hovoříval o
politice, literatuře... Rád viděl každého, pánovitosti u něho
nebylo.“ Do tohoto období spadá i smrt F. Sušila (31. května
1868); jeho pohřeb na brněnském Ústředním hřbitově 4. června
měl ráz národní manifestace a je pravděpodobné, že se ho
zúčastnil i F. Dědek.
29. srpna 1871 byl F. Dědek hraběnkou Clam-Gallasovou
povýšen na děkana v Polné a 17. října 1872 se stal obvodním
vikářem polenského okresu. Jeho zdravotní stav se v té době
stále zhoršoval. V zimě 1873 byl na lékařské kontrole v Praze a
při té příležitosti se setkal s bývalým spolužákem, kanovníkem
vyšehradské kapituly B. M. Kuldou. Žaludeční choroba mu
postupně znemožnila veřejně vystupovat. Zemřel 30. srpna 1874
o desáté hodině večerní v Polné. Pohřben byl na hlavním
hřbitově v Polné poblíž kostela sv. Barbory.
Jiří Zeman

V ZEMI VĚČNÉHO LÉTA
Začátkem ledna letošního roku jsem dostal od Českého svazu
veteránské atletiky pozvánku na MS v atletice, kde bych měl
běžet za ČR kros na osm kilometrů a 5.000 metrů na dráze.
Celkem jsem již byl na šesti ME a toto by mělo být také mým
šestým mistrovstvím světa. V posledních letech jsem však měl
několik úrazů, které mně nedovolovaly trvale intenzivně
trénovat. Poslední byl v lednu 2012 – byl to úraz páteře a ležel
jsem několik dnů v nemocnici. V březnu jsem ale dostal pozvání
na třídenní vyšetření na chirurgické oddělení. Vyšetření dopadlo
dobře, ale po kanyle, kterou jsem dostal do pravé ruky, vznikl
zánět. Čtvrtý den jsem byl propuštěn, ale doma jsem v tu dobu
měl práci o dřevě a zánět se mi zhoršil. Dostal jsem léky včetně
opakovaných antibiotik. Teprve koncem června se mi stav
zlepšil. Práce se mi doma nahromadila a běžecký trénink jsem
zkrátil.

To vše jsem promýšlel, protože za ty roky vím, jak intenzivně
se musí trénovat, aby byly dobré výsledky při závodech.
Pozvánka mi však nedávala spát a začal jsem více trénovat.
Dobře znám, že je třeba nejdříve v zimních měsících naběhat
1.200 km pro získání vytrvalosti, a to vše v aerobním režimu, tj.
tak, aby výkon byl v rovnováze se spotřebou kyslíku. To jsem již
musel zkrátit. Zrovna tak je to i s tréninkem tempové vytrvalosti
a nakonec i při tréninku tempové rychlosti. Tento trénink je

nejtěžší a zde se musí běhat krátké i delší úseky na kyslíkový
dluh, což znamená, že spotřeba kyslíku je při výkonu vyšší, než
dodáváme dýcháním. Přes všechny tyto potíže a další problémy a
starosti doma jsem se rozhodl pro účast a podepsal jsem v červnu
závaznou přihlášku. Letní dny a týdny rychle utíkaly. Od rána do
večera jsem se nezastavil a ve všední dny jsem se snažil plnit
tréninkové dávky, které jsem si naplánoval. Ty nejdelší ovšem
byly o víkendech.
K tomu, aby mohl člověk takový zájezd absolvovat, jsou
nutně třeba tři základní věci: zdraví, výkonnost a peníze. Ty
první věci jsem se snažil naplňovat a třetí je také nutná, protože
ČSA nemá finanční prostředky, z nichž by mohl účastníkům
zájezd na MS a ME hradit. Každý si musí celý zájezd hradit sám.
ČSA zajistí kompletně cestu, víza, ubytování a přihlášku včetně
registrace.
To však byl pro mě těžký úkol. Z ČSA jsem dostal
doporučení pro sponzory, ale stále jsem to oddaloval. Viděl jsem
však, že bez finanční podpory se neobejdu. Zájezd byl velmi
drahý – přes 80.000 Kč a k tomu se ještě nutně musí přičíst
náklady na očkování, pojištění, výměnu peněz na pobyt,
stravování atd. Píši zde o tom proto, že jsem v roce 1994 byl na
MS v Torontu a v závodě na 25 kilometrů na silnici jsem doběhl
na 13. místě (byli zde závodníci z více než 80 států z celého
světa). Po návratu jsem byl dotázán několika lidmi: „Kolik jsi
dostal dolarů za 13. místo!?“ Odpověděl jsem: „Jak vás tohle
mohlo napadnout? Ve veteránské atletice se za nic peníze
nedostávají, i když je někdo na medailových pozicích!“ Nechtěli
tomu věřit.
V září jsem však musel i s touto činností – navštěvováním
sponzorů – začít, jinak bych nemohl do Brazílie jet.
Byl tu již začátek října. Doma bylo nutné zabývat se také
podzimními pracemi a do odjezdu mnoho času nezbývalo.
Nakonec to dopadlo jako vždy: balení až na poslední chvíli. 13
října jsem dopoledne odjížděl z domova. V 17 hodin jsem musel
být v Praze na letišti. V 19.20 hodin jsme odlétali všichni do
Frankfurtu. Let trval přes hodinu a před půlnocí jsme nastupovali
do letadla, které nás dopravilo do Sao Paula. Byl to pořádný
kolos. Zleva od okénka tři sedadla, malá ulička a čtyři sedadla,
opět malá ulička a tři sedadla k pravému okénku. Seděl jsem ve
čtyřicáté řadě a za mnou byly ještě asi čtyři řady. Zhruba čtyři sta

