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SLOVO NOVÉHO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jménem nového vedení naší
obce bych Vám chtěl
poděkovat
za
účast
v komunálních
volbách
2014. Děkuji také za Vaši
podporu a důvěru, kterou jste
nám vyjádřili. Vězte, že
rozhodnutí ujmout se vedení
naší obce pro mne nebylo
jednoduché. Je však pro mne
– a myslím i pro každého
z Vás – důležité stát si za
svými názory a místo řečí přiložit ruku k dílu.
V říjnových volbách se výrazně obměnilo zastupitelstvo a na
ustavujícím zasedání i rada našeho městyse. Věřím, že i přes
rozdílné názory, a o ty přece v politice jde, budeme všichni
pracovat společně jako jeden konstruktivní tým a společně
„kopat“ pro dobro a rozvoj naší obce.
Čtyřleté funkční období, které je nyní před námi, nám dává
šanci realizovat projekty a investice, které by měly zvýšit
komfort a zpříjemnit bydlení v naší obci. První rok však nebude
jednoduchý. Z rozpočtu obce na rok 2015, který je již dnes
předem zatížen probíhajícími projekty, nám nezbývá příliš
prostoru na seberealizaci. Naším prvním počinem v příštím roce
bude vybudování dětského hřiště u základní školy, které bude
sloužit jako veřejný prostor pro odpočinek a relaxaci s dětmi.
Máme také v plánu vytvořit nové, přehlednější a především
diskusi otevřené webové stránky, kterými bychom Vás chtěli více
zapojit do dění v obci a informovat o něm. Ostatní projekty,
kterých opravdu není málo, budou záviset na finančních
prostředcích v rozpočtu a na vypsaných krajských či evropských
dotacích. Je však otázkou, do jaké míry chceme navyšovat
zadlužení obce a co je pro naše občany prioritou.
Vzhledem k tomu, že náš časopis Domov budete číst v období
předvánočního shonu, dovolte mi, abych Vám popřál příjemně
prožité vánoční svátky plné rodinné pohody u vánočního
stromku, do nového roku pak pevné zdraví, kapku štěstí a moře
životního elánu.
Mgr. Otto Kohout
starosta městyse Krucemburk

autor Radomír Holík

MĚSTYS KRUCEMBURK
VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA TRADIČNÍ OHŇOSTROJ,
KTERÝ SE BUDE KONAT
31. 12. 2014 od 17 hodin
na náměstí.

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Počasí první adventní
neděle připomínalo spíše jarní
víkendy, teploty byly stále
nad nulou, a tak přijít na
slavnostní
rozsvícení
vánočního stromu bylo pro
všechny příjemnou odpolední
procházkou. Již čtvrtým
rokem se scházíme u této
slavnosti. Jsme velice rádi, že
tato tradice dobře zakořenila v našem městysi a s každým rokem
přichází stále více a více občanů užít si té první vánoční pohody.
Hned na začátku se mezi příchozími
objevil nádherný malý andílek, který ze
svého košíčku rozdával lidem sladkosti a
navodil tak nádhernou, příjemnou vánoční
atmosféru. Farní sbor pod vedení paní
Marty Rejškové začal pět vánoční písně a
náš nový pan starosta občanům přednesl
svojí krátkou řeč s přáním hezkých Vánoc
a pohody do nového roku. Potom farář
Piotr Balewicz posvětil náš vánoční strom
a opět za zpěvu farního sboru se strom
rozsvítil, aby nám přinesl tu báječnou
vánoční pohodu a každý den nám
připomínal svými světly, že už se blíží Štědrý den.
Všichni se mohli po celou dobu konání akce ohřát horkou
železnohorskou medovinou z včelařského učiliště z Nasavrk,
kterou ohřívali sokolové z Krucemburku.
red.

předvánoční besídku spojenou se dnem otevřených dveří.
Obyvatelé DPS i příchozí z Krucemburku si prohlédli galerii
fotografií z našich akcí. Zpestřením pro všechny přítomné byla
výstavka dřevěných sošek, které vyřezal pan Radomír Holík.
Celé odpoledne pak provázely vánoční koledy, které zahrály děti
na klávesy.
Příjemné strávení vánočních svátků přejí a v novém roce se
těší na nová setkání
zaměstnankyně PS

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

23. listopadu byly v obřadní síni v Krucemburku uvítány
nově narozené děti – Oliver Hoke, Karolína Křesťanová, Vít
Kubový a Markéta Málková. Malé občánky přišel přivítat
starosta městyse Krucemburk pan Otto Kohout. K příjemné
atmosféře slavnostního obřadu přispěly svým vystoupením děti
z mateřské školy, dívčí pěvecký sbor a hrou na varhany paní
Marta Rejšková.
Při této příležitosti připomínáme, že rodiče jsou povinni své
narozené dítě přihlásit k trvalému pobytu na ÚM Krucemburk.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Z DĚNÍ V MŠ

I v letošním roce se začali obyvatelé DPS spolu s
pečovatelkami připravovat na Vánoce. Už koncem listopadu
napekli a ozdobili cukroví a vyzdobili společné prostory. 3.
prosince jsme v jídelně DPS přivítali na tradičním posezení P.
Piotra Balewicze, který nám vyprávěl o významu adventu a o
adventních
a
vánočních zvycích
v jeho rodném
Polsku.
Na
klávesy
zahrála
pěkné
vánoční
písně
Monika
Vašková.
11.
prosince
odpoledne
jsme
přichystali spolu s
dětmi ze ZUŠ v Krucemburku pod vedením Marty Rejškové

Letošní podzim nás překvapil teplým počasím a lákal tak
k toulání přírodou s pozorováním a poznáváním našeho krásného
kraje. Nevraceli jsme se s prázdnou, ale s dary, které nám příroda
nabídla – pestrobarevné listí, žaludy, kaštany, kukuřici,
makovice, suché trávy… Pod šikovnýma rukama dětí a rodičů
z nich potom na tvořivé dílně vznikla spousta krásných a
originálních výrobků – obrázků, postaviček, draků, zvířátek a
ozdob. Děti sbíraly a poznávaly houby nejen při vycházce do
lesa, ale také na školkové zahradě – a že jich teda letos rostlo.
Barvy pestrého podzimu si odskočily také k nám do školičky, a
to na dny s barvičkou – červenou, žlutou, oranžovou, zelenou.
Svým veselým a zajímavým vystoupením nás potěšil
kouzelník Jiříček, když předváděl svá nová kouzla, do kterých
zapojil i některé děti.
Předškoláci úspěšně ukončili plavecký výcvik v bazénu
v Hlinsku v Čechách. Pod vedením plaveckých instruktorek
zažily děti spoustu legrace při vodních hrátkách a učily se
základům plavání. Některé nesmělé začátky se přeměnily
v úžasné plavecké výkony. Za odměnu děti získaly mokré
vysvědčení a kapříka s nasbíranými šupinkami.
V říjnu se děti fotografovaly. Velká spokojenost rodičů je
důkazem toho, že se fotografie opravdu povedly.
Tradičně v listopadu jsme navštívili ordinaci zubní lékařky
MUDr. Hany Kohlové, kde jsme se dozvěděli o práci zubní
lékařky a zároveň děti prošly preventivní prohlídkou. Další
poznatky se děti dozvěděly v projektu „Zdravé zuby“ se slečnou
Anetou – budoucí lékařkou.
Předposlední listopadovou neděli se skupinka dětí zúčastnila
vítání občánků a svým vystoupením přivítala nová miminka.

Z dotace kraje Vysočina byla dovybavena naše školní zahrada
dalším hracím prvkem – veselou prolézací housenkou. Touto
cestou děkujeme našemu zřizovateli.

Poslední měsíc v roce – prosinec – nás čekala nejen spousta
práce, ale i radosti. 4. 12. odpoledne přivezlo divadélko „Úsměv“
vánoční pohádku našim dětem, ale i jejich rodičům. 5. 12. se
k nám nahlásila vzácná návštěva – Mikuláš, čert a anděl.
Kouzelná kniha Mikuláši leccos prozradila – kdo je hodný,
šikovný, správný kamarád nebo všudybýlek a neposeda. Snad si
děti zasloužily i malou odměnu. A už se těšíme na Vánoce. Děti
s rodiči si něco pěkného vyrobily na vánoční tvořivé dílně.
Svátečně jsme si vyzdobili celou školku, provoněli společně
upečeným cukrovím a 16. 12. nás čekal Štědrý den s dárečky,
slavnostním obědem a s lidovými zvyky. Poslední týden před
Vánocemi chodíme již tradičně potěšit babičky a dědečky
v Domě s pečovatelskou službou s malým vánočním pásmem a
dárečkem. Při cestě jsme se zastavili na ÚM s poděkováním a
přáním pěkných Vánoc.
Všem přejeme krásné prožití vánočních svátků, v novém roce
zdraví, štěstí a spokojenost.
kolektiv zaměstnanců MŠ

ZPRÁVY Z NAŠÍ ZŠ
Od začátku školního roku už uběhla dost dlouhá doba, proto
je práce v plném proudu, žáci se snaží plnit co nejlépe svoje
každodenní povinnosti a někteří se ještě navíc zapojují do řady
různých soutěží a olympiád. I žáci 9. ročníku začínají řešit svoje
dilema, která střední škola nebo učiliště bude to nejlepší. Proto
proběhlo pro rodiče setkání se zástupci středních škol, aby to
rozhodování bylo snazší, a žáci se zúčastnili Přehlídky středních
škol v Havlíčkově Brodě a Žďáru nad Sázavou. V Havlíčkově
Brodě si dále prohlédli i Obchodní akademii a Hotelovou školu,
kde mohli získat podrobné informace o studiu. Dokonce naši
bývalí žáci navštívili školu, aby prezentovali mladším
spolužákům Střední průmyslovou školu v Havlíčkově Brodě.
Žáci se zapojili do řady soutěží a školních kol olympiád. Ti
nejlepší budou reprezentovat naši školu v okresních kolech. Již
tradičně se zapojili do soutěže v psaní na klávesnici PC
v programu ZAVIAČIČ s názvem Talentovka 2014. Naši školu
reprezentovaly žákyně Lucie Matulová a Pavla Špilková z 8.
ročníku a Iveta Holasová, Daniela Strašilová a Aneta Josková

z 9. ročníku. Aneta Josková vybojovala výborné 3. místo.
Novinkou letošního ročníku byla soutěž družstev. V této soutěži
se naše děvčata umístila na krásném 2. místě. Žáci 8. a 9. ročníku
se zapojili do přírodovědné soutěže Klokan, nejlepších výsledků
dosáhli hoši z 9. třídy Lukáš Doležal, Kryštof Balek a Dan
Myška. V Logické olympiádě v krajském kole reprezentovala 1.
stupeň žákyně 5. třídy Jana Somsiová, která se probojovala přes
nominační kolo. V krajském kole v Havlíčkově Brodě obsadila
krásné 15. místo.
Žáci 3. a 4. třídy se zúčastnili teoretické výuky bezpečnosti v
silničním provozu. Společně s paní Jelínkovou z BESIPu se
seznámili s pravidly chování a s povinnostmi chodce a cyklisty v
silničním provozu, připomněli si vybavení jízdního kola a
význam ochranné přílby pro bezpečnou jízdu na kole. Své
znalosti si děti prakticky vyzkouší na dětském dopravním hřišti v
Havlíčkově Brodě a po úspěšném napsání testů získají průkaz
cyklisty, který děti starší deseti let opravňuje jezdit samostatně v
silničním provozu. Proběhlo školní kolo soutěže v mluveném
projevu Young Demosthenes. Regionálního kola v Jihlavě se
zúčastní děvčata Simona Šulcová z 6. třídy a Pavla Špilková z 8.
třídy. Dále se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády Mladý
historik a Olympiáda z českého jazyka. Ti nejlepší poměří svoje
síly v novém kalendářním roce v Havlíčkově Brodě v okresních
kolech soutěží. Nezaháleli ani naši sportovci a jak děvčata, tak i
chlapci se zapojili do utkání ve florbalu. První přátelské utkání
chlapců 7.–9. třídy proběhlo tradičně se ZŠ Ždírec nad
Doubravou. Našim hochům se hra příliš nedařila a soupeři
podlehli. Chlapci 6. a 7. třídy se zúčastnili okrskového kola ve
florbalu v Chotěboři. Podpořila je dvě děvčata, protože zájem
chlapců je malý.
Našemu
smíšenému týmu
se
podařilo
zvítězit
a
postoupit
do
okresního kola v
Havlíčkově
Brodě.
V okresním kole
nebyl los do
skupiny se ZŠ
Štáflova
Havlíčkův Brod
a ZŠ Lánecká
Světlá
nad
Sázavou zrovna šťastný a náš smíšený tým neměl nad žáky, kteří
hrají závodně hokej a fotbal, žádnou šanci. Umístili jsme se na
pěkném 5. místě. Také chlapci 8. a 9. třídy se na okrskovém kole
v Chotěboři umístili na 1. místě a postoupili do okresního kola,
kde obsadili v silné konkurenci šesti týmů 1. místo a zahrají si
krajské kolo. I děvčata bojovala v tradičním florbalovém turnaji
Asociace školních sportovních klubů jako lvice. V okresním
kole kategorie III 6.–7. tříd se náš tým v konkurenci 7 týmů
umístil na 5. místě, v kategorii IV 8.–9. tříd naše děvčata
v okrskovém kole obsadila 4. místo. Tradičně se uskutečnil
pyžamový turnaj ve florbalu, který byl rozlučkový za kalendářní
rok 2014.
Kromě soutěží byla pro žáky připravena i nějaká ta kulturní
akce. V Multifunkčním centru v Hlinsku měli možnost žáci 8. a
9. třídy zhlédnout autobiografický film Stoletím Miroslava
Zikmunda. Zdál se jim velmi zajímavý a poučný nejen do
literatury, ale hlavně do zeměpisu. Pro žáky 7.–9. třídy se konala
exkurze do Planetária do Brna, kde pro ně byl připraven program
s názvem „Cesta za miliardou hvězd“. Po interaktivním programu
se žáci přesunuli na výstavu Bodies, kde v 9 místnostech zhlédli

exponáty lidského těla v celé jeho složitosti i kráse. Oba
programy byly velice zajímavé.

