Zpravodaj městyse Krucemburk
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
zima,
která
nás
příliš
nepotěšila sněhovou nadílkou,
je za námi a dnes už se těšíme
z jarního období, které nás
znovu nabije svěží energií.
Věřím, že s novým jarním
elánem vstoupíme do našich
zaměstnání a delší dny, které
nám přinesou více slunce,
budou pro nás opět o něco
příjemnější a pozitivnější než
ty krátké zimní.
Vězte, že ani my jsme přes zimu nezaháleli a snažili se splnit
alespoň část našich slibů. Od maminek neustále slýcháme, že by
chtěly vybudovat místo, kde by se mohly se svými dětmi scházet.
Podali jsme proto v únoru žádost na Ministerstvo pro místní
rozvoj o dotaci na výstavbu dětského hřiště v Krucemburku.
Protože bychom chtěli vybudovat dětské hřiště v areálu základní
školy, zapojily se do tohoto projektu i děti školou povinné. Jejich
výtvarné práce o tom, jak by si představovaly vysněné hřiště a co
by mělo obsahovat, jsme odeslali spolu s žádostí na fond. Děkuji
tímto za spolupráci pedagogům a vedení školy. V případě
úspěchu bychom mohli vybudovat hrací a odpočinkovou plochu
za cca 570.000 Kč s tím, že dotace by činila necelých 400.000
Kč.
V listopadu se nám také podařilo úspěšně dokončit dotaci
z Operačního programu Životního prostředí na pořízení
zametacího vozu a ten jsme v první polovině ledna převzali. Vůz
nyní budete potkávat v našich ulicích při zajišťování údržby
komunikací.
Dále jsme začali pracovat na Strategickém plánu rozvoje
městyse Krucemburk. Tento plán by nám měl dát jasnou
představu o tom, kde bychom chtěli mít naši obec za patnáct let a
jaké strategické cíle jsou pro nás prioritní. I vy, krucemburští
občané, budete mít možnost se k tomuto plánu vyjádřit a dát tím
jasně najevo, co vám schází či co vás v obci nejvíce „pálí“.
V následujícím období jsou pro vás připravovány ve
spolupráci s Úřadem městyse kulturní, společenské, ale také
sportovní akce. Při jejich návštěvách se můžete nejen vzdělávat a
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upevňovat své zdraví, ale také se dobře pobavit. Děkuji touto
cestou všem, kteří se na přípravě těchto akcí podílejí.
V měsíci dubnu nás čekají velikonoční svátky, na které se
jistě těší nejen děti, ale i mnozí dospělí. Přeji Vám, abyste tyto
jarní dny prožili šťastně a spokojeně v kruhu rodinném či s
přáteli.
S úctou
Mgr. Otto Kohout, starosta

VELIKONOCE
Pojď blíž ke mně, holčičko!
Dej mi jedno vajíčko:
modré, žluté, zelené,
od slepičky snesené.
K barevnému vajíčku
vypráším ti sukničku,
abys mi pak darovala
ještě jedno z košíčku.
Ondřej Pecina

Vážení spoluobčané,
v rámci zkvalitňování služeb v našem městysi a
zlepšování komunikace s občany zavádíme novou službu
– informování občanů o dění v Krucemburku a okolí
prostřednictvím SMS zpráv (stručný obsah hlášení
místního rozhlasu). Nabízená služba je zdarma. Vaše
mobilní číslo nebude použito k jinému účelu a nebude
poskytnuto žádné další osobě.
V případě zájmu o tuto službu:
- zašlete mail na ic@krucemburk.cz (předmět: sms
rozhlas, do zprávy uveďte vaše jméno a příjmení,
telefonní číslo, adresu bydliště a operátora);
- oznamte údaje osobně na Úřadu městyse Krucemburk.

DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM ZA DARY DO TOMBOLY – PLES 2015
Ing. Vladimír Kubeš – Intermont s.r.o., pan Karel Losenický – majitel
hotelu Centro, Ing. Vladimír Štill – Elasta Vestil s.r.o., Ing. Jitka
Plíštilová – Mělník, LS Mont s.r.o.– Žďár nad Sázavou, pan Miloslav
Odvárka – ODAS Žďár nad Sázavou, pan Josef Strašil – Pohostinství
„Pepíno“, paní Jiřina Moravcová – Obchodní činnost, pan Václav
Kopecký – ELKO Elektro s.r.o. Krucemburk, Váňa Hybrálec s.r.o. –
Jihlava, pan Petr Kohout, Vojnův Městec, ELOV Vojnův Městec, Ing.
Pavel Benc – BeHo s.r.o. Staré Ransko, Ing. František Kujan –
Projektová
kancelář,
pan Jiří Zrzavý, pan
Vít Janáček, pan Vilém
Šešulka – autoopravna,
pan Jan Valecký autoopravna,
Zemědělská a.s. Krucemburk, paní Dagmar Sobotková – Krucemburk, paní Dagmar
Břeňová, pan Jiří Kasal – zemědělský podnikatel, pan Karel Losenický – truhlářství
Krucemburk, pan Jaroslav Joska – holič a kadeřník Krucemburk, paní Markéta
Brychnáčová – kadeřnictví ELZA, paní PharmDr. Jaroslava Mokrá – Lékárna „U
Rytíře“, pan Bohuslav Vaníček – Krucemburk, paní Lucie Kavalírová – masáže
Krucemburk, pan Libor Marek – Krucemburk, paní Monika Mrštíková – autoškola
Krucemburk, paní Jaroslava Lidmilová – Bytový textil Hlinsko, pan Milan Lidmila
– LITEX Košinov, Dekora Jeníček a.s. Ždírec nad Doubravou, pan Jaromír Mifka –
Lesní školka Vortová, pan Jiří Přiklopil – elektromontáže Krucemburk, pan Oldřich
Novák – Modelárna Ždírec nad Doubravou, COOP družstvo Havlíčkův Brod, pan
Jan Matějka – Autodoprava Ždírec nad Doubravou, pan Jan Šlerka – klempíř Ždírec
nad Doubravou, pan Patrik Otradovský – OK Comp Ždírec nad Doubravou, Lesní
družstvo
obcí
Přibyslav, Citelum
a.s.
Havlíčkův
Brod, pan Pavel
Urban – StoraEnso Timber s.r.o. Ždírec nad Doubravou, Slévárna a
modelárna Nové Ransko, pan Lubomír Doležal – Těstoviny
Benátky, manželé Rubkovi – Dřevovýroba Benátky, Tiskárna
Unipress Žďár nad Sázavou, pan Martin Bříza – FITKO Ždírec nad
Doubravou, pan Dušan Hameder – Ždírec nad Doubravou, Česká
spořitelna Ždírec nad Doubravou, pan Roman Dušek – rybářské
potřeby Krucemburk, pan František Němec – stavební práce, pan
Dušan Mikulecký – Krucemburk, pan Václav Duben – zmrzlina
Krucemburk, Perun Hluboká – Luděk Strašil, pan Petr Losenický –
Krucemburk, restaurace Řeka Staré Ransko p. Mokroš, Hartman
Rico – Tomáš Otradovský, COLAS CZ a.s. Jihlava, paní Marcela
Zvolánková – pedikérské studio Krucemburk, paní Kateřina
Kunzová, pan Petr Svoboda – Krucemburk, paní Monika Břízová, –
GaH s.r.o. Ždírec nad Doubravou, paní Monika Janáčková, paní
Lucie Mauerová, paní Olga Mitanová – Hluboká, pan Aleš Pecina – Krucemburk, paní Králová – vína Krucemburk, pan Kasal –
podlahy, Kino Krucemburk, restaurace u Lázničků – Ždírec nad Doubravou, pan Lukáš Dohnal – Krucemburk, Cyklo klub Oberbank
Krucemburk, Městys Krucemburk.

Děkujeme.

ZPRÁVY Z KRONIKY

Z DĚNÍ V MŠ

K 31. prosinci 2014 bydlelo v Krucemburku 1.595 obyvatel,
z toho 49 v Hluboké a 164 na Starém Ransku. V roce 2014 se
narodilo v Krucemburku 14 dětí a zemřelo 8 občanů.
Dne 30. 1. 2014 zemřel nejstarší občan Krucemburku pan
Štěpán Málek, kterému by bylo v prosinci 2014 100 let.
Nejstarší občankou je paní Věra Rédlová (94 let).
V roce 2014 oslavili zlatou svatbu – padesát let společného
života – dva manželské páry.
V obci Krucemburk byly postaveny 3 nové domy.
Jiřina Valecká