cestujících. Zakrátko zazněl příkaz k připoutání a motory
nabíraly obrátky, blížili jsme se k rozjezdové dráze. Chvíle
čekání a motory zahřměly na plný výkon – během minuty jsme
byli vtlačeni do sedaček a vznášeli jsme se nad městem. Díval
jsem se na monitor, který byl na zadní straně sedadla přede
mnou, a po celou cestu jsem sledoval let. K cíli to bylo 9.996
km. Asi po třech hodinách letu jsme dostávali občerstvení.
Sledoval jsem, kdy opustíme Evropu a nekonečný Atlantický
oceán bude hluboko pod námi. Bylo to nad severním
Portugalskem a dráha letu směřovala nad Kanárské ostrovy.
Mezi nimi a rovníkem jsme zažili silné turbulence a divil jsem
se, jak takový mnohatunový kolos je zmítán proudy vzduchu
v devítitisícové výšce nad mořem. Trvalo to téměř hodinu.
Uvědomoval jsem si, že těch deset tisíc km bez mezipřistání si
musí vzít za těch dvanáct hodin hodně paliva a to musí být někde
kolem nás. Ale pryč s takovými myšlenkami.
Pravidelný hukot motorů svědčil o jejich spolehlivosti.
Přeletěli jsme rovník. Nikdo si toho nevšímá. Téměř všichni spí.
Sedím u uličky a jdu se projít. Trup má délku nejméně šedesát
metrů. Jdu k pilotní kabině a zpět a ještě jednou. Za chvíli je tu
druhé občerstvení a ulička musí být volná. Do cíle ještě přes tři
tisíce kilometrů. Z Prahy jsme vylétali za tmy a stále letíme
tmou. V letadle svítí jen nouzová světla. Na monitoru pozoruji,
že jsme již blízko od brazilských břehů. Letíme již plných deset
hodin. Stále mám na hodinkách náš čas. Podle našeho času
přistaneme kolem poledne 14. října a v Sao Paulu bude sedm
hodin ráno.
Konečně jsem u cíle nejdelšího letu. Motory jen šumí a my
klesáme. Otevírají se okénka a dovnitř proniká sluneční světlo.
Ještě jsme nad mraky, ale klesání je rychlé. Již vidíme město. Je
obrovské, má tolik obyvatel jako naše republika. Přistání je
hladké, bezproblémové. Znovu nastává procedura odbavování a
kontrol. Letištní haly jsou obrovské. Našli jsme, odkud poletíme
do Porta Alegre. Několik hodin čekání a nastupujeme do
autobusu, který nás veze k našemu letadlu, které je menší, jen
pro 180 cestujících. Za jednu a půl hodiny přistáváme –
vystupujeme a v hale čekáme na zavazadla. Jen aby tu byla. Po
hodině jsme je všechna našli na běžících pásech. Autobusem
odjíždíme na hotel, kde máme zajištěno ubytování v třílůžkových
pokojích se snídaní. Ostatní stravování si musí každý obstarat
sám. Zavazadla necháváme na recepci a jedeme na hlavní stadion
zaregistrovat se. Zde jsme se dočkali nemilého překvapení: ve
velikém sále je plno lidí, kteří čekají ve frontách. Zařadili jsme
se do řady, která byla označena pro Evropu. Usměvaví Brazilci
nemají naspěch. My netrpělivě čekáme, až na nás přijde řada.
Začínám litovat, že jsem byl moc poslušný příkazů, že si
nesmíme vzít žádné jídlo. Je to totiž více než dvacet hodin, co
jsem nic nejedl, a ještě jíst nebudu.
Konečně jedeme místní dopravou zpět na hotel. Je to složité.
Autobusů jezdí mnoho, ale na zastávkách nenajdete, kam který
jede, žádný jízdní řád. Konečně jsme se v podvečer dostali na
pokoje. Teď honem sehnat směnárnu, vyměnit dolary za jejich
reály a sehnat něco k jídlu. Večer máme poradu a druhý den, tj.
v úterý 15. října, jedeme podle mapy do parku na pobřeží mořské
laguny hledat místo startu pro kros. Opět náročné.
Pomáhá nám mapa města a rady na recepci. Konečně jsme
v parku, ale ten má několik kilometrů délky a nemůžeme se
doptat na místo startu. Teprve po několika kilometrech hledání
nám poradili místní policisté. Vracíme se zpět – je již odpoledne
a musíme nakoupit jídlo. Na poradě se domlouváme, v kolik zítra
pojedeme na start krosu. Jsme tři a start je již v sedm hodin ráno,
což znamená vstávat ve tři hodiny, abychom tam byli včas. Ráno
poklusáváme k zastávce asi přes kilometr vzdálené, ale míjíme ji,
vracíme se o dvě ulice, až jsme na správném místě. Autobus však
nejede. Nakonec musíme vzít taxi a i tak jsme v časové tísni.

Běžíme ke startu, je půl sedmé, rychle se zapsat, zkontrolují nám
registraci, honem se připravit a za chvilku jsme na startovací
čáře.
Běží se čtyři dvoukilometrové okruhy. Z počátku travnatý
terén, dále výběh stráně, trochu kamení, seběh, kopeček, bláto a
kousek rovinky a jeden okruh máme za sebou. Tak ještě tři –
hlavně vydržet. Ve třetím okruhu se snažím doběhnout
Argentince přede mnou. Zdá se, že to půjde, ale čtvrtý okruh
ukázal, že mají dost sil. Konečně je i čtvrtý okruh za mnou. Jsem
rád, že jsme stihli start a všichni tři jsme v cíli. Výsledky prý
budou zítra vyvěšeny na hlavním stadionu. Jedeme zpět na hotel.
Odjezd do města a
večer na poradě
nám
vedoucí
oznámil výsledky.
V jednotlivcích
jsem dvanáctý a
jako
tříčlenné
družstvo ČR jsme
první.
Vedoucí
výpravy
nám
večer sděluje, že
zítra máme být
v deset hodin na
hlavním stadionu
na
vyhlášení
výsledků družstev.
Druhý den se
tak stalo a my
opravdu
byli
první. Ještě mě
čeká závod na
dráze na 5.000
metrů. Musím si
hlídat čas startu.
Odpoledne odjíždím na stadion, kde se tento závod poběží, a
sleduji čas startu – je psaný na zítra na desátou hodinu.
Hned po ránu sem jedu. V deset hodin to nebylo. Dvakrát
jsme čekali u startu, vždy byl odložen. Před poledne – to již
slunce z úplně modré oblohy nemilostně svítilo. V nohách cítím
velkou únavu z krosu, a tak se mi běží velmi těžko. Je to o vůli,
ale nakonec po dvanácti a půl čtyřstovkách na tartanové dráze
jsem v cíli. Jsem rád, že jsem doběhl šestnáctý a mám oba
závody skončené.
V dalších dnech jezdím na stadiony s kamarády a pomáhám
jim hlídat věci. Někteří mají desetiboj či jiné disciplíny. V neděli
20. 10. procházím město Porto Alegre: má asi dva a půl milionů
obyvatel. Lodí jsme přepluli na druhý břeh mořské laguny a
poznali tak druhou část. Soutěže na stadionech pokračují. Večer
na poradách se dozvídáme, kdo a v jaké disciplíně získal jakou
medaili. Nyní jsou na pořadu hlavně soutěže ve vrhačských
disciplínách, skoky do výšky, o tyči, pětiboj a sprinterské
disciplíny.
27. 10. je slavnostní zakončení MS v Portu Alegre: náš tým
ČR získal celkem 22 medailí: 6 zlatých, 6 stříbrných a 10
bronzových. Soutěžilo zde 4.500 sportovců z 82 zemí všech
kontinentů. Usměvaví a vstřícní Brazilci nám zůstanou dlouho
v paměti. Závidím jim jejich klid, vyrovnanost a spokojenost. Na
rozdíl od nás Evropanů nespěchají a klidně to, co nestíhají,
s úsměvem odloží na zítra či později. Na stadiony jsem po třech
dnech jezdil sám podle mapy – vzdálenosti to byly veliké. Raději
jsem se domluvil s řidičem, aby mě upozornil stanici před mým
výstupem. Vždy se tak s úsměvem a zvednutím ruky se
vztyčeným palcem stalo. V kusých rozhovorech v autobusech si
prohlíželi naši vizitku, kterou jsme měli zavěšenou na prsou.