Nezisková organizace Fokus Vysočina z Hlinska nás opět
navštívila. Pro žáky 8. ročníku připravila besedu o duševním
zdraví, které je důležité pro každého z nás. Již tradičně se naše
škola zapojila do Projektu společnosti Člověk v tísni Příběhy
bezpráví 2014. Nejprve jsme zhlédli DVD „Z deníku Ivany A.“ o
roku 1989, pak následovala beseda pana Václava Jandy, který
vždy žáky svým poutavým vyprávěním zaujme. I letošní žáci 9.
ročníku byli nadšeni a nešetřili ho svými dotazy. V rámci
projektu „Prevence alkoholu“ navštívila žáky 7. a 8. třídy
lektorka Ing. Markéta Musilová.
Naši druháci se od měsíce září zapojili do zábavné akce
s názvem „Hrajeme si s Danone“. Tvořili známé postavičky
z Kostíků a ZOO z Danonina, za což získali sladkou odměnu od
společnosti Dino.
Žáci 1. stupně navštívili Okresní knihovnu ve Žďáru nad
Sázavou, kde pro ně byly připraveny zajímavé knihovnické
lekce. Žáci 1.–3. třídy absolvovali lekci s názvem „Jak to bylo,
pohádko“ a pro starší děti 4.–5. třída nesla lekce název „Tajemné
počátky českých dějin“. Všechny úkoly, které paní knihovnice
připravily, zvládly děti na jedničku.
Od září do listopadu probíhal v plaveckém bazénu v Hlinsku
kurz plavání pro žáky 3.–4. třídy. Většina dětí zvládla výcvik na
výbornou a všichni obdrželi na závěr „Mokré vysvědčení“.

NAŠI KLUCI NA BEDNĚ –
KRAJSKÉ KOLO VE FLORBALU
V úterý 9. prosince se chlapci 7.–9. třídy zúčastnili krajského
kola ve florbalu, které se konalo v Havlíčkově Brodu. Po
vítězství v okrsku a okresu čekala na kluky ještě čtyři mužstva
z jednotlivých okresů kraje Vysočina. Turnaj se hrál systémem
„každý s každým“. V prvním zápase nás čekala ZŠ Seifertova
Jihlava. Ve velmi vyrovnaném zápase jsme nakonec podlehli 1:2
(Jan Losenický). Druhý zápas se ZŠ Náměšť nad Oslavou byl
opět infarktový a zápas skončil 2:2 (Jan Losenický, Vojtěch
Veselský). Turnaj ukázal, že žádné mužstvo nebude nad
ostatními převyšovat, a to se projevilo i v našem třetím zápase se
ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou, které skončilo zase naší remízou
– ale 1:1 (Filip Janáček). Až čtvrté zápasy odhalily fyzickou
připravenost
týmů.
Naši nastoupili proti
ZŠ Pacov a zvítězili
4:0 (Jiří Veselský – 2,
Vojtěch
Veselský,
Pavel
Soukup).
Celkem
jsme
v turnaji získali 5
bodů a tím obsadili
vynikající 3. místo. Je
to
velmi
cenný
úspěch
našich
chlapců,
protože
ukázali, že i na malé škole a ve stísněných podmínkách se dá
hrát florbal na velmi dobré úrovni.
Školu reprezentovali a na úspěchu se podíleli: Ondřej Pecina,
Pavel Soukup (7. třída), Michal Dymáček, Filip Janáček, Jan
Losenický, Patrik Manych, Tomáš Popelka, Vojtěch Veselský (8.
třída), Filip Dymáček, Dominik Krejčí, Libor Mrštík a Jiří
Veselský (9. třída).
Všem chlapcům děkujeme za předvedený výkon a vzornou
reprezentaci naší školy.
Mgr. Jiří Šikl

VÁNOCE V POBOČCE ZUŠ
Vánoční přípravy začínají ve škole každým rokem velice
brzy, často již několik týdnů po začátku školního roku nacvičuje
pěvecký sbor vánoční a adventní repertoár, abychom v adventu
mohli svými koncerty dělat radost posluchačům.
V sobotu v podvečer 29. 11. dívčí pěvecký sbor Giocoso
zahájil adventní dobu koncertem na Třech Studních a předvedl
zde svůj adventní i část vánočního repertoáru za varhanního

Den 5. prosince již tradičně patří na naší škole mikulášské
nadílce. Děti na 1. stupni navštívil Mikuláš se svými společníky a
obdaroval je sladkostmi. I čerti pohrozili některým zlobivcům
peklem, ale za hezkou básničku nebo písničku byli propuštěni ze
spárů pekla.
Poslední předvánoční den zhlédli všichni žáci školy v kině
Krucemburk novou pohádku „Tři bratři“, která byla závěrečnou
tečkou za školní prací kalendářního roku 2014. Poté všichni
odcházeli svátečně naladěni a připraveni na nadcházející vánoční
prázdniny.
Všem čtenářům přejeme příjemné prožití svátků vánočních,
hodně pohody v kruhu rodiny, zdraví a spokojenosti do nového
roku 2015.
kolektiv zaměstnanců ZŠ Krucemburk

doprovodu Martina Jandy. Krásná vánoční výzdoba a adventní
zpěvy všechny posluchače příjemně naladily a navodily
předvánoční atmosféru. Pro velký ohlas a potlesk musel sbor
ještě narychlo připravit přídavek. Děkujeme hasičskému sboru v
Krucemburku – především řidiči M. Kasalovi, který nás jako
každý rok bezpečně dopravil na Tři Studně.
V neděli 30. 11. po obědě Giocoso odjelo do Chotěboře, aby
tam na venkovním pódiu svým zpěvem zpříjemnilo odpoledne
první adventní neděle pro velmi početné publikum. I přes
problémy se zvučením varhan se sbor zhostil své role velice
dobře. Zpěvačky, které po skončení koncertu nemusely odjet za
svými studijními povinnostmi, si společně s Chrámovým sborem
zazpívaly při rozsvěcování vánočního stromku na náměstí
v Krucemburku. Byli jsme rádi, že tentokrát ozvučení
nezklamalo.
V letošním roce byl sbor Giocoso požádán o zpívání na
otevřené scéně Staroměstského náměstí v Praze a rádi jsme toto
pozvání přijali. V sobotu 13. 12. v 17.30 hodin se tedy zpěv
Giocosa rozléhat i po této pražské čtvrti.
Den otevřených dveří 11. 12. nejen obyvatelům DPS
v Krucemburku zpříjemnil svým zpěvem přípravný sboreček,
který již tradičně několikrát za rok seniory navštěvuje. Připravil
si pro ně několik známých koled a vánočních písní, na zobcové
flétny zahráli Berinka Coufalová a Jakub Coufal.
V pondělí 15. 12. se uskutečnil vánoční koncert v sále ZUŠ.
Zazněla klavírní a varhanní hudbu v podání žáků pobočky z třídy

paní učitelky Rejškové, přípravný sboreček zazpíval koledy za
doprovodu zobcových fléten.
Dále nás čeká účinkování při půlnoční mši sv., v pátek 26. 12.
zveme všechny do kostela sv. Mikuláše, kde zazní vánoční
koncert Giocosa společně s Chrámovým sborem a Chalupářským
komorním orchestrem.
Výtvarné oddělení školy prožívá Vánoce též s velkým
předstihem. Přípravy začaly ve škole již v pátek 28. 11., kdy děti
spolu s rodiči pod vedením paní učitelky Pavly Svobodové
vyráběly vánoční dekorace, především krásné adventní věnečky,
a postaraly se o výzdobu školy.
Závěrem si dovoluji popřát všem spoluobčanům radostnou a
klidnou vánoční dobu prozářenou příjemnou hudbou a krásou,
mnoho zdraví, radosti, spokojenosti a úspěchů po celý nový rok
2015.
Mgr. Marta Rejšková
Chrámový pěvecký sbor Krucemburk Vás srdečně zve na

Půlnoční mši svatou,
která se koná 24. 12. 2014 ve 22 hodin
v kostele sv. Mikuláše v Krucemburku.
Zazní Česká mše vánoční koledová
Antonína Hradila (1874–1937).

DOTACE Z KRAJE VYSOČINA
PRO INFORMAČNÍ CENTRUM
Informační centrum a Pamětní síň Jana Zrzavého
Krucemburk byly dovybaveny 20 židlemi, které
budou využity pro potřeby centra, například při
pořádání setkání členů Společnosti Jana Zrzavého,
při přednáškách, v neposlední řadě i návštěvníky IC.
Dále byly koupeny nový počítač a nová tiskárna,
které bude využívat obsluha IC. Starý počítač bude
vyřazen z důvodu poškození. Byl pořízen nový
zvonek pro přivolání obsluhy v době její
nepřítomnosti. Finance ve výši 40.500 Kč byly
poskytnuty z dotace Kraje Vysočina.
red.

Kurz Respektovat a být respektován v Chotěboři
Chcete ze svého dítěte vychovat zodpovědnou a samostatnou bytost? Chcete porozumět jeho chování? Chcete poradit, jak
konkrétně zvládat krizové situace ve výchově? Nechcete vyučovat své studenty autoritativním stylem a nevíte, jak na to? Zdá se
Vám, že se s partnerem moc a mnohdy zbytečně přete? Chtěli byste zlepšit komunikaci s lidmi kolem sebe? Možná právě pro Vás
by mohl být inspirativní kurz Respektovat a být respektován!
Tento celorepublikově hojně navštěvovaný a vyhledávaný kurz spoluorganizuje Dobrá společnost v březnu příštího roku
v Chotěboři! Je určen rodičům, prarodičům, učitelům i vychovatelům, vedoucím v mimoškolní činnosti dětí a dalším zájemcům,
kteří se zajímají o jiný než autoritativní způsob výchovy a komunikace. Tento kurz je naplánován do čtyř navazujících
celodenních seminářů, které se budou konat během dvou víkendů 14.–15. 3. a 28.–29. 3. 2015. Probíhat bude v salonku
Kavárny Chotěboř pod vedením lektorek PhDr. Dobromily Nevolové a Soni Rýdl.
Témata kurzu Respektovat a být respektován jsou obsažena ve stejnojmenné knize, která je na trhu již osmý rok a patří v záplavě
literatury o výchově k těm ceněným a stále žádaným.
V rámci seminářů si účastníci společně ujasní, co je a co není respektující přístup, proberou úskalí tradičních metod (příkazy,
domlouvání, hrozby, výčitky, dávání za vzor…), zjistí, jak zvládat vlastní emoce, jakou odezvu zvolit namísto trestu, jak reagovat
na konflikty mezi dětmi a jak vyjádřit ocenění a zpětnou vazbu bez odměn a pochval, které také mohou mít své nežádoucí účinky.
Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás přes e-mail: kurzRRchotebor@centrum.cz.
Cena kurzu je 2.900 Kč a přihlášky přijímáme do 31. 1. 2015. Kapacita kurzu je omezená, a proto raději neváhejte.

VÝSLEDKY VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KRUCEMBURK
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

SNK - VOLBA PRO ROZVOJ OBCE

TOP 09

Počet
hlasů
abs.

Počet
poř.
Kandidát
hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly
abs.

Trávníček Tomáš

176

1

Havlíček Jiří Mgr.

231

2

Dopita Roman

112

2

Dostálová Ilona

185

161

3

Dostál Petr

93

3

Strašil Josef

220

Beránek Martin

35

4

Břeňová Dagmar Ing.

142

4

Kujan František Ing.

187

5

Ondráčková Vlada

26

5

Kubová Hana

90

5

Dohnal Lukáš

173

6

Kohout Milan

70

6

Šlerka Jindřich

114

6

Vavroušek Miroslav

156

7

Martinek Milan

31

7

Novák Lubomír

114

7

Brychnáč Roman

161

Lázničková Pavlína

120

Počet
poř.
Kandidát
hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly
abs.

poř.
číslo

1

Dohnal Jaroslav

187

1

2

Moravcová Jiřina

89

3

Mifka Jaromír

4

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

8

Vaníčková Marie

24

8

8

Kasal Martin

90

9

Horák Pavel

40

9

Zvolánková Marcela Bc.

74

9

Vašková Vladislava

78

10

Šulc Petr

37

10

Trávníček Jaromír

55

10

Přiklopil Jiří

138

11

Novotná Lydie

22

11

Konárová Věra

58

11

Strašil Luděk

158

12

Strašil Martin

112

12

Němec František

55

12

Klukanová Kristýna

67

13

Müllerová Marcela

15

13

Křesťanová Ladislava

116

13

Pátek Jiří

91

14

Bakeš František

24

14

Hájek Jindřich

79

14

Vaníček Bohuslav

92

15

Kytlička Miroslav

53

15

Pečenka Milan

96

15

Popelka Jiří

63

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

SNK pro rozvoj Krucemburku
Počet
hlasů
abs.

Občanská demokratická strana

Počet
poř.
Kandidát
hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly
abs.

poř.
Kandidát
číslo příjmení, jméno, tituly

1

Zrzavý Jiří

182

1

Valecký Jan

275

1

Pleskač Luboš Ing.

200

2

Kasal Jiří Ing.

250

2

Otradovský Patrik

210

2

Losenický Karel

125

3

Losenický Miloslav

151

3

Votava Michal

178

3

Kohout Otto

184

4

Janáček Vít

177

4

Kunz Lukáš

130

4

Jonáš Martin

128

5

Rejšková Marta Mgr.

148

5

Losenická Eliška

123

5

Kasal Jiří

108

6

Vašek Josef

128

6

Veselská Tereza

123

6

Holas Zbyněk

135

7

Janáček Tomáš Ing.

131

7

Culek Leoš

143

7

Joska Jaroslav

107

8

Sodomková Marie

141

8

Kunzová Kateřina

109

8

Kadlecová Eva

134

9

Janda Martin Bc.

117

9

Svoboda Petr

150

9

Dobrovolný Jaroslav

125

10

Soukup Pavel

123

10

Máčel Martin

142

10

Šešulka Vilém

150

11

Málek Ondřej Ing.

122

11

Novotná Michaela

118

11

Culek Tomáš

105

12

Janda Jiří

119

12

Málek Václav

116

12

Zvolánek Miroslav

120

13

Kočová Eva Ing.

110

13

Blažková Jolana

85

14

Kadlecová Věra

123

14

Pochopová Marie

114

15

Jandová Hana

140

15

Coufal Petr

91

Počet
poř.
Kandidát
hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly
abs.