Vánoce a vánoční prázdniny utekly jako mávnutím
kouzelného proutku. Děti se vrátily odpočaté a plné dojmů
z Vánoc. Každý se chtěl podělit o krásné zážitky, a tak povídání
o dárcích a vánoční pohodě nebralo konce.
Že to paní Zima se sněhovou nadílkou letos myslí vážně, nás
přesvědčila začátkem ledna. Děti si užívaly jízdy na bobech a
sáních, na školní zahradě vyrostli sněhuláci a další originální
stavby ze sněhu. Komu nestačilo bobování na kopečku na
školkové zahradě, vydal se na opravdovou sjezdovku. 23 dětí
absolvovalo lyžařský výcvik ve Ski areálu Hlinsko v Čechách.
Pod vedením zkušených instruktorů nacvičovaly a
zdokonalovaly techniku lyžování. Závěr lyžařského výcviku

proběhl v duchu soutěží a veselých her. Děti si odvezly domů
lyžařské vysvědčení a drobné dárky. To pravé zakončení
proběhlo až v mateřské škole, kdy každému malému lyžaři
zasvítila na krku zlatá medaile. Ostatní děti se věnovaly
aktivnímu pohybu v opravdové velké tělocvičně v základní
škole.
Pro naše předškoláčky
byl 26. leden dnem
slavnostním – vždyť
byl zápis do 1. třídy.
Konec února se
tradičně nese v duchu
karnevalového veselí.
Že nám sportování
není cizí, poznali
všichni hned z úvodní
písně „Zelená je tráva,
fotbal to je hra“. A
fotbal nás provázel
všemi soutěžemi a
tancováním.
Abychom nabrali
sílu k dalším aktivitám, bylo nezbytné se pravidelně občerstvovat
u stánků s různými dobrotami, které nám nachystaly naše
šikovné paní kuchařky. Děkujeme také manželům Hamerským
za zpestření závěru karnevalu, kdy každému dítěti na cestu domů
nafoukly balonek.
Čekání na jaro nám zpříjemnilo cirkusové představení. Děti
ani nedutaly při žonglování a akrobatických prvcích artisty a
úsměv na rtu jim vykouzlila drezúra malých pejsků. Na závěr si
mohly děti pohladit opičku Žofinku. 19. března proběhl zápis
dětí do mateřské školy.
A co nás čeká? Těšíme se na toulky přírodou spojené
s objevováním jarních krás. Že jsou Velikonoce svátky jara, vědí
i děti v mateřské škole, a tak je čeká velké chystání: malování
vajíček, pletení pomlázky, výzdoba tříd, nácvik koledy, pečení
beránka. Součástí těchto příprav je i pravidelná jarní tvořivá
dílna dětí a rodičů.
Krásné jaro, hodně sluníčka a dobré pohody přejí
děti a zaměstnanci MŠ

ZPRÁVY Z NAŠÍ ZŠ
Od začátku nového kalendářního roku se práce v naší ZŠ
rozjela na plné obrátky, protože na žáky čekala celá řada soutěží
a olympiád. Žáci 2. třídy se zapojili do zábavné akce „Hrajeme si

s Danone“, kde tvořili postavičky z obalů od jogurtů, vytvořili
zoologickou zahradu a po zásluze byli odměněni. Okresního kola
Matematické olympiády v Havlíčkově Brodě se zúčastnili žáci 5.