Nevěděli, kde je Česká republika, ale když jsme řekli
„Čechoslovakia“, již kývali, že rozumějí, a někdo také dodal
„Zátopek“.
V pondělí 28. 10. odlétáme do Sao Paula a odtud do Campo
Grande, které je hlavním městem v národním parku Pantanal
(jeho rozloha je jako celá Francie). V Campo Grande na nás čeká
anglicky mluvící průvodce a odváží nás minibusem do
vnitrozemí. Dvě hodiny po asfaltové silnici a další dvě hodiny po
prašné cestě směrem ke Kolumbii. Hned za Campo Grande je
masokombinát, který zpracovává denně 1.500 kusů krav. Podél
silnice jich také vidíme volně žijících v této přírodě veliká stáda.
Krajina je kolem silnice převážně rovinatá.
Asi po čtyřech hodinách jízdy přijíždíme na farmu, kde
máme zajištěné ubytování. Druhý den máme na břehu blízké
řeky zhruba o velikosti naší Vltavy u Prahy připravené motorové
čluny: jedeme po proudu a kolem břehů sledujeme mnoho
ptactva včetně papoušků Cara asi půl metrů velikých. Před
polednem se vracíme na ubytovnu a odpoledne nás na
otevřených autech odvezli do volné přírody. V těchto místech
nám průvodce oznamuje, že končí tříměsíční období sucha a
začátkem listopadu zde začíná období dešťů. Hladiny řek
stoupají až o tři metry a naplní se dnes poloprázdná jezírka.
Kolem nás jsou vidět různá zvířata podobná našim srnám,
liškám, divočákům a také zde žijí pumy, které jsou velmi plaché.
Zastavujeme u jezírka, kde páry očí pod hladinou prozrazují
přítomnost aligátorů.
Druhý den procházíme asi deset kilometrů pěšky volnou
přírodou a opět máme možnost fotografovat zdejší rostliny i
zvěř. Odpoledne máme připravené osedlané koně a všichni, kteří
se nebojíme, usedáme na čtyřhodinovou projížďku do volné
přírody. Večer jedeme na autech a pomocí reflektorů
překvapujeme divokou zvěř v blízkém okolí. Jsou to nebývalé
zážitky. Druhý den ráno odjíždíme zpět do Campo Grade a
letecky se dostáváme do oblasti největších a nejmohutnějších
vodopádů na hranicích Argentiny a Brazílie – Foz do Ignacu.
Do Foz Do Ignacu jsme se dostali přes noc z 31. 10 na 1. 11.
Hned ráno odjíždíme minibusem na největší přehradu v celé
Americe. Hráz je vysoká 200 metrů a dlouhá 7,3 kilometrů a
zadržuje vodu do vzdálenosti 200 kilometrů od hráze. Je to
přehrada a obrovská vodní elektrárna vybudována spoluprací
Brazílie a Uruguaye. Výkon elektrárny zásobuje elektrickou
energií celou Uruguay z 97 % a Brazílii ze 17 %. Je to obrovské
dílo lidských rukou. Po prohlídce odjíždíme přes hranice do
Argentiny a prohlížíme největší dílo přírody v Americe –

vodopády, které jsou mnohonásobně větší než Niagara. Voda
padá až z osmdesátimetrové výšky a jejich délka je několik
kilometrů. Proteče zde za den tolik vody co Vltavou v Praze za
jeden rok.
2. XI. Vstáváme velmi brzo a prohlížíme vodopády i z
brazilské strany. Po 13 hodině odjíždíme na letiště a odlétáme do
Ria de Janeiro. Zde se ve večerních hodinách ubytováváme.
3. XI. Ráno jdeme na prohlídku blízkého okolí a lanovkou
vyjíždíme na vrchol Cukrové homole, odkud je vidět na moře,
pláže a také na sochu Ježíše, která je na vrcholu skály asi pět
kilometrů od Cukrové homole. Sem se dostáváme až na vrchol
odpoledne pomocí zubačky, jako je v Praze na Petříně.
4. XI. Dopoledne jdeme na prohlídku tohoto
šestimilionového města – spíše jen kolem blízkého mořského
pobřeží. Odpoledne máme dvě hodiny čas na prohlídku pláže
Flamingo a v 17 hodin odlétáme do Sao Paula a dotud do
Frankfurtu.
5. XI. Odpoledne jsme ve Frankfurtu a v 17.25 jsme přistáli
v Praze.
Tento zájezd byl neskutečně náročný, jak na cestování, tak na
soutěžení a přelety, jichž bylo dvanáct a většinou v noci,
abychom přes den mohli co nejvíce uvidět a poznat z nám tak
vzdálené a obrovské Brazílie, která svou rozlohou 8,5 milionů
km2 je pátou největší zemí světa a jejíchž 200 milionů obyvatel
žije ve vyspělé zemi. Uvnitř deštných pralesů však jistě žijí
indiáni, kteří o dnešním moderním světě vůbec nevědí.
Jsem rád, že jsem tento zájezd absolvoval a vrátil se ve zdraví
domů. Byl to nejtěžší ze všech zájezdů, které ČSA pořádal. Tak
to bylo vysloveno vedením výpravy a i já to tak cítím.
Má cesta k tomu našemu prvnímu místu v krosu na osm
kilometrů v kategorii 75-79, kde jsme získali „zlaté“ medaile na
MS, byla pro mě dlouhá 75.000 km (kilometry, které jsem
naběhal v tréninku a při závodech) a trvala dlouhých 30 roků.
Tou největší odměnou mi je, že na počest našeho výkonu, na
kterém jsem se i já podílel, zněla při předání medailí prezidentem
WMA (světové veteránské atletiky) naše překrásná národní
hymna, kterou slyšel celý stadion v tak vzdálené a veliké zemi.
Závěrem děkuji všem sponzorům, kteří mně pomohli
finančním darem k této nesmírně těžké a náročné cestě na MS.
Cestě, která mě obohatila nejen sportovně, velkými zážitky a
novým poznáním, ale také poznáním mnoha dobrých lidí, čehož
si velmi vážím.
Miloslav Beránek

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

také, že pro stromek půjdou před třetí hodinou.
Šli hlubockou silnicí do lesa u Štířího dolu. Zde strýček věděl
o pěkné mladině, kde by se našel snadno stromek. Když vešli do
lesa, vybrali malý smrček, a aby si zkrátili cestu, vydali se z lesa
vozovou cestou přímo ke mlýnu. V té době se začalo již šeřit a
navíc začalo hustě chumelit, takže nebylo vidět na pár kroků.
Proto museli jít po paměti, neboť cesta byla zavátá sněhem.
„Tak se stalo, že jsme se dostali trochu vlevo, a když se cesta
začala sklánět, nevyšli jsme na silnici u kříže kousek nade
mlýnem, nýbrž u mlýna. Šli jsme najednou po rovině, ale jen pár
kroků. Strýček šel přede mnou a já se stromkem za ním. Bořili
jsme se po kolena, ale sněhová závěj byla čím dál větší. V tom
strýček vykřikl a já viděl, že se propadl jednou nohou do sněhu
až po pás. Pustil jsem stromek a přiskočil k strýčkovi, abych ho
vytáhl. Také jsme hned poznali, kde jsme. Bylo cítit kouř, takže
bylo zřejmé, že se strýc propadl jednou nohou do komína.
Vzápětí potom se na dvoře dole objevilo světlo z otevřené síně a
bylo slyšet hlasy. Proto jsme se snažili rychle zmizet, tím
rychleji, když se zezdola ozval hlas: „Co to tam tropíte,
čerchmanti.“ Podal jsem strýcovi obě ruce, přitom se mi stromek