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané, za všechny kandidáty volební strany TOP 09 děkuji všem, kteří jste nás podpořili svým hlasem
v komunálních volbách 2014. DĚKUJEME.
Do nadcházejícího období přípravy Vánoc a příchodu nového občanského roku si dovoluji popřát Vám všem, občanům
Krucemburku, Starého Ranska a Hluboké, hodně zdraví, mnoho osobních a pracovních úspěchů, osobní a rodinnou pohodu a
vše dobré v příštím roce 2015.
Váš Jiří Havlíček

INFORMACE Z 1.–3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE
1. zasedání – 20. 11. 2014
*RM projednala a schválila užívání
soukromého vozidla ke služebním cestám
pro: Mgr. Otto Kohout, Tomáš Trávníček,
Radka Rudolfová, Jiřina Valecká, Ludmila
Soukupová, Ladislav Polanský.
*RM projednala a schválila vyhlášení
výběrového řízení ZŠ na projekt
„Dotkněte se budoucnosti“ na dodávku
tabletů.
*RM projednala a schválila příspěvek na
provoz ZŠ v roce 2015 v celkové výši
660.000 Kč a příspěvek na provoz MŠ
v roce 2015 v celkové výši 340.000 Kč.
*RM projednala a schválila žádost na
uzavření MŠ od 22. 12. 2014 do 2. 1.
2015.
*RM projednala a schválila „Protokol o
kontrole
vykonané
v příspěvkové
organizaci MŠ“ a „Protokol o kontrole
vykonané v příspěvkové organizaci ZŠ“.
*RM
projednala
a
schválila
Inventarizační komisi ke kontrole
majetku za rok 2014 ve složení: Jiří
Zrzavý – předseda, Ludmila Soukupová,
Jiřina Valecká – členové.
*RM projednala a schválila Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí úvěru č.
2036/14/5638
s
Československou
obchodní bankou, a.s., Praha 5
*RM projednala a schválila kontrolu a
případnou výměnu porušených tašek na
střeše horní budovy ZŠ.

2. zasedání – 27. 11. 2014
*RM projednala a schválila přijetí dotace
od Kraje Vysočina na akceschopnost JPO
na rok 2014 ve výši 1.300 Kč.
*RM projednala a schválila Smlouvu o
poskytnutí dotace od Kraje Vysočina na
opravu Památníku padlých z 2. světové
války u Slavětína ve výši 15.000 Kč.
*RM projednala a schválila návrh
rozpočtu na rok 2015.
*RM projednala a schválila vyplacení
odměny bývalému starostovi, a to ve dvou
měsíčních splátkách.
*RM projednala a schválila pokračování
ve vymáhání dlužné částky od dlužníků
M. Č. a V. Č.
*RM projednala a schválila výběr
nejvhodnější nabídky a smlouvu o dílo
na akci „Staré Ransko – Analýza rizik
ohrožení povrchových a podzemních vod
těžkými kovy“. Vítězná firma AECOM
CZ, nabídková cena bez DPH 1.141.736
Kč.
*RM projednala a schválila přijetí dotace
na akci „Pořízení zametacího stroje k
zabezpečení údržby komunikací.
*RM projednala a neschválila žádost pana
F. K. na snížení poplatku za plasty a sklo.
3. zasedání – 15. 12. 2014
*RM projednala a schválila smlouvu o
dílo s firmou ENVIREX Chotěboř na
odběr vzorků z ČOV pro rok 2015.
*RM schválila Dodatek č. 1 k nájemní
smlouvě se Státním pozemkovým úřadem
o navýšení nájemného od 1. 10. 2014 na
105 Kč.

*RM projednala a schválila Komisi pro
krizové řízení a Povodňovou komisi:
místostarosta, starosta a členové RM.
*RM projednala a schválila Příspěvek ve
výši 2.000 Kč na pořádání 5. ročníku
v křížovém mariáši „Krucemburský
flek“, který se bude konat 10. 1. 2015.
*RM projednala a schválila příspěvek
25.500 Kč na stavební povolení projektu
„Rekonstrukce objektu kabin a okolí“ z
rozpočtu 2015.
*RM projednala a schválila prodej parc.
č. 1509/7 o výměře 808 m2 v oblasti ZTV
Vydrbalka pro p. J. S. a L. S., Praha 5.
*RM projednala a schválila pověření
člena ZM Víta Janáčka k oddávání
v matričním
obvodu
Krucemburk.
Zároveň schválila, že závěsný odznak při
významných příležitostech a občanských
obřadech mají právo užívat také
místostarosta městyse Tomáš Trávníček a
člen ZM Vít Janáček.
*RM projednala a schválila dny pro
provádění svatebních obřadů v roce
2015: pondělí až pátek od 8 do 13 hodin,
sobota od 8 do 14 hodin, mimo státní
svátky.
*RM projednala a neschválila Žádost na
osvobození od poplatku za komunální
odpad pro dům č.p. 98 Krucemburk.
*RM projednala a schválila žádost o
přidělení bytu žadateli p. A. J., Staré
Ransko – v současné době není volný
žádný byt.

INFORMACE Z 1. – 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
1. zasedání – 5. 11. 2014
*ZM projednalo a schválilo členy volební
komise ve složení: Jiřina Valecká, Radka
Rudolfová, Ludmila Soukupová.
*ZM projednalo a schválilo tajnou volbu
členů RM.
*ZM projednalo a schválilo volební řád.
*ZM projednalo a schválilo RM ve
složení 5 členů.
*ZM projednalo a schválilo jednoho
místostarostu městyse.
*ZM projednalo a schválilo uvolněné
členy RM – jednoho starostu a jednoho
místostarostu.
*ZM projednalo a schválilo zřízení
finančního výboru ve složení 5 členů a
kontrolního výboru ve složení 5 členů.
*ZM zvolilo: starostu městyse Mgr. Otto
Kohouta, místostarostu městyse Tomáše
Trávníčka
a
členy
RM
Patrika

Otradovského, Ing. Luboše Pleskače a
Jana Valeckého.
2. zasedání – 24. 11. 2014
*ZM projednalo a schválilo kupní
smlouvu zametacího vozu v celkové
hodnotě 2.406.690 Kč včetně DPH od
firmy S+S Machinery CZ Brno.
*ZM projednalo a schválilo Rozpočtové
opatření č. 4/2014.
*ZM projednalo a schválilo předsedu
finančního výboru Mgr. Jiřího Havlíčka a
předsedu kontrolního výboru Jiřího
Zrzavého.
*ZM projednalo a schválilo členy
finančního výboru ve složení: Karel
Losenický, Miloš Losenický, Ing. Dagmar
Břeňová,
Jan
Valecký,
a
členy
kontrolního výboru ve složení: Miroslav
Vavroušek, Michal Votava, Zbyněk Holas,
Roman Dopita.

*ZM projednalo a schválilo odměny za
výkon funkcí neuvolněných členů ZM dle
Nařízení vlády č.30/2003 Sb o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev:
členům RM 1.480 Kč, předsedům výborů
900 Kč, členům výborů 280 Kč, členům
ZM bez dalších funkcí 540 Kč měsíčně, a
to ode dne 1. 12. 2014.
*ZM projednalo a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy na zametací
vůz v celkové hodnotě 2.406.690 Kč
včetně DPH od firmy S+S Machinery CZ
Brno.
*ZM projednalo a zmocnilo RM ke
schválení výsledku veřejné soutěže a ke
schválení smlouvy o dílo s vítězem
veřejné soutěže na akci „Staré Ransko –
Analýza rizik ohrožení povrchových a
podzemních vod těžkými kovy“.

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.

POLICIE HLÁSÍ
Vážení
spoluobčané,
dovolte,
abych
Vás
seznámila s některými
případy trestné činnosti,
ke kterým došlo v průběhu
měsíců září až listopad
2014 v teritoriu obvodního oddělení PČR
Chotěboř.
Krádeže vloupáním
*Neznámý pachatel v době od 22.45 hodin
17. 9. do 5.40 hodin 18. 9. vnikl na
oplocený pozemek u rodinného domku
v ulici Příčná ve Ždírci nad Doubravou. V
zadní části domu nezjištěným způsobem
vysadil okno od spíže. Vnikl do domu, kde
prohledal prostory v přízemí, zejména
kuchyň. Z domu odcizil šperky, hodinky a
finanční hotovosti. Poškozené způsobil
škodu 38.250 Kč.
*Neznámý pachatel v době od 16 hodin
20. 8. do 10.35 hodin 23. 9. vnikl do
rekreační chaty v obci Sobíňov, v části
zvané Babín. Po nezdařeném pokusu
vylomit dveře vypáčil okenici a rozbil
skleněnou výplň jednokřídlého dřevěného
okna. Chatu prohledal a odcizil plastové
hodiny s kukačkou, které rozbité v
blízkosti chaty pohodil. Poškozenému
způsobil škodu 4.200 Kč.
*Neznámý pachatel, v době od 11 hodin 4.
10. do 5.55 hodin 6. 10. vnikl po rozbití
skleněné výplně okna zadních dveří do
nákladového
prostoru
nákladního
motorového vozidla zn. Ford Transit.
Z vozidla odcizil kufr s AKU vrtačkami.
Vozidlo bylo zaparkováno ve Ždírci nad
Doubravou před domem v ulici Na

Balkáně. Poškozeným způsobil škodu
19.000 Kč.
*Neznámý pachatel dne 15. 10. v době od
9 do 9.15 hodin nezjištěným způsobem
překonal zámek pravých předních dveří u
nákladního motorového vozidla zn. Iveco
Daily a vnikl dovnitř. Z kabiny vozidla,
z přihrádky před sedadlem spolujezdce,
odcizil peněženku s finanční hotovostí,
doklady a platební kartou. Vozidlo bylo
zaparkováno ve Ždírci nad Doubravou u
pozemní komunikace vedoucí na Žďár nad
Sázavou, poblíž supermarketu Albert.
Poškozenému způsobil škodu 19.100 Kč.
*Neznámý pachatel 21. 10. v době od
14.45 do 14.55 hodin rozbil skleněnou
výplň okna pravých zadních dveří
osobního motorového vozidla zn. Peugeot
306 a vnikl dovnitř. Vozidlo prohledal a ze
zadního
sedadla
odcizil
ledvinku
s inhalátory i osobními doklady. Vozidlo
bylo zaparkováno na lesní cestě vedle
rybníka Dlouhý, v katastru obce Slavíkov.
Poškozeným způsobil škodu 1.750 Kč.
*Neznámý pachatel dne 9. 11. v době od
11.50 do 14.15 hodin nezjištěným
předmětem rozbil skleněnou výplň
bočního okna pravých dveří a vnikl do
nákladního motorového vozidla zn.
Peugeot. Vozidlo prohledal a odcizil
igelitovou tašku s riflemi a značkovým
švýcarským nožíkem. Vozidlo bylo
zaparkováno v katastru obce Krucemburk
u rybníka Řeka. Poškozené způsobil škodu
ve výši 7.200 Kč.
*Neznámý pachatel v době od 20 hodin 9.
11. do 4.55 hodin 10. 11. nezjištěným
předmětem rozbil skleněnou výplň okna
pravých předních dveří a vnikl do

nákladního motorového vozidla zn.
Mercedes
Benz
Sprinter.
Vozidlo
prohledal a z otevřené přihrádky nad
popelníkem ve středovém panelu palubní
desky odcizil peněženku s finanční
hotovostí, osobními doklady a čipovou
kartou k vjezdové bráně. Vozidlo bylo
zaparkováno před domem v obci Sobíňov.
Dále ve stejném čase a lokalitě
nezjištěným předmětem rozbil skleněnou
výplň okna pravých předních dveří
zaparkovaného osobního motorového
vozidla zn. Škoda Fabia a vnikl dovnitř.
Z vozidla odcizil volně odloženou
peněženku
s finanční
hotovostí.
Poškozeným způsobil škodu ve výši 8.200
Kč.
*Neznámý pachatel v době od 12 hodin 2.
11. do 14 hodin 12. 11. se pokusil v obci
Sobíňov, v části zvané Babín, vypáčit
dveře do rekreační chaty, což se mu
nepodařilo. Proto vypáčil okenici, rozbil
dvojitou
skleněnou
výplň
levého
dvoukřídlého dřevěného okna a vnikl do
chaty. Chatu prohledal, ale nic neodcizil.
Poškozené způsobil škodu ve výši 1.000
Kč.
Krádež
*Neznámý pachatel v době od 23 hodin
19. 11. do 4 hodin 20. 11. odcizil řádně
uzamčené osobní motorové vozidlo zn.
Škoda Octavia Combi s navigací zn.
TomTom, kamerou HD a antiradarem zn.
Genevo One. Vozidlo bylo zaparkováno
před domem v ulici Jižní ve Ždírci nad
Doubravou.
Poškozené
společnosti
způsobil škodu ve výši 240.000 Kč.
pprap. Marie Perková, vrchní asistent

Vloupání do rekreačních objektů
Od začátku letošního roku do konce
září evidují policisté v Kraji Vysočina
celkem 158 případů krádeže vloupáním do
rekreačních objektů. Pachatelé při nich
způsobili majitelům chat a chalup
odcizením věcí a poškozením rekreačního
objektu a jejího zařízení celkovou škodu
3.172.000
korun.
Policistům
a
kriminalistům se podařilo objasnit 38
těchto případů.
Pachatelé se do chat vloupávají
především přes zajištěná okna a dveře za
použití násilí. Nejčastějším cílem jsou
v rekreačním objektu zahradní nářadí,
motorové pily, elektronika, kuchyňské
nádobí, rybářské potřeby, starožitnosti,
oblečení, potraviny a alkoholické nápoje.
Pachatel odcizí ale prakticky všechno, co
má nějakou hodnotu a lze to prodat.
Pachatelé využívají chaty zvláště
v chladném počasí také k přespání. Škoda
v těchto případech majiteli vznikne

poškozením dveří, popřípadě okna a
zařízení chaty.
Dopadení pachatele je v případě
vloupání do rekreačních objektů velmi
obtížné, neboť majitelé často krádež zjistí
až po delší době. Vlivem časové prodlevy
dochází k poškození nebo
zničení
některých
stop.
Práci
policistům
znesnadňuje i to, že se v těchto lokalitách
pohybuje menší množství osob, které by
se mohly stát svědky vloupání a
poskytnout policistům důležité informace.
Majitelům chat doporučujeme, aby si
ve svých chatách nezanechávali v době
nepřítomnosti cenné věci. Je vhodné
objekt
zabezpečit
elektronickým
zabezpečením
a
mechanickými
zábrannými
prostředky,
jako
jsou
například bezpečnostní zámkový systém,
mříže, uzamykatelné okenice. Není dobré
nechávat si u rekreačního objektu viditelně
žebřík. Uklizené by měly být rovněž

všechny věci, které by pachatel mohl při
násilném vniknutí do objektu použít.
Jedná se především o sekyry, nářadí a
předměty, které je možné využít k páčení.
Je vhodné rekreační objekt i v zimních
měsících
nepravidelně
navštěvovat.
Uklizený sníh budí zdání pobytu majitele
v objektu. Dále je vhodné všímat si
pohybu podezřelých osob a vozidel
v chatových oblastech.
Pokud dojde k vloupání do rekreačního
objektu, je pro policisty důležité, aby
majitel nevstupoval dovnitř a tuto věc
neprodleně oznámil policii. Vhodné je
pořídit si fotodokumentaci cenných věcí,
policisté ji využijí při pátrání a identifikaci
odcizených věcí.
Policisté
provádějí
v chatových
oblastech
nepravidelné
preventivní
kontroly. V zimních měsících jsou
intenzivnější a na tyto lokality se zaměřují
také policejní psovodi.