Příhodu s vánočním stromkem napsal pan Rudolf Henzl
z Prahy ve svých vzpomínkách na mládí prožité v rodném
Krucemburku.
Na vánoční svátky přijel do Krucemburku z Rychnova nad
Kněžnou, kde chodil do textilní školy. Jeho spolužáci mu před
Vánocemi vypravovali, jaké je to pěkné mít doma na Štědrý
večer vánoční stromek. Jak to zvýší vánoční náladu a kouzlo
Štědrého večera. V té době nebyl ještě na Vysočině rozšířen
zvyk mít doma ozdobený vánoční stromek. Štědrý večer se slavil
tak jako v minulosti: postavil se betlém, po večeři se rozdala
jablka a ořechy, pojídala se vánočka a jablkový závin a
především se zpívaly koledy. Dárků se tehdy rozdávalo málo a
pak se šlo na půlnoční do kostela. Proto se pan Henzl rozhodl, že
s vánočním stromkem ještě zvýší vánoční náladu.
Večer po příjezdu domů navštívil svého strýčka a požádal jej,
zdali by s ním nešel do lesa pro vánoční stromek. Strýček mu to
slíbil s tím, že druhý den je Štědrý den a v továrně, kde byl
zaměstnán, pracují jen do jedné hodiny po poledni. Domluvili se

skutálel dolů ze střechy. Odešli jsme z místa směrem na silnici a
po ní domů.
Uvědomili jsme si, že se strýček propadl do komína Kasalovy
chalupy, která stála jednou částí přilepena do stráně nade
mlýnem. Stromeček jsme domů nepřinesli a strýčkovi za to
dobrodružství jsem koupil několik paklíčků tabáku. Při
vzpomínce na to naše vánoční dobrodružství se stromkem jsme
se vždy srdečně zasmáli.“

Pořad bohoslužeb a akcí o Vánocích 2013
Neděle 22. 12. – 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Krucemburk:
8.00 – mše svatá
Horní Studenec:
9.30 – mše svatá
Vojnův Městec:
11.00 – mše svatá
Úterý 24. 12. – ŠTĚDRÝ DEN
Vojnův Městec:
20.00 – mše svatá: Vigilie Narození
Páně – půlnoční
Krucemburk:
22.00 – mše svatá: Vigilie Narození
Páně – půlnoční (A. V. Michna z
Otradovic: Vánoční muzika)
Středa 25. 12. – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Krucemburk:
8.00 – mše svatá
Horní Studenec:
9.30 – mše svatá
Vojnův Městec:
11.00 – mše svatá
Krucemburk:
15.00 – ŽIVÝ BETLÉM (na farním
dvoře)
Sopoty:
17.00 – mše svatá

Chalupě u Kasalů se říkalo skřítkovna podle příběhu o
skřítkovi neboli plivníkovi, který se v ní měl odehrát. Dnes již je
dávno zbouraná, jen název skřítkovna zůstal.
upravil Pavel Vomela

VÁNOCE V KATOLICKÉ FARNOSTI
Jednou jsem slyšel starou neznámou koledu, v níž se příběh o
narození Ježíše vyprávěl velmi podivným
způsobem:
Panna Maria se sv. Josefem putují do
Betléma, kde hledají někoho, u koho by
mohli přespat. Všichni je odmítají a poslední
člověk, na jehož dveře zaklepou, je kovář. Opět ho poprosí, zda
by je k sobě nevzal, ale on neznámým poutníkům odpoví, že má
moc práce: musí celou noc kovat tři hřeby pro Spasitele, který se
má narodit.
Moc se mi tahle koleda líbila. Spojuje Vánoce s
Velikonocemi.
Betlémy, které se staví v kostelích, mají lidé rádi – ať věřící
či nevěřící, protože narozené nemluvně, ovečky a pastýři jsou
krásnou a romantickou scénou. Ale v oné koledě do této
romantiky zaznívá bušení kladiva kováře, který právě vyrábí tři
hřeby k ukřižování tohoto dítěte. Zatímco my se rozplýváme nad
růžolícím Ježíškem v jesličkách a radujeme se z toho, že Bůh je
v něm jedním z nás, pro Boha znamená Ježíšovo narození
zřeknutí se sebe sama. Bůh se stává tím, komu můžeme kovat
hřeby k ukřižování.
Přeji Vám zdraví a štěstí, ale nade vše chvilku ticha na
zamyšlení.
P. Piotr Balewicz
Šťastné a veselé
srdečně přejeme,
hodně zdraví, štěstí, zdraví,
to je totiž poklad pravý.
Co zabalil Ježíšek,
to je jenom oříšek.

Nikola Elerová

Čtvrtek 26. 12. – SV. ŠTĚPÁN
Krucemburk:
9.30 – mše svatá
Krucemburk – kostel sv. Mikuláše:
17.00 – VÁNOČNÍ KONCERT (K.
Stecker: Koleda; J. J. Ryba: Česká mše
vánoční Hej mistře)
Pátek 27. 12. – SV. JAN EVANGELISTA
Krucemburk:
18.00 – mše svatá, žehnání vína
Sobota 28. 12.
Krucemburk sokolovna: 8.30 – soutěž o ZLATOU FANKU
Sopoty:
16.30 – mše svatá
Ždírec nad Doubravou: 18.00 – mše svatá (Dům
pečovatelskou službou)
Neděle 29. 12.
Krucemburk:
Horní Studenec:
Vojnův Městec:

8.00 – mše svatá
9.30 – mše svatá
11.00 – mše svatá

Pondělí 30. 12.
Kaplička Střížov:

15.00

Úterý 31. 12.
Krucemburk:

16.00 – mše svatá

s

Středa 1. 1. 2014 – SLAVNOST PANNY MARIE
Krucemburk:
8.00 – mše svatá
Horní Studenec:
9.30 – mše svatá
Vojnův Městec:
11.00 – mše svatá

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY ČCE
22. prosince – čtvrtá adventní neděle, bohoslužby
v kostele v Krucemburku v 10 hodin
24. prosince – bohoslužby v kostele v
Krucemburku v 10 hodin s dětskou vánoční
slavností
25. prosince – Boží hod vánoční, bohoslužby s
večeří Páně v Chotěboři v 8.15 hodin a v 10 hodin v kostele v
Krucemburku; na obou místech se bude konat celocírkevní
sbírka na bohoslovce a vikariát ČCE
Přeji Vám všem radostné Vánoce a dobrý rok 2014.
Marek Vanča – farář