PŘED 160 LETY SE NARODIL
FRANTIŠEK BAČKOVSKÝ
František Bačkovský se narodil 2.
listopadu 1854 v Benátkách v rolnické rodině
Václava a Marie Bačkovských. Základní
vzdělání získal na obecné škole v Chlumu. Na
doporučení učitele začal roku 1867 studovat
na gymnáziu v Chrudimi, školní rok 1870–71
absolvoval na gymnáziu v Německém
(Havlíčkově) Brodě. V Chrudimi bydlel s dalšími studenty u
Anny Kruškové a zde se seznámil s její neteří Marií
Pochobradskou (1853–1927), s níž se roku 1878 oženil. Po
maturitě (1875) studoval na pražské univerzitě (1875–80)
slovanskou a klasickou filologii a filozofii.
Roku 1878 nastoupil F. Bačkovský jako suplující učitel na
gymnázium v Německém Brodě. V této době začal vydávat své
první naučné spisy orientované na filologii a literární vědu.
Studentům zprostředkovával četbu pražských časopisů a nově
vydaných knih. Záliba v kupování a rozšiřování knih, jejíž
počátky spadají do dob středoškolských studií, vedla
Bačkovského k rozhodnutí věnovat se knihkupectví. Koncesi
knihkupce v Německém Brodě ani Příbrami však nezískal. 15.
července 1881 opustil učitelské povolání i Německý Brod a
přestěhoval se do Prahy. Nastoupil do pražského knihkupectví F.
A. Urbánka (18. července až 30. září) a obdržel knihkupecké
vysvědčení; koncesi v Praze však nedostal.
V letech 1881–89 se Bačkovský živil jako korektor a
publicista, v tomto období také napsal převážnou část svého díla,
tematicky velmi různorodého. Nejrozsáhlejším spisem byly
Zevrubné dějiny českého písemnictví doby nové, v nichž
zpracoval vývoj české literatury v letech 1774–1848; za ně byl
22. ledna 1886 jmenován na pražské univerzitě doktorem
filozofie. Kritika většinou příznivě přijala snahu zpracovat
literaturu nové doby, ocenila shromáždění a utřídění bohatého a
často originálního materiálu k literatuře 19. století, upozornila
však na to, že ve výkladové části není dílo původní a chybí mu
ucelená metodologie.
Soudobá
literární
věda
více
cenila
drobnější
literárněhistorická díla, která úzce souvisela s Bačkovského
editorskou a nakladatelskou činností (O básnické činnosti P. J.
Šafaříka a Fr. Palackého, 1885; Několik rozprav o Fr. Lad.
Čelakovském, 1887). Zasáhl také do sporu o rukopisy na straně
jejich obránců (Rukopis Královédvorský a Zelenohorský ve světle
pravděpodobném, 1888; Jak znamenitým učencem byl by
padělatel rukopisu Královédvorského a Zelenohorského, 1889).
Většina těchto prací je kompozičně nevyvážená: časté odbočky k
detailním údajům činí texty rozvláčnými, a proto se v nich
ztrácely některé pozoruhodné názory a postřehy.
Řada Bačkovského prací vznikla z potřeb školy a plnila
funkci praktických a přehledných příruček, které vycházely z
vlastních zkušeností s výukou na brodském gymnáziu. Jde
zejména o Stručný přehled dějin české literatury doby nové
(1879). Hojně užívaný byl i Oprávce poklésků mluvnických v
jazyku českém neboli Brus jazyka českého (1879), který se do
konce 19. století dočkal čtyř vydání (čerpal materiál z oprav
školních písemných prací). Jako studijní pomůcky pro
středoškoláky sloužily i další práce (Stručná nauka o řečnictví s
příklady, 1881; Latinský pravopis, 1880). Z korektorské praxe
vznikl Slovníček opravených chyb pravopisných (1886) určený
pro rychlé poučení v kolísajících pravopisných jevech.
Své názory na českou gramatiku a pravopis F. Bačkovský

představil v publikaci Mluvnické rozpravy k užitku všem, kdož
jakkoliv obírají se mluvnicí českou, vůbec a brusičům zvláště
(1889). Autor byl představitelem brusičství, které však
neztotožnil s purismem („čištěním jazyka“). Broušení chápe jako
snahu zbavovat národní jazyk chyb odporujících národnímu
duchu. Podle jeho pojetí je zaměřeno na praktické potřeby
širokého okruhu uživatelů jazyka: šlo tak o obor širší než
gramatika. F. Bačkovský nepodléhal historismu („jak se psalo
dříve“), ale kladl důraz na komunikační funkci jazyka
(srozumitelnost a libozvučnost). Vedle obecných zásad se
soustředil hlavně na ty problémy českého pravopisu, které tehdy
stály na okraji zájmů gramatik (brusů) češtiny, např. na užívání
spojovníku, interpunkci, psaní velkých písmen, cizích slov a
délky samohlásek v nich aj. Zvláštní pozornost věnoval pořadí
písmen v abecedě: tehdejší příručky a lexikony nerozlišovaly
písmena s háčky a pod jedno heslo řadily slova začínající c/č, r/ř,
s/š a z/ž. Autor tento stav kritizoval a požadoval jejich rozlišení.
Význam Bačkovského jazykovědných prací je v tom, že
seznamovaly širší veřejnost se současným stavem kodifikace
češtiny a zamýšlely se nad kodifikačními zásadami.
Bohatá byla Bačkovského publicistická činnost. Začal sice už
jako vysokoškolák humoristickými příspěvky v Palečkovi, záhy
se však orientoval na filologická témata. O nich publikoval velké
množství studií, drobnějších příspěvků, recenzí a zpráv v řadě
odborných časopisů. Mnohé z nich mají polemický charakter:
autor často reagoval na kritiku svých názorů a velké úsilí utápěl
ve filologických a literárněvědných polemikách a také v reakcích
na svou editorskou praxi při vydávání děl českých autorů.
V první polovině 80. let se F. Bačkovský významně zasloužil
o vydávání časopisů určených mládeži, zvláště středoškolákům;
vydával je jako soukromý nakladatel pod vlastním jménem.
Populární byly Studentské listy (1881–84): obsahovaly různé
zprávy z literárního života, upozorňovaly na nově vydané knihy a
staly se platformou pro začínající autory. K nim se připojil
později Literární obzor (od října 1882) a Všeobecný věstník s
přílohou Literární oznamovatel (od dubna 1883). Všechny však z
finančních důvodů zanikly. Velkou oblibu si získaly Malé noviny
pro děti, které se nedávno naučily číst (1889–1906), do nichž
známí umělci přispívali svými obrázky, básničkami a povídkami
určenými nejmenším čtenářům. Jejich prvním redaktorem byl
František Hrnčíř (1860–1928), s nímž jako krajanem – narodil se
v Dřevíkově – udržoval F. Bačkovský od počátku 90. let
přátelské vztahy.
Tvorbě začínajících autorů bylo věnováno Album původních
prací literárních českého studentstva (1882) obsahující 33 básní
a 2 povídky, jejichž autory byli studenti. Studentům byly určeny i
Rady a pokyny našemu studentstvu (1883), do nichž přispěli např.
A. Heyduk, F. Geisslerová a další. Pokus založit literární časopis
pro mladé autory znemožnily finanční problémy.
Roku 1889 F. Bačkovský získal knihkupeckou koncesi pro
Prahu a zařídil si knihkupectví s antikvariátem, které začalo záhy
patřit k nejpřednějším knihkupectvím v Čechách. Sídlilo nejprve
v Divadelní ulici, roku 1890 se přestěhovalo do Žitné ulice a od
roku 1891 mělo sídlo v nárožním domě Žitné ulice. Zároveň se F.
Bačkovský věnoval i vydavatelské činnosti. Jeho cílem bylo
vydávat kvalitní české knihy, z finančních důvodů však tento
plán nevyšel. Přesto vydal zajímavá díla z naučné literatury, z
klasické české literatury a literatury pro mládež. Celkem vyšlo v
různých edičních řadách přes pět set knih. Velkou pozornost
věnoval F. Bačkovský propagaci. Nepravidelně vydával katalogy
Oznamovatel knihkupectví Bačkovského, z nichž je proslulý
katalog č. 304 Seznam knih antikvárních (1905). Reklamní listy a
inzeráty měly vždy vysokou estetickou úroveň.

F. Bačkovský byl více knihovníkem než obchodníkem, proto
se jako vydavatel dostal do finančních těžkostí. Na přelomu
století se k nim přidružily i zdravotní potíže (revmatismu, oční
choroba, později neuróza). Chvíle odpočinku trávil s rodinou
stále častěji ve svém rodišti, kde si roku 1900 vystavěl vilu
Drahotinka.
23. listopadu 1908 F. Bačkovský opustil rodinu. Jeho tělo
bylo nalezeno až začátkem února 1909 ve Vltavě poblíž
Chvatěrub u Kralup. Na chvatěrubském hřbitově byl 14. února
pohřben; je zde uložena i urna s popelem jeho manželky.
F. Bačkovský vychoval řadu knihkupců a nakladatelských
pracovníků, mezi nimi i své syny Jindřicha (*1882) a Jaroslava

VÁNOCE 1952
Ve vzpomínkách se mi vybavila jedna
na Vánoce roku 1952. Bylo mi tehdy
jedenáct let. V té době nám vládnoucí
režim podsouval slavení vánočních svátků
podle ruského vzoru. Naše tradiční
křesťanské Vánoce byly odsunuty stranou,
dárky podle tehdejší doby nenosil Ježíšek,
ale ruský děda Mráz. Stromku, pod kterým
byly dárky, se říkalo jolka. Tradiční
slavení Vánoc bylo jen doma.
Ve školní tělocvičně před zahájením
vánočních prázdnin proběhla slavnost

(1885–1948). Po jeho smrti vedli podnik dědicové – vdova Marie
a syn Jindřich s manželkou Ludmilou. Po roce 1918 z něj vznikly
dva podniky – Jindřich Bačkovský: Československé
knihkupectví, antikvariát a nakladatelství (1919–48) a Slovanské
knihkupectví, nakladatelství a antikvariát (Bačkovský a Hach).
Nejstarší dcera a syn Rudolf se dali na učitelskou dráhu. Rudolf
(1881–1964) spolupracoval s oběma bratry. Je autorem
dvojjazyčných slovníků ediční řady „Dra Bačkovského
Slovníčky cizích řečí“ (česko-italský, česko-německý, českomaďarský aj.) a učebních příruček (Zeměpis pro učitelské
ústavy). Z větších prací byla ceněna jeho monografie Bývalá
česká šlechta předbělohorská i pobělohorská na svých sídlech v
Čechách a na Moravě a ve svých znacích (1948).
K rodnému kraji měl F. Bačkovský vřelý vztah. Udržoval
korespondenci s Františkem Janáčkem z Krucemburku. V
polovině 70. let zde sehrál s místním ochotnickým souborem
několik divadelních představení, pomáhal vybírat repertoár a
obstarával texty. Zdejší – ale také radostínské a hlubocké – školní
knihovně věnoval řadu knih, zejména po požáru roku 1893. Pod
jedním z pseudonymů – Vlastimil Benátský – vydal
sedmnáctistránkovou brožuru Jak sázeti do loterie, abychom
zcela jistě vyhráli (1882).
Jiří Zeman

s příchodem dědy Mráze a jeho
doprovodu. Dědu Mráze představoval
tehdejší školní inspektor z Chotěboře
Kaucký. V tomto roce jsme měli dostat
vzácnou nadílku: byla jí návštěva vnučky
J. V. Stalina – dívka asi ve věku 10–12 let.
Jak návštěva vypadala, si již nepamatuji.
Po letech jsem o této návštěvě mluvil
s panem Vítem Janáčkem, novinářem a
publicistou z Prahy,
krucemburským
rodákem, který byl členem Společnosti
Jana Zrzavého. Pan Janáček v padesátých
letech pracoval na československém
velvyslanectví v Moskvě. Vzpomněl jsem

si na tuto návštěvu a zeptal se ho na ni.
Řekl mi, že to byl podvod na školních
dětech. Stalinovy vnuky a vnučky, kteří
jezdili do vybraných škol, představovaly
děti pracovníků sovětských vyslanectví.
Došlo také na Krucemburk, kde byla v té
době otevřena nová škola. Možná, že si na
tuto příhodu vzpomenou mí bývalí
spolužáci.
Taková byla tehdy doba, která
využívala všechny druhy propagandy.
Dnes se můžeme této příhodě jen zasmát.
Pavel Vomela

MŮJ RODNÝ KRAJ

Konfršt, od jehož narození letos uplynulo sto čtyřicet let, a autor
textu František Pátek – působili na obecné škole v Krucemburku.

Není mnoho skladeb, které by opěvovaly náš region.
Výjimkou je píseň Můj rodný kraj, známější však pod prvním
veršem textu Kde Doubravka se v stínech rodí tichá.

Emanuel Konfršt se narodil
7. prosince 1874 v rodině
zámečnického mistra Františka
Konfršta v Chotěboři (čp. 350),
matka Vincencie byla dcerou
Františka
Vyčichla,
dlouholetého řídícího učitele ve
Střížově (1827–62). Základní
vzdělání získal na obecné a
měšťanské škole v rodišti. Poté
vystudoval učitelský ústav v
Kutné Hoře (1890–94). Po
maturitě (21. června 1894)
nastoupil učitelskou dráhu na
školách Vysočiny. Začínal jako podučitel v Heřmani (1894–96).
Po úspěšných zkouškách učitelské způsobilosti (21. listopadu
1896) byl zatímním a poté definitivním učitelem v Radostíně
(1896–99). Po ročním působení v Chotěboři (1899–1900) a
půlročním v Malči (1900–1901) byl jmenován správcem školy v
Rozsochatci (1901–1903).