SPOLEK PŘÁTEL KRUCEMBURKU
Spolek přátel Krucemburku v dubnu – tak jako každoročně –
uspořádal zájezd do Přibyslavi na divadelní představení Prodaná
láska, hra byla na motivy opery B. Smetany Prodaná nevěsta.
Herci předvedli skvělý výkon a jistě nebylo nikoho, komu by se
představení nelíbilo.
Začátkem září jsme jeli na náš tradiční zájezd po památkách
naší vlasti. Tentokrát jsme navštívili zámek Dětenice a město
pohádek Jičín.
Po prohlídce zámku jsme navštívili zámecký pivovar, kde
jsme ochutnali jejich zámecké pivo. Ten, kdo chtěl, mohl
navštívit velmi populární zámeckou středověkou krčmu,
ochutnat jejich staročeská jídla a být přivítán středověkou
mluvou.
Poslední zájezd byl víceméně privátní, protože se nám
nepodařilo obsadit autobus, a proto 24 členů jelo osobními
automobily. Naším cílem bylo kino ve Žďáru nad Sázavou a zde
jsme zhlédli zajímavou panoramatickou show známého
cestovatele Leoše Šimánka Aljaška – pobřeží Pacifiku. Všem se
nám to líbilo, zejména krásná příroda Aljašky a zajímavý výklad
cestovatele Šimánka.
29. listopadu jsme naši činnost zhodnotili na výroční členské
schůzi doplněné zajímavou besedou pana Miloslava Beránka,
účastníka letošního mistrovství světa atletiky v Brazílii.
Pavel Vomela

TJ SPARTAK STARÉ RANSKO
Dovolte mi, abych vás pár řádky seznámila s činností TJ na
podzim a v zimě. Podzim je ve znamení fotbalů. V letošním
ročníku máme přihlášena dvě mužstva – dospělých a dorostenců.
Bohužel pro nezájem ze strany mladších chlapců jsme nemohli
přihlásit mužstvo žáků.
Naši dorostenci jsou po podzimní části na velice krásném 1.
místě s patnácti body. Moc jim gratulujeme a přejeme, aby jim
nasazení a forma vydržely i na jaře. Bohužel horší období si
vybírali letošní podzim muži. Po vynikajícím úspěchu v minulém
ročníku, kde chybělo jen kousíček na postup do krajské soutěže,
v současném ročníku po první části jsou na 13. místě s dvanácti
body. Nějak se nedaří, někteří hráči by se asi měli nad svým
přístupem zamyslet. Nemůže se samozřejmě vyhrávat pořád, ale
myslím si, že máme kvalitní mužstvo, které má na daleko lepší
výsledky. Všichni určitě přejeme sobě i mužstvu dospělých, aby
se jim na jaře dařilo daleko lépe a konečné umístění v tabulce
nebylo tak smutné. Chtěla bych poděkovat všem trenérům,
hráčům, pořadatelům, fanouškům, prostě všem, kteří nás
podporují, pracují s námi a věnují naší TJ spoustu volného času,
protože bez jejich píle a pomoci by nemohla fungovat.
Zima nám začíná a i k nám přišel Mikuláš s čerty a andělem.
Přivítali jsme je 6. 12. v místní sokolovně. Dětí přišlo dost a
všechny si mohly zatančit a zasoutěžit pod vedením DJ
Hamerského. Každý si potom odnesl malý balíček přímo od
Mikuláše. Děkujeme touto cestou všem sponzorům a
pořadatelům, bez nichž bychom tyto akce nemohli dělat.
Na závěr přeji všem krásné vánoční svátky a hodně zdraví a
úspěchů v roce 2014.
Za TJ M. Slanařová

SHM KLUB
Poslední měsíc tohoto roku patřil nejrůznějším aktivitám
našeho klubu. Vše začalo Mikulášskou besídkou v kostele sv.
Mikuláše 8. prosince, na níž kromě pohádek čekala děti i

návštěva samotného svatého Mikuláše. Ten se tak zúčastnil
oslavy svého svátku poté, co navštívil děti ve čtvrtek pátého
prosince v jejich domovech.
Rádi bychom Vás pozvali na Živý Betlém, který se odehraje
25. prosince na farním dvoře. Staňte se i Vy součástí
betlémského příběhu a přijďte se podívat, jak se vše stalo, a
poklonit právě narozenému Ježíškovi. Poslední akce tohoto roku
bude věnována dětem, které jsou srdečně zvány na faru na
Dětský předsilvestr. Termín bude včas upřesněn na nástěnce v
kostele a na webových stránkách klubu www.krucemburk.shm.cz
Kromě těchto „jednorázových“ akcí probíhají na faře každý
čtvrtek schůzky Spolča B+B pro děti od 1. do 6. třídy a ve středu
florbalové tréninky. Každý měsíc se také koná Kreativní
klubovna. Pokud jste promeškali listopadové vyrábění lampionů,
určitě si nenechte ujít vánoční „Kreativku“ v prosinci. Kdy bude,
se opět včas dozvíte na nástěnce a na internetu. Každý měsíc se
setkává i mládež ke společné modlitbě, růženci či rozjímání.
Přejeme všem pokojné a požehnané Vánoce plné radostných
setkání.
Hana Jandová

SILVESTROVSKÉ KOUPÁNÍ
NA RYBNÍKU ŘEKA
Jednou ze součástí zimní přípravy bude Silvestrovské
koupání na rybníku Řeka. Otužování není jen vánoční plavání
špičkových otužilců v ledové Vltavě, ale mohlo by se stát
součástí života každého, kdo chce udělat něco pro své zdraví.
Základní pokyny pro otužování
Cílem otužování je zlepšování tělesné zdatnosti a upevňování
zdraví a pevné vůle. Otužování může být rekreační nebo
sportovní. Pod rekreačním otužováním rozumíme sprchování
studenou vodou, saunování a sportování po celý rok – i v zimě –
ve volné přírodě, například běhání nebo jízda na kole v lehkém
oblečení. Sportovním otužováním chápeme plavání ve studené
vodě pod 10oC za každého počasí. Nově se pod tímto pojmem
rozumí zimní plavání, které je registrované mezinárodní
plaveckou federací FINA. Zimní plavání je vhodným doplňkem i
pro jiné sportovní disciplíny – například horolezectví, dálkové
plavání, potápění, zimní turistiku, lyžování a podobně. Stejně je
dobrým doplňkem i pro různé druhy pracovních činností ve
stěžejních klimatických podmínkách.
Otužovat se může každý zdravý člověk po zdravotní
prohlídce – na základě doporučení lékaře. Plavat v zimě může
každý zdravý člověk, pokud má víc než 17 roků, u dětí udělí
výjimku lékař. Nejlepší je začít do 40 let. Po čtyřicítce se může
začít se zimním plaváním po důkladné lékařské prohlídce a jen
se souhlasem lékaře.
Perun s Vámi!!
Jiří Přiklopil