Kde Doubravka se v stínech rodí tichá
a rosí květné lučiny,
tam duši mé se nejvolněji dýchá,
tam domov můj je jediný.
A Bůh ví, co vše lidské srdce skrývá,
toť tajemství je věčné snad,
ať rodný koutek blahem neoplývá,
má člověk přec jej z duše rád.
A rájem mohou býti kraje cizí
a v strunu zlatou mohou hrát,
kraj rodný z mysli přeci nevymizí
a člověk musí vzpomínat.
Píseň vznikla zřejmě mezi roky 1903–1905, tedy před sto
deseti lety, kdy oba její autoři – hudební skladatel Emanuel

1. září 1903 nastoupil E. Konfršt jako definitivní učitel na
obecnou školu v Krucemburku. Vedle pedagogických povinností
se aktivně věnoval hudbě (roku 1898 získal vysvědčení hry na
housle, klavír a varhany, ovládal však i basu, violu a dechové
nástroje). Byl ředitelem kúru, zakladatelem a vedoucím
dělnického pěveckého spolku, založil a vedl mužský pěvecký
sbor, který míval až 30 členů. Pro sbory složil několik skladeb.
Školní kronika zaznamenala, že často nacvičoval s žáky hudební
vystoupení u příležitosti významných politických a kulturních
výročí. Např. 11. října 1908 se v Chotěboři konala hudební a
zpěvní akademie učitelstva chotěbořského okresu u příležitosti
60. výročí panování císaře Františka Josefa; E. Konfršt byl
pověřen řízením akce. I když v Krucemburku pobyl jen šest let,
rád na toto období vzpomínal, jak o to svědčí dopisy, které
adresoval některým členům sboru v druhé polovině 30. let.
K 1. září 1909 nastoupil E. Konfršt jako definitivní učitel na
měšťanskou školu v Chotěboři. Pokračoval ve své hudební
činnosti. Pracoval zejména v pěveckém sboru Doubravan: v
letech 1910–12 byl jeho dirigentem, věnoval se také výchově
jeho dorostu.
V roce 1913 odešel E. Konfršt z Chotěboře na Semilsko. Učil
na chlapecké měšťanské škole v Dolním Hamru. Roku 1918 se
stal definitivním učitelem gramaticko-historického odboru na
měšťance v Semilech, roku 1926 byl jmenován ředitelem
měšťanské školy ve Velkých Hamrech. I zde se vedle učitelské
činnosti věnoval hudbě. Vedl řadu orchestrů (např. orchestr TJ
Sokol Semily) a pěveckých sborů, učil děti na housle a klavír.
Po penzionování v únoru 1935 žil zprvu ve Velkých
Hamrech, po obsazení pohraničí Němci roku 1938 se přestěhoval
do Prahy–Břevnova; i zde spolupracoval s místními orchestry a
pěveckými sbory. Zemřel 2. listopadu 1948.
E. Konfršt je autorem řady drobnějších skladeb (polky,
valčíky, mazurky), pastorel, slavnostních a pohřebních sborů a
písní pro děti. Po vzniku Československé republiky byl populární
slavnostní sbor na slova básníka Antonína Klášterského (1866–
1938) Buď zdráv nám, presidente náš, kterou roku 1922 zazpíval
žákovský sbor T. G. Masarykovi při návštěvě Semil. Dodnes je
na repertoáru pěveckých sborů pastorela Vzhůru vstaňte, bratři z
počátku 20. let. Upravoval národní písně pro trojhlas či pro
mužský sbor, ale také smuteční pochody. Složil hudbu k dětské
hře Vilmy Sokolové Pohádka o zlatém klíči a živé vodě (1906);
hrála se před první světovou válkou třikrát v Chotěboři a třikrát v
Přibyslavi.
Jeho manželka Hermína byla dcerou hejtmana Gemricha z
Neubergu, obdobně jako její sestry Josefa, Anna a Marie byla
odbornou učitelkou (v letech 1895–1902 učila na chotěbořské
chlapecké škole v Buttulově ulici). Měli dceru Marii, odbornou
učitelku, které působila od roku 1931 na české škole v Bělehradě
a v Srbsku se také provdala, a syna Emanuela.
František Pátek se narodil 21. listopadu 1882 v rodině tesaře
Josefa Pátka ve Velké Losenici (čp. 61). Základní vzdělání získal
na obecné a měšťanské škole v Přibyslavi (1889–98). Poté
vystudoval učitelský ústav v Soběslavi (1898–1902). Po maturitě
(5. 7. 1902) začínal jako podučitel ve Velké Losenici (1902–
1903). Poté byl zatímním učitelem v Krucemburku (1903–1905);
v té době úspěšně vykonal zkoušku učitelské způsobilosti (19. 11.
1904). Od roku 1905 působil v Malé Losenici, vykonával však i
substitní služby (v roce 1916 byl zástupcem řídícího učitele ve
Vepřové, v školním roce 1917–18 byl zástupcem správce školy v
Nových Dvorech). Dále se vzdělával: v Příbrami vykonal
zkoušku způsobilosti pro měšťanské školy (21. 11. 1910) a kurz
pro pokračovací školy hospodářské (1912). 11. září 1908 se
oženil s Annou Vondrovou a měli syny Miroslava a Vlastimila.
Ve školním roce 1919–20 učil na měšťanské škole v Chotěboři.

Roku 1920 se stal okresním školním inspektorem v Českém
Brodě. Zemřel 15. března 1962 v Praze.
F. Pátek byl publicisticky činný. Převážnou část jeho díla
tvoří pedagogické práce. Definitivní verze rukopisu jeho první
publikace Na vlastních cestách: ve výchově a v učbě školy
obecné: praxe a návrhy (1906), kterou vydal pod pseudonymem
B. Dvorecký, vznikla zřejmě v době jeho působení v
Krucemburku. K novým proudům ve škole po vzniku
samostatného Československa se přihlásil – spolu s Hanušem
Sedláčkem a Pavlem Sulou – v práci Hlasy mladé generace
učitelské (1919), dále v pojednáních Česká svobodná škola
(1919), Výchova samočinnosti k životní zdatnosti (Pokus o českou
soustavu výchovnou) (1919) či Výchova projevová: řešení
problému „svobodné činné školy“ jednotnou základní
pedagogickou orientací (1924). V centru jeho prací je myšlenka,
že výchovným vodítkem nové české výchovné soustavy
(svobodné školy) musí být rozvoj všestranného dětského života.
Zdůrazňuje uplatňování zásady samočinné výkonnosti, tj. působit
výchovnými ručními pracemi a jinými projevy veškerého
vyučování. První školní rok má být vyřazen z plánu pravidelného
vyučování a má být rokem her, vycházek, hravých prací, zpěvu
apod. V dalších letech mají být uplatňovány metody hry,
rozhovoru a samočinnosti. V práci Jak rodina podporuje školu
(1931) se zaměřuje na domácí výchovu dětí a dospívající
mládeže, specifika vzdělávání dívek, spolupráci rodiny a školy či
význam rodičovských sdružení.
F. Pátek byl autorem či spoluautorem řady učebnic a učebních
příruček. Šlo zejména o početnice pro vícetřídní obecné školy z
konce 20. let, o sérii Mladý počtář – početnice pro 3.–8. ročník
československých škol z 30. let či početnice užívané v
poválečném období.
Velkou pozornost věnoval F. Pátek osvojování mateřského
jazyka. Výuka pravopisu a gramatiky podle něj děti nebaví, je
jim odporná. Už v období, kdy učil na krucemburské škole,
zřejmě zformuloval své zásady reformy českého pravopisu a jeho
přiblížení mluvené formě. Požadoval zrušení grafémů y a ů, psaní
skupin ďe, ťe, ňe, psaní cizích slov podle výslovnosti (indiján),
pravopis předpon s- a z- podle výslovnosti aj. Své bohaté
zkušenosti s výukou pravopisu pak využil v publikaci Kurz
českého jazyka se zvláštním zřetelem k pravopisu (1947; s V.
Medonosem). Jednotlivé kapitoly vycházejí z konkrétních textů
(básní, anekdot apod.) a cvičení a z nich autoři vyvozují obecná
pravidla doplněná upozorněními na potenciální nedostatky, jichž
by se měl uživatel vyvarovat. Jednotlivé oddíly jsou pak
zakončeny testy, na nichž si uživatelé ověřují znalosti probrané
látky. Své pojetí výuky slohu jako jedné z nejdůležitějších složek
a projevových způsobů svobodné školy představil v práci
Příručka slohu (1925). Ve slohové výchově je potřebné dětem
dát volnost a poskytovat jim radost z vlastní tvorby. Proto
věnoval pozornost výběru témat a jejich sepětí s dětskou
zkušeností. Problémům percepce literárního díla dětmi a mládeží
věnoval články otištěné v časopisu Úhor.
F. Pátek je autorem řady básní, povídek, pohádek a scének.
První z nich publikoval již na počátku století ve Žďárském
obzoru, další otiskoval v časopisech pro mládež Mládí, Úsvit, v
sborníku Povídky roku (1957) i jinde. Vydal dvě knihy pro děti.
Nejmenším dětem věnoval soubor Pohádky a povídky o
zvířátkách (1953), kterou ilustroval Ota Janeček. První část
obsahuje pohádky o zvířátkách, které pomáhají lidem, v druhé
části jde o povídky seznamující se životem živočichů, s nimiž se
malé děti mohou setkat (špačci, kachny, žáby, veverky, slunéčka,
motýl paví oko aj.). Autor se stylizuje do postavy dědečka, který
vnoučatům vypráví pohádky a příběhy z mládí. Tomu odpovídají
i výrazové prostředky, např. oslovení dětí, navazování kontaktu s
nimi (viďte) apod.

Dětem od šesti let je
věnována povídková kniha Na
dobré chvilce (1955). V části
próz vystupují jako hlavní
postavy děti, které se učí
dobové hry, lidové slovesnosti
(hádanky, říkadla), ale také
vztahům k vrstevníkům a
starším
lidem
(pomáhají
mamince, učí se chápat
moudrost dědečka apod.).
Popularizační výchovné prózy
zdůrazňují základní etické
vlastnosti
dětí,
zejména
pracovitost. O stylu a výstavbě
těchto krátkých lyrických próz
si lze udělat představu na základě povídky Vlaštovka a kočka:
Na drátě elektrického vedení seděla vlaštovka a rovnala si
zobáčkem peří.
Po zemi se plížila kočka. Zašilhala na vlaštovku a pomyslila
si: „Dobrá bude na svačinu. Dostanu se k ní tuhle po sloupě.
Nevidí mě.“
Ale vlaštovka kočku dobře viděla a hned uhodla, co chce
mlsná kočka udělat.
„Víš ty co?“ zašveholila na kočku. „Běž do stodoly a dělej, co
máš dělat: chytej tam myši, myši! Slyšíš? Slyšíš?“
Kočka už zaťala drápy do sloupu, ale vlaštovka se zdvihla,
vzlétla jako šipka a už šveholila vysoko ve vzduchu:
„Kam chceš? Vidíš, to se stydíš! Že se stydíš?“
A kočka jako by se opravdu styděla, obrátila se a odběhla do
stodoly.
Když kočka místo myší chytá ptáčky, patří na ni pořádná
metla.
Knihy vyšly ve Státním nakladatelství dětské knihy, pro něž
na počátku 50. let jazykově upravil několik knih (mj. Pohádky
Karla Jaromíra Erbena). Větším dětem je určena povídka Zenta
Bojík (1949).
V odborných publikacích i prózách pro děti je často zmiňován
Pátkův rodný kraj – Přibyslavsko. U příležitosti pětistého výročí
smrti Jana Žižky vydal populárně naučnou brožuru Vůdce božích
bojovníků: k 500leté památce smrti Jana Žižky z Trocnova 1424–
1924 (1924). Jde o kompilaci připomínající základní mezníky
Žižkova života. Závěr publikace tvoří výbor básnických textů
významných českých literátů oslavujících Nepřemoženého, jak F.
Pátek na několika místech J. Žižku nazývá, a podrobný popis
Žižkovy mohyly u Žižkova Pole (Šenfeldu). Publikace vznikla ke
zřízení fondu na udržování Žižkovy mohyly.
F. Pátek stál u zrodu časopisu Školský rozhlas, měsíčníku
věnovaného rozhlasové práci pro děti a mládež (1935), a byl
redaktorem časopisu Věcné nauky (1926–38) určeného výuce
vlastivědy s občanské nauky.
Zbývá dodat, že píseň Můj rodný kraj nebyla jediným
výsledkem spolupráce obou autorů. Populární byla svého času
píseň Rodné vísce určená k produkci při stromkových
slavnostech.
Rodné vísce
Oblohy chrpu slunko si zlatí,
pahorků stráně háj v zeleň šatí,
svůj klas má pole, lučina květ,
v háv krásy oděn celičký svět...
Na klíně světa vždy rodná víska
dětskému srdci nejvíc je blízka,
s ní srostlo pevně jak s větví list,
vzpomíná navždy drahých těch míst.

O vísko rodná v objetí strání,
kéž štěstí stále k tobě se sklání
jak větve stromů, jež tobě v skráň
vplétá dnes naše mladistvá dlaň!
Kveť jak ty stromy v budoucnost dlouhou,
jak ony dýchej života touhou,
své čelo s nimi vysoko vznes,
své čelo s vlasti vysoko vznes.
Zazněla pravděpodobně už začátkem května 1908 při
slavnosti, jejíž součástí byla úprava horní části krucemburského
náměstí v květinový parčík.
Jiří Zeman

UDÁLOSTI
PŘED SEDMDESÁTI ROKY
Po dvou neúspěšných pokusech se uskutečnil 26. října 1944
výsadek
partyzánského
oddílu
Mistra
Jana
Husa.
Předpokládaným místem výsadku bylo okolí rybníka Velké
Dářko. Navigátor letadla rybník, který byl v té době vypuštěn,
nenašel, a proto vybral náhradní místo v podhůří Železných hor.
Výsadek tvořilo dvanáct partyzánů, z toho dvě ženy.
Velitelem byl kapitán R. Fomin a komisařem jediný Čech
v desantu Mir. Pich-Tůma. Místo seskoku u Dářka bylo vybráno
proto, že v Krucemburku, který byl nedaleko, pracoval Tůmův
kamarád Karel Král, s nímž ilegálně odešel do Sovětského svazu
a který mu říkal, že v obci najde plno obětavých lidí ke
spolupráci.
Seskok paraskupiny se uskutečnil po 21. hodině. Při seskoku
se ztratila lékařka Smyková, kterou vítr zanesl na druhou stranu
výběžku Železných hor. Ztratily se také vaky s materiálem. Po
lékařce začala pátrat trojice partyzánů vedená npr. Chimičem. Při
svém pátrání narazila v lese na člověka, kterého partyzáni
považovali za pytláka. Byl jím však uprchlý ruský zajatec
Borisovský, který se ukrýval v Lipovci u rolníka Ouřeckého.
Partyzáni ho vyslechli a dozvěděli se, že v okolí se ukrývají ještě
další dva zajatci. Borisovský byl požádán, aby zprostředkoval
schůzku u Ouřeckého. Zde se komisař setkal s manželi
Bromovými, učitelem Jirákem a s dalšími dvěma uprchlými
zajatci Korovinem a Jemeljanovem, kteří byli i s Borisovským
přijati do oddílu. Do oddílu byli přijati také uprchlíci z totálního
nasazení Šafář, Šrámek a Pokorný. Do pomoci partyzánům se
zapojili hajní a další občané z okolí. Pro spolupráci byl získán
ředitel zbrojního závodu v Hedvikově ing. Bartoš, lipovecký
starosta Kobera a četníci z Ronova a Podhořan. U Zlatého potoka
nedaleko Zbyslavce byl vybudován bunkr. Bylo také navázáno
spojení s Velkou zemí, jak bylo nazýváno území Sovětského
svazu. Večer 2. listopadu odešla skupina partyzánů do původně
určeného operačního prostoru u Krucemburku. Na Železných
horách zůstala čtyřčlenná skupina partyzánů vedená Kolesnikem.
Ti měli nadále pátrat po zmizelé lékařce Smykové a provádět
zpravodajskou a organizační činnost. Jako spojka se štábem byla
určena šestnáctiletá Věra Pilařová, Ouřeckého neteř.
Po celonočním pochodu došli partyzáni do lesa u Polomu,
přes den odpočívali a večer navázal Tůma spojení s rodinou
Horníkovou a Ant. Urbanem na Polomu. Horník dovedl Tůmu do
hájovny v Křemenici, kde hajný Eis ukrýval tři ruské uprchlé
zajatce; také on byl získán ke spolupráci.
Navečer 4. listopadu pokračovali partyzáni v dalším pochodu,
šli přes Možděnici, lesy kolem Ždírce ke Krucemburku. Zde se
ukryli v Obecním lese v boudě lesních dělníků. Navečer se
partyzáni Tůma a Chimič setkali se skupinou zdejších mladých
lidí, kteří u lesa pálili oheň. Vyptávali se jich na podmínky
v Krucemburku a okolí.