DRUHÝ ROČNÍK O POHÁR
GUSTAVA FRIŠTENSKÉHO
Na závěr sezony dračích lodí jsme se 19. října opět vydali do
Mekky vodních sportů v ČR do Račic na druhý ročník závodů O
pohár Gustava Frištenského: pořádá jej náš kamarád, mistr světa
v rychlostní kanoistice a šéftrenér reprezentace dračích lodí Petr
Čáp Procházka. Za slunečného počasí nás přivítal sportovní
areál, který se v současné době přestavuje pro potřeby
mistrovství světa v rychlostní kanoistice (uskuteční se zde v roce
2017).
Dopoledne jsme absolvovali trénink pod vedením Čápa, který
nám opět předal spoustu cenných rad a zkušeností. Nedlouho po
obědě, který ulovil a připravil starosta Račic, jsme nastoupili k
závodu. Sešlo se šest týmů a každý dostal před startem časový

handicap podle výsledků za celou sezonu, čímž se vyrovnala
výkonnost posádek: Perun skončil na pátém místě.
Rád bych poděkoval jménem Perunu všem členům i přátelům
dračích lodí za úsilí a předvedené výkony v celé sezoně. Čeká
nás sezona další a doufám, že v zimních měsících všichni
zapracujeme na fyzické kondici, abychom – až se na jaře Čáp
zeptá, co dělal Perun v zimě – nemuseli strkat hlavu do vody.

KRUCEMBURSKÉ ČISTÉ NOŽKY
NA BURČÁKFESTU 2013

Poslední zářijový víkend se konal ve Znojmě již 9. ročník
slavnosti burčáku, hudby a kulinářských specialit nazvaný
Burčákfest. V předchozích letech tato akce probíhala současně se
závody dračích lodí, což letos nebylo možné, protože se ve
stejném termínu konalo mistrovství ČR dračích lodí
v Pasohlávkách. Bohužel většina členů Perunu měla v tomto
termínu jiné akce, takže do Znojma odjelo pouze čtyřčlenné
družstvo „Krucemburských čistých nožek“, které bylo v rámci
konání Burčákfestu přihlášeno do soutěže ve šlapání hroznů
bosýma ženskýma nohama, spolu se „servisním týmem“. Loni
jsme se zúčastnily soutěže poprvé, získaly jsme krásné třetí místo
z deseti týmů. Letos jsme doufaly minimálně v obhajobu.
Soutěž začala prezencí a losováním pořadí, ve kterém budou
jednotlivé týmy nastupovat do kádí. Náš tým si vylosoval šťastné
číslo 7 z celkového počtu osmi týmů z celé republiky zařazených
letos do soutěže (bylo jich přihlášeno dvacet).
Naše družstvo vydatně posílené burčákem nastoupilo k focení
a povinnému vážení, které by rozhodovalo v případě rovnosti
vyšlapaného moštu. Poté jsme byly usazeny na židle a ujal se nás
šikovný Karel, který nám rejžákem a hadicí umyl nohy. Poté
jsme se přemístily do historického káďového lisu a čekaly na
povel ke startu, který dal moderátor akce.
Samotné šlapání trvalo tři minuty a o hudební doprovod se
k němu postarala kapela Gnomus, hrající středověkou hudbu. Po
dvou minutách nám začaly docházet síly a polevily jsme ve
šlapání, což se nelíbilo našemu fotografu Jirkovi, který začal
pobíhat kolem kádě a křičel: „Dělej, makej, pořádně
došlapávej.“ V jednu chvíli jsme si myslely, že ho strčíme do
kádě, aby si to taky zkusil, ale je pravda, že nás vybičoval ke
zvýšenému tempu, což se nakonec ukázalo jako rozhodující. Po

změření množství vyšlapané šťávy bylo jasné, že vítězství je
naše a stopy našich krucemburských nožek se nesmazatelně
zapíší do historie těchto slavností. Letošní vyšlapané víno se
bude prodávat při Burčákfestu 2014 a nejen my, ale všechny
ostatní účastnice budou uvedeny na zadní etiketě. Po následné
očistě nohou šikovným pomocníkem Karlem jsme se přesunuly k
doprovodné soutěži v nasávání burčáku do koštýře. Tam se nám
loňské vítězství nepodařilo obhájit, protože jsme předtím v kádi
nechaly všechny své síly.
Program pokračoval v krásných prostorách Louckého
kláštera i na nádvoří koncerty Ivo Jahelky, skupin Gnomus a
Eminent, cimbálovky Donava, ochutnávkami čtyř druhů burčáku
a dalších kulinářských lahůdek a večer vyvrcholil koncertem
skupiny Čechomor, který se nám moc líbil.
Daniela Přiklopilová

ZNOJMO 2013
Již tradičně se Perun Hluboká zúčastnil třetí sobotu v září
závodů ve Znojmě, pořádaných jako 6. ročník neoficiálního
amatérského mistrovství světa dračích lodí. Závod se uskutečnil
na řece Dyji pod Sedlešovickým mostem. Opět jsme
reprezentovali Tasmánii a měli jsme s sebou jako jediní živého
maskota – pravého tasmánského čerta, kterého jsme odchytili v
lesích u Hluboké.
V poháru řeky Dyje jsme po dvou jízdách drželi krásné druhé
místo, ale celkové umístění se určovalo podle poslední jízdy,
která se nám vůbec nepovedla, a tak jsme získali alespoň cenu
útěchy – pohár pro posádku, která se zdržela nejdéle na trati.
V podvečer se na ohni osvětlené trati konaly gladiátorské
závody na 50 metrů, kde bylo třeba v cíli trefit pádlem zvonek
zavěšený pod mostem. Ve vyřazovací soutěži jsme dostali za
soupeře tým Dragons CZ, který byl nad naše síly.

I když výsledek není dobrý, přesto měli členové posádky z
většiny jízd dobrý pocit sounáležitosti a týmového ducha, který
musíme i nadále rozvíjet. Zážitkem a motivací pro nás bylo i
setkání s vícemistrem světa z roku 2013 a bronzovým
medailistou z OH v Londýně v čtyřkajaku Janem Štěrbou.
Daniela Přiklopilová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Milí spoluobčané, máme pro vás připravené krátké ohlédnutí
za naší činností od posledního vydání Domova. Na prvním místě
uveďme výjezdy, jichž jsme se účastnili – bylo jich celkem 12.
Jednalo se o výjezdy technického rázu (čištění komunikací,
kanalizací, šachet přečerpávacích stanic) i o výjezdy k požárům.
Ten méně vážný měly na svědomí děti, které si hrály u balíku
slámy a podpálily jej. Druhý byl o mnoho náročnější – 24. záři
jsme byli vysláni k zásahu při požáru bytového domu ve Ždírci
nad Doubravou. Zásah byl poměrně těžký, zasahovalo při něm
pět hasičských jednotek – dvě profesionální (Chotěboř a

Havlíčkův Brod) a tři dobrovolné (Ždírec nad Doubravou,
Krucemburk a Sobíňov), byl vyhlášen druhý stupeň požárního
poplachu. Při celé události byla zraněna mladá žena, škoda byla
vyčíslena na asi 800.000 Kč. Naše jednotka k požáru vyjela pět
minut po ohlášení poplachu.

Zúčastnili jsme se i několika soutěží, například soutěže
Integrovaného záchranného systému v Havlíčkově Brodě. Stejně
tak Mladí hasiči prověřovali své schopnosti při soutěži
požárnické všestrannosti, a to 5. října v Mírovce. Za zmínku
určitě stojí úspěch Hanky, která v kategorii dorostenek obsadila
první místo, a dále úspěch Kristýny, která obsadila ve stejné
kategorii místo sedmé.
Dále vás prosíme, abyste nenechávali zaparkovaná auta před
hasičskou zbrojnicí: vezměte prosím na vědomí, že cisterna
potřebuje k výjezdu o mnoho větší prostor než osobní automobil.
Dovolte nám poděkovat všem, kteří naši činnost podporují,
děkujeme také za sponzorské dary k soutěžím. Přejeme vám
klidné a plně prožité vánoční svátky.
Martin Kasal, Martin Rejšek

TJ SOKOL KRUCEMBURK

Poslední listopadovou sobotu jsme se sešli na akci, kterou
jsme pro vás připravili ve spolupráci s městysem: v sokolovně
jste si mohli poslechnout cimbálovou muziku a zazpívat si s ní.
Z Moravské Nové Vsi k nám zavítali již podruhé členové
místních pěveckých sborů, aby nám v tradičních krojích
zazpívali lidové písničky. Přivezli s sebou také pár demižonů
moravského vína, a tak bylo při písních i co ochutnávat. Umějí
vytvořit nádhernou atmosféru, jsou vždy milí a usměvaví, je
prostě radost je poslouchat a užívat si té pohody, co s sebou
přivážejí. Je trochu smutné, že je z řad občanů tak malý zájem o
takovéto setkání.
Z Moravské Nové Vsi přijelo 45 hudebníků a zpěváků, z řad
našich občanů přišlo 30 lidí. I když přičtu 10 sokolů v obsluze,
byli stále v přesile. Naše sestry sokolské připravily krásnou
výzdobu v podobě ručně dělaných stojanů na svíčky z přírodních
materiálů, můžete je vidět na fotografii. Jako by nestačila nízká
účast, tak nějaký dobrák je v průběhu akce stihl ještě ukradnout.

A tak to ve mně
vyvolává otázku,
zda i nadále
v takových
akcích
pokračovat.
Stejně jako
každý
rok
navštívil
naši
sokolovnu
Mikuláš s andělem a čertem: přítomným dětem přečetl z knihy
hříchu jejich drobné nedostatky v chování, aby mohly zjednat
nápravu. Nezapomněl také vyzdvihnout, co dělají dobře, a
pochválit je za to. Děti do jednoho slibovaly, že se polepší, aby
nemusely s čertem v pytli do pekla. Všechny na závěr přidaly
básničku
nebo
písničku, a tak se
mohly
radovat
z nadílky, co jim
přinesl
anděl
v košíčku.
Závěrem
mi
dovolte,
abych
poděkoval
aktivním sokolům
za
spolupráci
v tomto roce. Díky
jejich práci ve
svém volném čase,
můžeme i nadále
provozovat
náš
kulturní a sportovní stánek v Krucemburku.
Vám všem přeji veselé Vánoce a šťastný nový rok.
Tomáš Trávníček, starosta Sokola

LOUTKOVÉ DIVADLO OBLÁZEK
V říjnu jsme představili divákům v KAŠPÁRKOVĚ
POHÁDKOVÉM ODPOLEDNI hned dvě pohádky. První byla o
KAŠPÁRKOVĚ KOUZELNÉ KNIZE, kterou chtěla získat
chamtivá Ježibaba. Druhá pohádka KAŠPÁREK KRAJÁNKEM
nás zavedla do začarovaného mlýna, ve kterém strašili čerti, a
právě Kašpárek s dcerou mlynáře osvobozuje mlýn od
nezvaných hostů.
V polovině listopadu jsme uvedli pohádku ČERTŮV ŠVAGR,
kde dcery zchudlého hraběte získávají své ženichy dle svých
zásluh. Srdce krajánka Petra
si
získává
princezna
Andělínka. Filoména se stává
ženou krále pekel Lucifera.
Prosincová
pohádka
PŘEDVÁNOČNÍ
RADOVÁNÍ nás zavádí do
zasněžené krajiny, kde si děti
užívají sněhové nadílky,
sáňkují, staví sněhuláky, kterým na malou chvíli vdechne život
strýček Mrazík. Děti nezapomenou ani na bohatou vánoční
nadílku pro všechna lesní zvířátka.
Tak jako děti v naší pohádce, i my všichni se jistě těšíme na
vánoční svátky a tuto radost všichni zúčastnění projevili tím, že
si zazpívali písničky, které prostupovaly celou pohádku. Také
zpívali vánoční koledy, jimiž se nejen Kašpárek rozloučil pro
tento rok.
Na další setkání s Vámi v novém roce 2014 se těší
krucemburští loutkáři!
za LD Oblázek Lucie Pejchlová

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
Rok uběhl jako voda a opět tu
máme prosinec a s ním vrcholící
loveckou sezonu. V průběhu roku
jsme Vás informovali o dění ve
sdružení. Shrnuto a podtrženo:
rok 2013 byl – od přípravy
políčka pro zvěř přes budování
umělých nor až po instalací budek
pro kachny na dva rybníky –
poměrně klidný. Ukončili jsme ho
tudíž dvěma společnými lovy na
drobnou zvěř, a to ve dnech 16.
listopadu a 7. prosince. Společný
lov je pro účastníky společenskou
událostí, proto se dbá na dodržování mysliveckých tradic. Dobře
organizovaný výřad jako pocta ulovené zvěři na závěr honu
s loveckými fanfárami je zážitkem pro všechny účastníky honu a
posouvá tradice a kvalitu naší myslivosti do budoucnosti.
Období od listopadu do března představuje pro zvěř tzv.
„období nouze“. V tomto období je zvěř na rušení velice citlivá.
Největšími nepřáteli lesní zvěře jsou v těchto dnech především
neukáznění lidé, kteří často zvěř plaší a nutí oslabenou zvěř
k útěku. Obrovské nebezpečí představují volně pobíhající psi
v honitbách. Tím, že se pes pohybuje bez vodítka, nutí zvěř
k pohybu. Psi se také dokáží velmi rychle pohybovat jak na
oranici, tak ve sněhu, kde se srnčí se svými spárky (kopýtky)
boří a prakticky nemá šanci na únik.
Na závěr článku nemohu opomenout ples MS 18. ledna 2014
v sokolovně v Krucemburku. Srdečně Vás na něj zveme: skvělá
kuchyně a bohatá tombola Vás budou provázet celým večerem.
Myslivost je časově náročná záliba, a tak je nutné poděkovat
manželkám a rodinám myslivců, že u nich nalézají oporu a
pochopení pro svou činnost, kterou věnují přírodě.
Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok Vám
přeje myslivecké sdružení Krucemburk.
Bc. Petra Kohoutová