Večer 5. listopadu přišli k prvnímu domu v Krucemburku pod
Třemi kříži k Rudolfu Zvolánkovi. Nebyla to šťastná volba, jak
se později ukázalo: Zvolánkova dcera byla provdána za Němce,
který padl na frontě, a po jeho smrti žila v Pardubicích s dalším
Němcem, majorem letectva, a jezdila s ním do Krucemburku.
Zvolánek jim poradil, s kterými místními lidmi bylo možno
spolupracovat.
Z Krucemburku odešli partyzáni 6. listopadu oklikou kolem
Vortové na Kamenný vrch u Nové Huti. Zde si vybudovali v lese
bunkr. V Nové Huti navázali spojení s Václavem Pálkou a
Josefem Polívkou. Pro spolupráci získali manžele Balkovi ve
Vojnově Městci a nadlesního Němce na Borkách.
V Krucemburku byl založen 8. listopadu ilegální národní výbor,
jeho členy se stali Otomar Tejkal, Alois, Josef a Richard
Málkové, předsedou se stal Jan Lédl. Byla navázána spolupráce
s vrchním četnickým strážmistrem Josefem Holíkem. Místem,
kam měli chodit spojky a partyzáni, se stal dům rolníka Františka
Šešulky. Spolupracovníci partyzánů v Krucemburku se zapojili
do zpravodajské činnosti, dodávali zprávy o situaci v Janáčkově
strojírně na Ransku, Ekhardce v Chotěboři a v německých
vojenských skladech na Bílku. Byla také získána spolupráce
v Sobíňově, kde se zapojili do činnosti starosta Starý, jeho syn
Jiří a synovec Rudolf, jako spojka fungovala Zdena Moravcová.
Také ve Vojnově Městci byl založen ilegální národní výbor.
Spolupracovníky se zde stali Burda, Hovorka, Ludvík Hromádka,
František Puk a další občané. Obětavou pomoc partyzánům
poskytovali Jan a Růžena Balkovi. V Krucemburku se o
zásobování partyzánů starali pekař Jaromír Zvolánek se svým
tovaryšem Vladimírem Jehličkou, mlynář Kostkan a mlynář
Kryštůfek v Oudoleni, kteří dodávali mouku. Chleba odnášel Fr.
Šešulka st. V polovině listopadu byla nalezena lékařka Smyková,
kterou ukrývala rodina Markova v Bukovině. Z Ronova byla přes
Čáslav odvezena do Ždírce vlakem a dopravena do
Krucemburku, odkud ji partyzáni odvedli na Kamenný vrch.
Doprovázely ji Anežka Bromová a Věra Pilařová.
Oldřich Pokorný, který odešel z Krucemburku, aby se léčil a
předal Krovinovi dopis, se cestou zastavil na Polomu u Horníků,
dopis předal Bromové a odjel do Prahy k rodičům, kde pobyl asi
čtrnáct dní. Pak odjel do Čáslavi za svou dívkou. Později byl
zatčen českými četníky při prohlídce hotelu U Jelena, když v
Čáslavi byla vyloupena trafika a u něj nalezena při prohlídce
pistole sovětské výroby; proto byl předán kolínskému gestapu.
Ve snaze zachránit si život řekl gestapákům vše, co věděl o
partyzánech a jejich pomocnících. Nakonec slíbil gestapu
spolupráci a po vyškolení byl poslán do Lipovce, aby vydal
gestapu do rukou partyzány. Byl však odhalen a po zásluze
potrestán.
Mezitím zavezl do Lipovce gestapák E. Laufka svého
nejlepšího konfidenta Bambase a vysadil ho nedaleko v polích.
Bambas navštívil svého spolužáka ze školy v Přelouči,
lipovského pekaře Kůrku. Představil se mu jako ilegální
pracovník Svoboda. Kůrka mu uvěřil a řekl vše, co o partyzánech
věděl. Dovedl ho také za Ouřeckým, ten mu však neuvěřil, neboť
spatřil, jak vystupuje na silnici z neznámého auta. Považoval jej
za konfidenta, ale neodvedl ho k partyzánům. Laufka tak
nechtěně překazil protipartyzánskou akci gestapa na Železných
horách, která byla připravená.
Ta se rozjela brzy ráno 19. prosince: byly obklíčeny obce
Lipovec a Licoměřice pořádkovou policií, vojskem SS a
gestapem. Obyvatelé byli vyhnáni ze svých domovů. Zatčeni byli
všichni muži od 16 do 65 let a byly prováděny prohlídky domů,
zároveň byli zatýkáni i spolupracovníci partyzánů v okolí. Zdena
Moravcová, která krátce před zatýkáním přijela do Lipovce
k Bromovým, byla také zatčena. Bromovým, Ouřeckému a
Kůrkovi se podařilo uprchnout. Když se Kůrka dozvěděl, že jeho

manželka se pokusila o sebevraždu, přihlásil se četníkům, kteří
ho předali gestapu. Ouřecký ještě předtím, než proběhly akce
v obou obcích, poslal Věru Pilařovou k babičce do Kyjí u Prahy.
Sám se při zatýkání ukryl ve studni a po strastiplné cestě, kdy byl
všude odmítán, se dostal také do Kyjí a zde se ukryl.
Manželé Bromovi se dostali také z obklíčení: když nenašli
partyzány, vrátili se do Licoměřic a ukryli se v Zumpově stodole.
Němci je hledali v sousedním Šmídově domě: v domnění, že jsou
ukryti ve stodole, ji zapálili.
Podařilo se jim pak dostat do Krucemburku k Šešulkovým a
odtud do lesů k partyzánům. Zničen byl bunkr u Zlatého potoka.
V lese pak byli pronásledováni čtyři partyzáni, mezi nimi i
František Šešulka ml. Zatčení občané Lipovce i Licoměřic byli
odvezeni do Čáslavi, potom do vězení v Kolíně, kde byli
vyslýcháni, a nakonec do Malé pevnosti v Terezíně.
Při protipartyzánské akci gestapa v Železných horách bylo
zatčeno 106 občanů, z nichž jich v průběhu věznění 30 zahynulo.
Někteří byli z vězení propuštěni, a to jim přineslo pozdější
nenávist spoluobčanů, vyrojily se úvahy o jejich zradě.
Z Krucemburku byl 19. prosince zatčen Rudolf Zvolánek a na
Polomu otec a syn Horníkovi, Antonínu Urbanovi se podařilo
uprchnout. Zatčeni byli všichni, které znal Pokorný. Velkou
chybou komisaře Tůmy bylo, že včas nedostal do bezpečí
ohrožené lidi, zvláště potom, kdy byla předpokládaná odvetná
akce gestapa. V prosinci sem přišla další partyzánská skupina
Zarevo, která našla úkryt v Janáčkově hájovně v Peršíkově.
***
Gestapo vypátralo pobyt Věry Pilařové v Kyjích u Prahy a
dovědělo se, že dělala partyzánům spojku z výslechů zatčených
občanů ze Železných hor. Přinutilo v Terezíně vězněného
starostu Koberu, aby napsal Věře moták, že o její činnosti
gestapo vše ví, že o ní Zvolánek vše řekl.
S motákem poslalo konfidenty Finka a Vohradníka, kteří jí
řekli, že jsou angličtí parašutisti. Věra jim uvěřila a řekla, že se
musí ještě poradit. Ukázala moták svému strýci Ouřeckému,
který se v Kyjích také ukrýval, ten poznal Koberovo písmo a
uvěřil, že je moták pravý. Gestapo tak zjistilo, že hledaný
Ouřecký žije také v Kyjích. Fink chtěl, aby ho Věra odvedla
k partyzánům na Železné hory a pak do Krucemburku a aby
zařídila spojení s komisařem Tůmou. Věra jim o Krucemburku
řekla a zejména o Šešulkových, kam jezdila jako spojka. Právě
do Krucemburku v polovině ledna zavezli Věru konfidenti Fink a
Lepařík k Šešulkovým. Těm se jejich vystupování odbojových
pracovníků nelíbilo: byli pěkně oblečeni a kouřili americké
cigarety. Mysleli, že jsou to provokatéři nebo agenti, a nic jim
proto o partyzánech neřekli. O všem informovali vrchního
četnického strážmistra Holíka, který jim potvrdil jejich obavy.
V Krucemburku byla koncem roku 1944 posílena četnická
stanice tzv. Eiskomandem. Tvořili je četníci procházející ze
Sudet, velel jim spolupracovník gestapa praporčík V. Piberka.
Partyzáni se setkali s Radou tří, setkání zprostředkoval
krucemburský evangelický farář Lopour. Začali také působit na
Ždársku a Přibyslavsku. Po Vánocích, které prožili na Nové Huti,
a Silvestru na samotě Branty u Malé Losenice se v lednu
přesunuli na hájovnu Viktora Hlávky na Račíně, kam byl
převezen i mjr. Melnik. Bunkr na Kamenném vrchu se jim zdál
po událostech na Železných horách již méně bezpečný.
Vraťme se ještě do Kyjí. Ouřeckému nabídli konfidenti
bezpečný úkryt v Praze u matky konfidenta Hnáta a později u
konfidentky Wolfové s tím, že jej ukryjí na Křivoklátsku. Později
byl v Praze zatčen. Fink Věře Pilařové sliboval, že jí zaveze za
tetou Ouřeckou do donucovací pracovny v Pardubicích, tvrdil jí,
že je tam zavřená (ta však byla vězněná na Pankráci). Zavezl ji
však do Krucemburku, kde probíhala akce gestapa. Večer 22.
ledna v Poděbradech proběhla porada řídicích složek gestapa. Po

jejím skončení pozdě v noci se gestapáci rozjeli na
protipartyzánskou akci: kolínské a pražské gestapo do
Krucemburku a pardubické gestapo na Trhovokamenicko. Od
páté hodiny ranní byl Krucemburk obklíčen jednotkami vojsk SS
a bezpečnostní policie, byly uzavřeny všechny přístupové cesty.
Lidé jdoucí do práce byli zadrženi uprostřed vzdálenosti mezi
jednotlivými obcemi a zde museli stát pod namířenými kulomety.
Později zde byly zadrženy i děti jdoucí do školy.
Mezitím v Krucemburku řádilo gestapo. První byl na řadě
dům Šešulkových: manželé Šešulkovi byli krutě týráni. Jejich
synu Františkovi se podařilo zatčení uniknout tím, že se ukryl
v domě, musel však přihlížet z úkrytu mučení svých rodičů. Ke
konfrontaci byl přivezen Ouřecký, ten však v Krucemburku
nikoho neznal. Vojáci důkladně prohledali dům, dokonce
bajonety na puškách probodávali seno.
Následovalo zatýkání krucemburských občanů podle
seznamu, který drželi gestapáci v rukou. Při zatýkání došlo také
k tragickému omylu. Němci se ptali na faru, kdosi jim ukázal
katolickou faru a byli zatčeni děkan Wiesner se svým bratrem
Zdeňkem. Ti o partyzánech neměli ani tušení, zatčen měl být
evangelický farář Bohumil Lopour, spolupracovník Rady tří
(později v únoru byl také zatčen). Děkan Wiesner byl krutě
ztýrán, když na něm bylo vynucováno přiznání, byl zbit do
bezvědomí. Zatčeni byli Jan Lédl, Otomar Tejkal, Josef a
Richard Málkovi, František Mísař, Jaroslav Fidler a Anna
Zrzavá, zatčen byl také štábní strážmistr Bedřich Kovář, který
zastupoval nemocného velitele krucemburské četnické stanice
Josefa Holíka. Ostatní četníci byli zadrženi a internováni na
obecním úřadě. Jaroslav Fidler, který byl obecním hajným, musel
doprovodit gestapáky na Staré Ransko, kde byli zatčeni hajní
polesí Josef Sklenář, Jan Smutný, Karel Šidlák, František
Kreisinger a správce Tichý. Všichni zatčení museli stát na dvoře
četnické stanice s rukama nad hlavou a čelem ke zdi a odtud byli
odváděni k výslechům. Na četnickou stanici gestapáci dovlekli
zmučeného Františka Šešulku a jeho manželku Filipínu. F.
Šešulka zde na následky svého mučení zemřel. Byla sem
převezena i Věra Pilařová ke konfrontaci s paní Šešulkovou:
nejprve obě tvrdily, že se neznají, ale po bití přiznaly pravdu.
Pilařová se nervově hroutila a prozradila všechny, které
v Krucemburku znala. Na četnickou stanici byli v podvečer
přivedeni všichni její příslušníci včetně nemocného J. Holíka.
Věra skulinou ve dveřích z neosvětlené kanceláře usvědčila
Holíka. Ten byl okamžitě tvrdě týrán, zatčena byla také jeho
manželka Božena a syn Radomír. Zatčení byli odvedeni na
katolickou faru, kde pokračovaly výslechy. 24. ledna byl zatčen
hajný Petr Brázda na Rychtářce. Nadlesní Karel Němec nebyl
v době, kdy jej přijeli zatknout, doma, a byl proto vyzván, aby se
při návratu dostavil s hajným svého polesí a s mapami polesí na
četnickou stanici v Krucemburku. Zde byl zatčen a odveden na
faru, ostatní hajní byli propuštěni.
Vojnův Městec byl na řadě 25. ledna. Přišel do něj oddíl
vojáků SS, mezi nimi kráčel krucemburský strážmistr Šmejkal,
který byl ozbrojen, ostatní četníci při zadržení museli odevzdat
zbraně. Jak dosvědčili později gestapáci, nabídl Šmejkal gestapu
spolupráci. Vojáci cestou zadržovali městecké občany jako
rukojmí. Na konci obce obklíčili dům Balkových. Ti byli zatčeni
a krutě vyslýcháni. Do Městce byl také přivezen Ouřecký,
manželé Balkovi byli odvezeni na faru do Krucemburku, kde
nadále probíhaly výslechy. Dne 26. ledna podniklo gestapo a
vojáci SS akci proti hájovně na Rudě nedaleko rybníka Januš.
Hajný Baloun nebyl přítomen. Jeho bratr Jaroslav, který se zde
ukrýval po útěku z totálního nasazení, chtěl uprchnout, ale byl
zastřelen, matka hajného byla střelbou těžce raněna.
Toho dne bylo zatýkání v Krucemburku a okolí zastaveno,
údajně na příkaz K. H. Franka. Partyzáni zde zadrženi nebyli.