TÝM CYKLO KLUB OBERBANK
Letos jako každý rok zjara se Alžběta Havlasová a Tomáš
Stuna z týmu Cyklo klub Oberbank vydali na soustředění na
Baleáry a zde strávili čtrnáct dní náročných několikahodinových
tréninků. Pro letošní sezonu reprezentovali tým s názvem po
hlavním sponzorovi BB CYKLOSPORT SUPERIOR.
Po návratu se tým naplno vrhl do finiše příprav závodu, který
pořádal u rybníka Řeka. Závod se konal v úterý 14. května za
pěkného, ale větrného počasí. Tento podnik byl jedním ze
závodů MTB seriálu BIKOVÉ ÚTERKY BIKE DE LUXE
S PIVOVAREM CHOTĚBOŘ. Počasí oproti loňskému roku
vyšlo na jedničku. Zázemí bylo v restauraci Moře. Na závodníky
se usmívalo sluníčko a čekala je náročná a po deštích promáčená
trasa. Pro děti byly připraveny trasy podle věkových kategorií.
Dětí se na startu sešlo 70, to je nejvíce jak v seriálu, tak i za
uplynulé čtyři ročníky, které tým pořádal.
Nejmladší účastnicí byla Klárka Novotná (ročník narození
2011), která se ve své kategorii do 6 let nenechala zastrašit a
bojovala celou trasu; nedojela ani poslední a z holčiček obsadila
krásné 10. místo. Každé dítě dostalo po dojetí do cíle sladkou
odměnu. Dětem na památku zůstalo startovní číslo a vítězové
v kategoriích dostali medaile a diplomy.
Dospělých se na startu sešlo 40, mezi nimi se objevil i
olympionik Michal Hrazdíra, který v cíli sdělil, že trať je hodná
českého poháru v cross-country.
Betty s Tomášem se každý týden zúčastnili jednoho až tří

závodů, pokaždé s umístěním do top 5 v kategorii.
V závodech pořádaných
na Vysočině udávali tempo
v průběhu závodů. V Českém
poháru v maratonu se Tomáš
blýskl
druhým
místem
v Mostě. V celkovém pořadí
v tomto národním poháru
obsadil nádherné 2. místo
v kategorii. Betty v kategorii
ženy Elite v celkovém pořadí
v Českém poháru v maratonu
obsadila 3. místo. Tomáš
dále zazářil na Českém
poháru
v cross-country
v Kutné Hoře; propracoval se
z konce startovního pole na
1. příčku v kategorii Muži Open.
Oba sbírali důležité body v etapovém závodě v Chorvatsku:
Betty jej vyhrála, Tomáš obsadil 2. místo a v náročném
maratonu, který se jel po etapovém závodě, obsadili oba 4. místo
ve svých kategoriích. Poslední závod s názvem Bobr cup jeli
začátkem října: Betty sestavila tým
holek a Tomáš jel v „klasické“
sestavě. Tento závod se skládá
z běžecké, cyklistické a vodácké
části. Je to adrenalinový závod
s mnoha hlubokými brody, který se
nikdy nevzdává. Počasí nehrálo do
karet, protože byly ráno asi 4
stupně, foukal studený vítr.
Tomáš měl na startu i Jardu
Kulhavého
(olympijský
vítěz
z Londýna). Tomášův běžec Keňan
(Jan Klement) přiběhl na 12. místě,
Tomáš stáhl s kajakářem Ondřejem
Novákem štafetu na 11. místo.
Betty po každoročním shánění běžkyně konečně narazila na
reprezentantku v běhu na in–line bruslích, úspěšnou účastnici
extrémních závodů, jako je Sparťan, Terezu Klimešovou, která
běžela s nepěkně nateklým kotníkem, na který ji v prvním brodě
někdo ještě dupnul, ale přiběhla na úžasném 4. místě, Betty toto
místo udržela a nejmladší členka týmu třináctiletá Klára
Smetánková se také nedala a proťala cílovou pásku s minutovým
náskokem na 5. místě.
Naši in-line bruslaři měli také mnoho úspěchů, hlavně
v čtyřiadvacetihodinových
závodech.
Petra
Havlasová
s Martinem
Máčelem
mladším
dotáhli
svůj
tým
v čtyřiadvacetihodinovém závodě ve Španělsku na suprové 2.
místo: když se v poslední hodině Martin rozhodl, že neskončí
jeho tým na 3., ale na 2. místě, svou excelentní jízdou snížil
náskok na tým v tu dobu jedoucí na druhém místě a v posledních
minutách závodu ho ještě předjel o několik kilometrů. Hlídání
časů a střídání závodníků na trase měli na starost Martin Máčel
s Rosťou Ledinským.
Petra se dále zúčastnila další čtyřiadvacetihodinovky
v Holandsku, kterou si „střihla“ v jednotlivcích. Nedala se
zastrašit mladšími soupeřkami ani nočním deštěm a do cíle
prosvištěla na 1. místě v ženách.
Petra také Krucemburk reprezentovala na Košickém ½
maratonu a zde si zaběhla svůj osobák.
Poděkování za pořadatelskou pomoc při konání závodu:
Městys Krucemburk, Jiřina Moravcová a všichni dobrovolníci,
kteří nám pomáhali se zajištěním tratě.

OSLAVA V DPS

položena nová dlažba. Rekonstrukci provedla firma BV Holice.
Akce byla spolufinancována z dotace Státního fondu životního
prostředí.
(red.)

První sobotu v prosinci proběhl v DPS den otevřených dveří
a zároveň oslava deseti let od jeho otevření. Starosta přivítal
všechny přítomné a pohovořil o historii této budovy od její
rekonstrukce až do dnešní podoby. Zároveň zmínil poslání
tohoto domu a důvody jeho tehdejší výstavby. Následoval
hudební program, který zahájilo vystoupení pěveckého sboru při
ZUŠ Krucemburk, dále na harmoniku zahrál a zazpíval Josef
Kabrda a hudební skupina mladých.

Návštěvníci si mohli prohlédnout nejen prostory DPS a
fotografie z jeho historie a popovídat si s jeho obyvateli, ale také
si zazpívat některou z oblíbených lidových písní. Účast byla
velmi hojná (50 účastníků) a pracovnice PS měly akci dobře
připravenou i s velmi pěknou vánoční výzdobou, která krásně
navozovala atmosféru blížících se vánočních svátků.
(red.)

ZATEPLENÍ
ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA
V měsích říjen až prosinec byly provedeny úpravy budovy
zdravotního střediska. Celá budova byla zateplena včetně
půdního prostoru, natažena nová fasáda a proveden obklad soklu.
Byla vyměněna okna a natřeny dřevěné palubky. Vyměněny byly
vchodové dveře; u dolního i horního vchodu a na lodžii byla
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