Následovaly však tvrdé výslechy. Zatčení byli mláceni klacky a
gumovými hadicemi do chodidel, svazováni do kozelců, věšeni
do kruhů ve sklepě za ruce nebo za nohy hlavou dolů a při tom
neustále biti. Pod nehty jim píchali jehly, při mučení byli
poléváni studenou vodou. Doktor Drbálek byl povolán jen
k děkanu Wiesnerovi, aby ho ošetřil, ten mu měl říci, že spadl ze
schodů. Paní Balkové vyrazili gestapáci šestnáct zubů.
Vyslýchání zatčených prováděli gestapáci Feustel, Däwes,
Horn, Meier, Nachtman, Schorm, Gebauer a další. Výslechů se
zúčastnil také šéf čtvrtého protipartyzánského oddělení gestapa
z Prahy komisař Laimer.
Na faře byl internován Ouřecký a na četnické stanici Věra
Pilařová, tu zavezl konfident Fink do Škrdlovic za Vl. Jehličkou,
kterému nabízel pomoc pro partyzány a chtěl se setkat
s komisařem Tůmou. Když se Jehlička dověděl o zatýkání
v Krucemburku, odešel k partyzánům.
Vrchní četnický strážmistr Holík byl 26. ledna odvezen do
Prahy na Pankrác, kde z obav, že při mučení by gestapáci z něho
mohli vynutit přiznání a mohl říci vše, co věděl o partyzánech,
radši zvolil dobrovolnou smrt. Jak prohlásili gestapáci: odešel
člověk, který vše věděl a vše mohl říct.
Zatčení spolupracovníci partyzánů svedli s gestapem statečný
a hrdinský boj. Kdyby promluvili, byli by ohroženi i další občané
zdejší i v okolních obcích (Sobíňově, Vojnově Městci, Radostíně
a Nové Huti). Krucemburku hrozil osud Lidic a Ležáků.
Krátce před polednem 28. ledna kráčel smutný průvod
zatčených na náměstí k autobusu, který je odvezl do Kolína do
vězení gestapa. 1. února byli odvezeni vlakem do Bohušovic a
odtud odvedeni do Malé pevnosti v Terezíně.
Tam bylo strašné přivítání velitelem pevnosti Joklem a jeho
kumpány, Joklova ulička, nadávky a bití a pak následovalo
umístění na cely. Manželé Balkovi a Radomír Holík byli
umístěni na samotkách u ložnice Rojka. Opět další výslechy bití a
mučení, při nich byly umučeny Božena Holíková, Filipina
Šešulková a Anna Zrzavá. Později byli vozeni na práce na
opevnění a do Ústí nad Labem. V Terezíně se setkali
Krucemburští s vězni z Železných hor.
Strašný byl pro vězněné život v Terezíně. Vládl zde strašný
hlad, neustále na ně dorážel hmyz, blechy, štěnice a vši, k tomu
bití a mučení a navíc těžká vysilující práce. To vše se podepsalo
na jejich zdraví: zejména tyfus, který se zde rozšířil ke konci
války, si vyžádal mnoho obětí. Někteří zatčení byli z Terezína
převezeni do Prahy na Pankrác. Z dvaceti čtyř zatčených se jich
dvanáct dočkalo osvobození.
Podrobněji o těchto válečných událostech se dočtete v knize
Partyzánská odysea a osud Věry Pilařové.
Pavel Vomela.

Poděkování
Děkujeme touto cestou všem,
kteří se přišli rozloučit
s paní Marií Vomelovou.
Děkujeme také za projevenou soustrast
a květinové dary.
Rodina Vomelova

POŘAD BOHOSLUŽEB A AKCÍ 2014
V KATOLICKÉ FARNOSTI
Neděle 21. 12. – 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Krucemburk:
8.00 – mše svatá
Horní Studenec:
9.30 – mše svatá
Vojnův Městec:
11.00 – mše svatá
Středa 24. 12. – ŠTĚDRÝ DEN
Vojnův Městec:
20.00 – mše svatá: Vigilie Narození
Páně – půlnoční
Krucemburk:
22.00 – mše svatá: Vigilie Narození
Páně – půlnoční (Česká mše vánoční
koledová Antonína Hradila).
Čtvrtek 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)
Pátek 26. 12. – SV. ŠTĚPÁN
Krucemburk:
9.30 – mše svatá
Škrdlovice:
11.00 – mše svatá
Sopoty:
18.00 – mše svatá
Krucemburk – kostel sv. Mikuláše: 17.00 – VÁNOČNÍ KONCERT
(K. Stecker: Koleda, Jaroslav Očenášek: Česká mše vánoční)
Sobota 27. 12. – SV. JAN EVANGELISTA
Krucemburk:
18.00 – mše svatá, žehnání vína
Krucemburk sokolovna: 8.30 – soutěž o ZLATOU FANKU
Neděle 28. 12. – SV. SVATÉ RODINY
Krucemburk:
8.00 – mše svatá
Horní Studenec:
9.30 – mše svatá
Vojnův Městec:
11.00 – mše svatá
Úterý 30. 12.
Vojnův Městec:

18.00 – mše svatá

Středa 31. 12.
Krucemburk:

16.00 – mše svatá

Čtvrtek 1. 1. 2015 – SLAVNOST PANNY MARIE
Krucemburk:
8.00 – mše svatá
Horní Studenec:
9.30 – mše svatá
Vojnův Městec:
11.00 – mše svatá

SPOLEK PŘÁTEL KRUCEMBURKU
V letošním roce jsme jeli opět – jako tradičně – do Přibyslavi
na divadelní představení. Tentokrát se hrála veselohra pod
netradičním názvem Babička v trenkách.
K náplni spolku patří pořádání zájezdů po kulturních
památkách naší vlasti. V letošním roce jsme namířili do jižních
Čech a navštívili jsme zámek Červená Lhota: je proslulý tím, že
se zde natáčela celá řada filmových pohádek. Odpoledne jsme
odjeli do Jindřichova Hradce a v Městském muzeu jsme si
prohlédli proslulé Kryzovy jesličky a mnoho dalších zajímavostí.
Potom byl rozchod po městě: někteří šli do zámku, jiní zamířili
k fontáně a další si prohlíželi město. Zájezd doprovázelo krásné
letní počasí. O to byl horší příjezd domů, kde řádila bouře a byla
povodeň.
V pátek 21. listopadu jsme se sešli na výroční členské schůzi,
abychom zhodnotili naši činnost. V jejím závěru se uskutečnila
beseda s panem Josefem Kristlem, účastníkem cyklistických
terénních závodů 1.000 mil. Pan Kristl se tohoto náročného
závodu zúčastnil se svou dcerou. Poslechli jsme si jeho poutavé
vyprávění a zhlédli film o tomto závodě. Těší nás, že takoví lidé,
jako je pan Kristl, dělají dobré jméno našemu městečku.
Pavel Vomela

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané, předkládáme vám krátký souhrn naší
činnosti v průběhu letošního podzimu. Co se výjezdů týče, byl
velmi klidný. Poplach byl vyhlášen pouze dvakrát, z toho
v jednom případě šlo o poplach planý.
Zúčastnili jsme se soutěže výjezdových jednotek (o pohár
integrovaného záchranného systému) v Havlíčkově Brodě, kde
jsme z 35 soutěžních družstev obsadili 7. místo. Mladí hasiči se
zúčastnili podzimního kola hry Plamen ve Vysoké u Havlíčkova
Brodu: týmy našich dorostenek obsadily 2., 5. a 7. místo,
dorostenci se umístili na 4. místě.
Schůzky Mladých hasičů se v zimním období přesunuly opět
do tělocvičny v ZŠ. Velice nás těší rostoucí zájem ze strany dětí o
požární sport, další zájemce mezi sebou rádi přivítáme.
Dovolíme si poděkovat minulému vedení městyse za podporu
hasičské tradice v Krucemburku a těšíme se na spolupráci
v novém složení v následujících letech.
Přejeme vám příjemné a klidné prožití zimních měsíců,
radostné Vánoce a vše dobré v novém roce.
Martin Kasal, Martin Rejšek

SPARTAK STARÉ RANSKO
Tříkrálová sbírka se bude konat v Krucemburku

10. ledna 2015.
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY ČCE
21. prosince – čtvrtá adventní neděle:
bohoslužby v kostele v 10 hodin
24. prosince – Štědrý den: bohoslužby v kostele
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 Krucemburku, vykonáme sbírku na bohoslovce a vikariát
naší církve
S přáním pokojných Vánoc
Marek Vanča, farář

Muži
Podzimní část ročníku 2014–15 se mužstvu nepovedla.
S bilancí 4 výhry, 1 remíza a 8 proher je na 13. místě v tabulce.
Ovšem tabulka je nesmírně vyrovnaná a na 5. místo ztrácíme
pouze 6 bodů. Důvodů tohoto umístění je několik. Na začátku
sezony byli mimo hru tři hráči, kteří v minulém ročníku obdrželi
červené karty. Někteří hráči byli zraněni a jiní v době tréninků a
zápasů řešili své pracovní, školní, rodinné a osobní věci. Proto se
nepodařilo ani v jednom zápase postavit stejnou sestavu. Velice
vděčíme našim dorostencům, kteří nám pomáhali po celý podzim
a přispěli i k zisku důležitých bodů. Podzim je za námi a musíme
se soustředit na jarní část. Zimní příprava bude zahájena v lednu
2015.
Jiří Šikl

Dorost
Postupem dorostenců do vyšší krajské soutěže byla pro nás
podzimní část oproti účasti v okrese mnohem delší a náročnější.

Počet zápasů se zdvojnásobil a vzdálenost k soupeři se
prodloužila. Trénovali jsme dvakrát týdně s dobrou účastí.
Výsledky byly střídavé. Špatné hlavně u soupeřů s většími hřišti,
na což se musíme na jaře lépe připravit. Jako nováček soutěže
jsme však ukázali, že umíme zahrát i dobré zápasy. Střelecky se
nejlépe dařilo J. Přiklopilovi (6 gólů) a P. Janáčkovi (5 gólů).
Mužstvo je dobré, má kvalitní hráče, ale je třeba, aby se při
zápase více soustředili a bojovali jako tým.
trenéři dorostu
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tým
Speřice
Měřín
Počátky
Rozsochatec
Habry
Rantířov
Staré Ransko

Záp
11
11
11
11
11
11
11

+
9
9
8
8
8
5
4

0
1
0
1
1
0
0
2

1
2
2
2
3
6
5

Skóre Body
53: 12
28
30: 8
27
40: 15
25
35: 13
25
35: 24
24
20: 26
15
25: 31
14

8.
9.
10.
11.
12.

Luka nad J.
Ždírec n. D.
Ledeč n. S.
Tis
Světlá n. S.

11
11
11
11
11

3
2
2
2
1

1
1
1
0
2

7
8
8
9
8

21: 29
15: 31
20: 41
13: 42
10: 45

10
7
7
6
5

CHUMELENICE
Chumelí se, chumelí,
padá snížek bílý.
Děti jezdí na saních,
nemaj dlouhou chvíli.

Venku už se šeří,
honem běží na večeři.
Pod svítícím stromečkem,
potěší se dárečkem.
Michal Bořil

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Úřad městyse Krucemburk
oznamuje občanům:
Dne 23. 12. – ÚM uzavřen.
Dne 31. 12. – ÚM uzavřen.
Zajistěte si prosím včas
své potřebné záležitosti.

PLESOVÁ SEZONA 2015
SOKOLOVNA KRUCEMBURK
17. ledna
24. ledna
31. ledna
14. února
28. února

Sportovní ples – Tatran Ždírec n. D.
TJ Spartak St. Ransko
Farní ples
Městys Krucemburk
SDH Ždírec n. D.
SOKOLOVNA VOJNŮV MĚSTEC

17. ledna

Myslivecká sdružení Vojnův Městec

SHM KLUB

Jeník nám už z role vyrostl a musel být nahrazen dalším dětským
hercem) a dva technici spolehlivě a velmi ochotně zajišťují každé
naše představení.

Kalendářní rok za chvíli skončí, ale ten školní je v plném
proudu. Na konci září jsme oslavili patnáct let klubu výletem do
údolí řeky Doubravy. Ačkoli slunce nehřálo z plných sil,
nezmokli jsme a akci jsme si jaksepatří užili.
Pokračuje i pravidelná činnost klubu. Děti se setkávají během
čtvrtečních schůzek na faře a florbalisté slaví jeden úspěch za
druhým. S koncem roku souvisí i Předsilvestr, na který už
předem děti zveme.
Nový rok je už za dveřmi, a proto bychom chtěli všechny
pozvat na tradiční víkendovky. Na ně vyrážíme zpravidla na
přelomu února a března. Bližší informace a přihlášky se včas
objeví na nástěnce v kostele a na našich internetových stránkách.
Všem moc děkujeme za podporu v uplynulém roce. Za celý
klub přejeme klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví,
pohody a milých setkání do dalších dní.

Úspěšně také pokračuje naše výstavní činnost, která je
zaměřena na dvě témata: jednak na ilustrační tvorbu Jana
Zrzavého (výstava se konala už třináctkrát) a jednak na vztah
Jana Zrzavého k Benátkám a k tamějším kapucínům (výstava se
letos představila poprvé v benediktinském klášteře v Rajhradě).
O návštěvnosti Pamětní síně Jana Zrzavého v Krucemburku
svědčí velmi příznivé zápisy v návštěvní knize.
Rovněž výtvarná soutěž „Po stopách Jana Zrzavého“, která je
pořádána v součinnosti se ZŠ Krucemburk letos už podesáté,
úspěšně pokračuje a je v letošním jubilejním ročníku obohacena
o další soutěžní kategorie. Vyhodnocení a výstava oceněných
prací se uskuteční v lednu 2015 v ZŠ Krucemburk.
Zajímavé kulturní akce připravujeme na rok 2015, kdy si
připomeneme 125. výročí narození Jana Zrzavého.
Akademická malířka Venda Truhlářová, čestná členka SJZ,
byla po své velmi úspěšné podzimní výstavě poctěna za svou
uměleckou činnost nejvyšším krajským vyznamenáním.
Blahopřejeme!
Dr. Jitka Měřinská, předsedkyně SJZ

SPOLEČNOST JANA ZRZAVÉHO
Společnost Jana Zrzavého (SJZ) i v letošním roce vyvíjela
svou osvětovou kulturní činnost, jíž se snaží prohlubovat v
kulturní veřejnosti povědomí o osobnosti a díle Jana Zrzavého,
malíře, který je důvěrně spjat s Vysočinou.
Už čtyři roky provozujeme divadelní představení o Janu
Zrzavém. Účast SJZ v letošním ročníku „Divadelní Přibyslav“
byla velmi úspěšná – představení Kouzelník, který uměl
namalovat duši mělo značný ohlas.

Tato jevištní koláž o Janu Zrzavém, třebaže byla v roce 2010
zamýšlena jako jednorázová akce, byla letos hrána už podvacáté.
Přestože SJZ nedělá svým akcím žádnou větší reklamu a
propagaci, vyskytnou se vždy zájemci, kteří nás přimějí
pokračovat v našich představeních. Tři ochotničtí herci (malý

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
Vážení
spoluobčané,
rok 2014 se blíží ke konci
a
všichni
se
již
připravujeme na krásné
období vánočních svátků.
Tento čas je spojen
v myslivosti
hlavně
s přikrmováním a péčí o
zvěř.
Přikrmování je třeba
zajistit nejen v době, kdy
má zvěř nedostatek, tj.
když je nejvíce sněhu, ale
již od podzimních měsíců,
kdy se zvěř na zimu
připravuje a konzumuje
více potravy než v jarních a letních měsících. Nejhorší variantou
je mnoho sněhu s ledovou krustou, jíž se zvěř s jistotou
neprohrabe k jakémukoliv porostu. Toto množství krmiva je třeba
v létě zajistit (nakoupit), skladovat ve skladu a na zimu krmivo
rozvézt. Není výjimkou, že sněhem neprojede ani terénní auto,
traktor má potíže, zbývá tedy roznos vlastními silami na zádech.
Na tyto akce v rozsáhlém území se používají bez úhrady
soukromé prostředky myslivců nebo jejich známých (auta,

traktor). Dále každý myslivec musí přispět k rovnováze v přírodě
lovem specifikovaných predátorů.
Aby myslivec výše uvedené činnosti dělal a také financoval,
musí být fanda do přírody, ekologie, zvěře atd. Mnozí, zvláště
měšťáci, vidí v myslivcích bouchaly lovné zvěře. Ano, pro
některé myslivce je to třešnička na dortu, která trvá relativně
krátkou dobu a je tvrdě vykoupena.
Musíme se pochlubit, že dosavadní ukázněností myslivců a
dobrou organizací nedošlo v naší honitbě k žádné újmě na zdraví
během lovu. Je nám samozřejmě líto, že je postřeleno několik
jednotlivců-myslivců v celé naší republice během roku. Proč však
televize přiměřeně nepláče nad přibližně stejným počtem úmrtí
na silnicích během jediného dne?
Mnozí „nemyslivci“ se diví, že nemáme rádi v honitbě rušivé
aktivity, například nevhodný vstup do honitby především v době
líhnutí mláďat, ještě méně milujeme volné pobíhání psů (které je
zakázáno zákonem). Počet psů – především typických bytových
mazlíčků – u obyvatel měst značně roste. Nejsme ani příznivci
terénních projížděk a závodů motocyklů či dokonce aut v
honitbě, neobjímáme se s radostí s motorovými rogalisty.
Civilizace postupně zabírá „naši“ honitbu a také ruší přírodu,
rostou nové silnice, rozšiřují se a asfaltují dosavadní polní cesty.
Vážení čtenáři, další rok je neúprosně za námi a já Vám za
celé myslivecké sdružení přeji příjemné prožití vánočních svátků,
do nadcházejícího roku pevné zdraví, spoustu štěstí, mnoho
rodinné
spokojenosti,
pracovních
úspěchů
a
řadu
nezapomenutelných zážitků v přírodě.
za MS Petra Kohoutová.

předpokládat, že tento počet není konečný, protože zájem dětí o
vodní skauting je velký. Pokud máte dítě ve věku 6 až 11 let a
chtěli byste mu dopřát skautskou výchovu, budeme rádi, když se
na nás obrátíte (Zdeněk Matějka – Miki, tel.: 606355476).
Čím je Skauting výjimečný?
Dnešní Skauting má heslo „Parta a příležitost“, v němž je
obsažena náplň skautů. Skauti jsou, na rozdíl od ostatních
organizací, zaměřeni na komplexní výchovu dětí, která vhodným
způsobem doplňuje rodičovskou výchovu. Vedoucí mají k
dispozici propracovanou skautskou metodu, díky které se děti
formou hry naučí dovednosti z nejrůznějších odvětví a hlavně se
učí díky kolektivu být slušnými lidmi. V praxi se tak skauti neučí
jen uzly, orientaci v přírodě či jezdit na vodu, ale také pomáhají
starým lidem a vykonávají další aktivity, které jsou prospěšné pro
společnost.
Roznos Betlémského světla
V sobotu 20. prosince v době od 13.30 do 15 hodin budou
skauti po domácnostech v Krucemburku roznášet Betlémské
světlo. Zájemci, zavolejte prosím na tel. číslo 606355476.

PERUN V BESKYDECH

NÁVRAT SKAUTINGU
DO KRUCEMBURKU
Milí čtenáři,
dovolte,
abych
vás informoval o
tom, že po mnoha
dlouhých letech
se
do
Krucemburku
vrací Skauting a s
ním i možnost
aktivního rozvoje
vašich dětí.
Skauting
v
Krucemburku
funguje
pod
hlavičkou
6.
oddílu Sokoli, střediska Doubravka Chotěboř. Družinu vedou:
Zdeněk Matějka – Miki, vůdce 6. oddílu Sokoli, Martin Kubát
DiS – Mari, zástupce vůdce 5. oddílu Rackové v Havlíčkově
Brodě. Oba vedoucí letos absolvovali Kapitánskou lesní školu
vodních skautů, během níž složili i Kapitánskou zkoušku.
První schůzka proběhla ve středu 10. září a od té doby se
schůzky konají každou středu v chatě žďárských skautů,
umístěné v nádherné přírodě přímo na břehu rybníka Řeka. Přes
zimu se budeme scházet ve zdravotním středisku, v němž nám
byla bezplatně poskytnuta jedna místnost. Za tento vstřícný krok
bychom chtěli panu starostovi a Zastupitelstvu městyse
Krucemburk poděkovat.
Cíle vedoucích jsou velké. Nejenže chtěli založit vodní
družinku, což se jim i následně povedlo, ale také se chtějí s
družinkou zúčastnit celorepublikového srazu vodních skautů a
skautek, který se koná v červnu 2015 na sečské přehradě.
Družina Ponorek (tak se jmenujeme) se rozvíjí velmi dobře a
v současné době ji navštěvuje 5 dívek a 3 chlapci. Dá se

Po vzoru jarních soustředění v Krkonoších jsme si vymysleli
obdobnou akci i v Beskydech. Výlet měl být spojen s fotbalovým
utkáním proti místnímu týmu z Leskové, ale vzhledem
k vytíženosti hřiště v Karlovicích se nenašel časový prostor
k tomuto přátelskému zápasu. Tím pádem odpadla část našeho
týmu a do Beskyd odcestovala jen malá část výpravy.
Do Beskyd jsme dorazili ve večerních hodinách, a když byl
zápas zrušen, odpadla i družba s místními fotbalisty. Byl zvolen
náhradní program, a to seznámení se s místními gastronomickými
zařízeními a s ochutnávkou borovičky. Někteří Peruni to vzali
opravdu poctivě a s vervou, což si pochvalovali hlavně
provozovatelé restaurací.
V sobotu byl plánován bezmála dvacetikilometrový výšlap po
vrcholcích okolních kopců. Nejobtížnější částí túry byla hned
první etapa: sedmikilometrový výstup ze základního tábora
zalesněným terénem pod nejvyšší vrchol Vsetínských vrchů
s názvem Vysoká (1024 m. n. m.). Na svazích této hory pramení
mimo jiné i Vsetínská Bečva. Pokračovali jsme do ski areálu
Třeštík, kde jsme ve stejnojmenné restauraci doplnili tekutiny a
proložili to – jak jinak než borovičkou. Následoval krátký, ale
ostrý výšlap na Čarťák (953 m. n. m.), kde se nachází známá
rozhledna Súkenická. Z vyhlídky na jejím vrcholu se nabízí
nádherný pohled na většinu Beskyd a celý hřeben Javorníků. Od
rozhledny jsme pokračovali lesní cestou k památníku druhé
světové války, kde to domácí nazývají U Partyzána. Na jaře roku
1944 tu probíhaly tvrdé boje mezi nacisty a 1. čs. partyzánskou
brigádou. Odtud už to bylo na pohodovku po silnici směrem dolů
s jednou občerstvovací zastávkou a obhlídkou golfového hřiště.

Večer na chatě přece jenom došlo na družbu s místními, část
výpravy má v těchto místech příbuzné, a tak nás přišli navštívit i
s domácí slivovicí.
V neděli jsme navštívili nedaleký wellness v hotelu Horal,
který nabízí atraktivní koupání v termálních bazénech se slanou
vodou. Jeden plavecký s teplotou 28 °C a druhý relaxační o
teplotě 36 °C s divokou řekou, relaxační jeskyní a dalšími
atrakcemi. Celkově to na nás udělalo dobrý dojem až na ceny
občerstvení: ty byly taky abnormální.
Cestou k domovu jsme se ještě zastavili ve ski areálu
Kohůtka, který se nachází v Javorníkách při hranici se
Slovenskem. Jedním z největších lyžařských středisek Beskyd
s nadmořskou výškou 913 m. Trefili jsme parádní počasí, a tudíž
pěkný výhled po okolí. Slunečné počasí přitáhlo i velké množství
turistů, kteří naplnili horské restaurace, a tak na výborné
borůvkové knedlíky, které nám Karel v Léskovém doporučil, si
musíme počkat příště.
Perun s Vámi!!!

TJ SOKOL

Krucemburský šachový klub vstoupil do nové sezony již
počátkem října, neboť soutěž šachového svazu hraje tento rok
rekordních dvanáct mužstev. Zastoupeny jsou především kluby z
Pardubic a Chrudimi, ale pojedeme i do vzdálenějších Chvaletic.
V prvním kole nás v domácím prostředí čekalo favorizované
mužstvo Chrudim C, s nímž se nám podařilo uhrát remízu. V
nastoleném trendu jsme pokračovali i v dalších dvou zápasech:
remizovali jsme venku s také silným týmem Chrudim D a doma s
Rapidem Pardubice. V prosinci nás čekala cesta do Miřetic.
Dlouhodobý turnaj mládeže skončil v polovině listopadu
vítězstvím Filipa Ležala, který s 10 body ujel dalším
mládežníkům o parník. Na druhém místě se umístil s 5 body
René Vašek a bronzovou pozici získal s 4 body Michal Bořil.
Nepopulární bramborová medaile zbyla na Marka Bačkovského s
3,5 body, ale i on získal pěknou sošku koníka za bojovnost.

Nyní nás čeká turnaj v Havlíčkově Borové, kam zajíždíme i s
našimi mladými hráči, a v závěru roku proběhne tradiční
krucemburský přebor o putovní pohár. Jeho nynějším vlastníkem
je Roman Kafka, avšak ostatní členové šachového klubu se
pokusí nejčastějšího držitele tohoto poháru sesadit z trůnu.
za šachový oddíl Libor Kašpar

LOUTKOVÉ DIVADLO OBLÁZEK
Jako každý rok, zahájilo loutkové divadlo Oblázek po letních
prázdninách svou činnost.
Od září jsme sehráli celkem tři pohádky. V říjnu to byla
pohádka Jak Kašpárek čerty obelstil. S touto pohádkou jsme měli
úspěchy letos na závodech Dračích lodí na Velkém Dářku, a tak
jsme se rozhodli sehrát ji na naší domácí scéně. Pohádka byla
velice podařená a
přišlo na ni dostatek
našich
malých
i
velkých diváků.
V měsíci listopadu
jsme
pak
sehráli
pohádku
Drak
Bazilišek, ve které si
po
delší
odmlce
provětral svá křídla náš
krásný drak, který děti někdy trochu rozděsí, ale vždy zaujme.
V prosinci již následovalo představení laděné do vánoční
atmosféry, a to pohádka s názvem Vánoční země. Návštěvnost
dětí na této pohádce byla velká, a i když byla pohádka malinko
delší, tak si děti s loutkami zazpívaly vánoční koledy a odešly
z představení nejen plni zážitků, ale i se sladkým cukrovíčkem,
které pro ně napekla Dáša Břeňová.
Chtěl bych tímto poděkovat všem členům loutkového divadla
za dobrou spolupráci v roce 2014 a jim i našim věrným malým
divákům popřát pohodové prožití svátků vánočních, hodně
dárečků pod stromečkem a do nadcházejícího nového roku
hlavně hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů.
Tomáš Trávníček, ředitel divadla Oblázek

POKRAČOVALA
OPRAVA STŘECHY KOSTELA

Koncem září začala další etapa opravy střechy katolického
kostela, a to nad částí presbytáře. Během října byly nahrazeny
shnilé trámy a odstraněn šindelový základ, střecha byla pobita
prkny a povrch měděným plechem. Opravu v hodnotě 800.000
Kč provedla firma Báča.

OPRAVA SILNICE

22. září začala dlouho očekávaná oprava silnice mezi
Krucemburkem a Ždírcem. O důvodech odkladu jsme na
stránkách našeho zpravodaje několikrát informovali. Byl
odstraněn asfaltový povrch, zpevněny krajnice, položen nový
asfaltový koberec a upraveny příkopy. Okraje silnice byly
osazeny patníky. Provoz na vozovce byl v době opravy veden
v jednom jízdním pruhu a řízen semafory. Oprava byla
ukončena v polovině října.

FOTOOHLÉDNUTÍ
ZÁSTAVBOVÁ ZÓNA VYDRBALKA
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