třídy. Jakub Kopecký obsadil vynikající 2. místo, Jana Somsiová
5. místo a Bára Cisáriková 11. místo. Proběhlo školní kolo
Olympiády v anglickém jazyce, které mělo dvě části – výtvarnou
a konverzační. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V okresním
kole v Havlíčkově Brodě naši školu reprezentovala v kategorii I.
A Magdalena Kamarádová z 6. třídy a obsadila 9. místo, v
kategorii II. A soutěžila Iveta Holasová z 9. třídy a umístila se na
14.–15. místě. Okresního kola dějepisné soutěže Mladý historik
se v Havlíčkově Brodě účastnila Adéla Veselská z 9. třídy a
obsadila velmi pěkné 16. místo.
Tradiční soutěží na naší škole je recitace. Z prvního stupně se
do soutěže zapojilo 29 soutěžících, z druhého stupně pouze 8.
Všichni recitátoři se pilně připravovali, ale bohužel vyhrát
všichni nemohou. V 1. kategorii (žáci 2.+3. třídy) zvítězila
Tereza Matulová z 2. třídy, 2. místo si odnesl Vojtěch Dohnal ze
3. třídy a 3. místo získala Iveta Šulcová z 3. třídy. Ve 2. kategorii
(žáci 4.+5. třídy) si vítězství vybojoval Tomáš Málek z 4. třídy,
stříbrné místo obsadila Zuzana Málková z 4. třídy a bronzovou
medaili získali dva žáci – Pavlína Culková z 4. třídy a Klára
Žižková z 5. třídy. Za 3. kategorii (žáky 6.+7. třídy) si postup
vybojovala ostřílená bojovnice v recitaci Monika Vašková ze 7.
třídy a její spolužačka Sabina Hejlíková. Ve 4. kategorii (žáci
8.+9. třídy) byl malý výběr, proto postoupila pouze jedna žákyně
8. třídy, Lucie Matulová. V okrskovém kole v Chotěboři si děti
vedly velmi dobře. V okresním kole, které proběhlo v Ledči nad
Sázavou, naši školu reprezentovali 3 žáci – Tereza Matulová z 2.
třídy, Tomáš Málek ze 4. třídy a Monika Vašková ze 7. třídy.
V Havlíčkově Brodě se konalo okresní kolo Olympiády v
českém jazyce. Naši školu zastupovala Adéla Veselská z 9. třídy,
která si poradila s úkoly z jazyka i slohu velmi dobře a v silné
konkurenci se umístila na pěkném 16. místě. Proběhlo regionální
kolo vědomostní soutěže „Poznej Vysočinu", kterou každý rok
vyhlašuje a organizuje Krajský úřad Kraje Vysočina. Soutěž je
určena pro žáky 2. stupně a jejím cílem je podpořit zájem a
informovanost dětí o krásách a bohatství našeho nádherného
kraje. Žáci řešili celkem 29 úloh týkajících se našeho kraje - z
oblasti geografie, přírodopisu, historie i současnosti.
Nejúspěšnějšími řešiteli se stali Aneta Josková a Filip Dymáček,
oba z 9. třídy.
Žáci 9. ročníku psali kontrolní test školního kola Chemické
olympiády. Letošní úlohy se zaměřovaly na nejrozšířenější prvky
na Zemi a jejich sloučeniny. Samozřejmě nechyběly ani
chemické výpočty. Nejlépe ze zúčastněných žáků uspěli: 1.–2.
místo: Kryštof Balek, Aneta Josková, 3. místo: Filip Dymáček.
Zájemci o chemii – Kryštof Balek a Filip Dymáček – se
zúčastnili okresního kola Chemické olympiády v Havlíčkově
Brodě a oba se výborně umístili. Kryštof obsadil 4. místo a Filip
7. místo.
V okresním kole Zeměpisné olympiády za naši školu bojovali
nejlepší řešitelé školního kola této soutěže a v silné konkurenci
se umístili velmi dobře. V kategorii A nás reprezentoval žák 6.
ročníku Benedikt Coufal a obsadil 4. místo, v kategorii B žák 7.
ročníku Ondřej Pecina, který se stal s velkým bodovým
náskokem vítězem a postoupil do krajského kola. V nejvyšší
kategorii C žák 9. ročníku Filip Dymáček obsadil pěkné 16.
místo. Školního kola Biologické olympiády se za kategorii C
zúčastnili Kryštof Balek a Adéla Veselská z 9. ročníku. O vítězi
rozhodlo hlavně poznávání druhů živočichů a rostlin, ve kterém
si lépe vedl Kryštof. Školní kolo tedy vyhrál a bude školu
reprezentovat v okresním kole, které se koná koncem dubna. Ve
školní družině proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků turnaje ve
stolní společenské hře Superfarmář. Na vítěznou pětici účastníků
čekaly dárky od společnosti Press-Pygmalion.

Žáci 9. třídy se zúčastnili celorepublikového testování
z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecně
studijních předpokladů v rámci projektu „Stonožka 9“, které
uskutečnila vzdělávací společnost SCIO. Celkově se do testování
zapojilo na 18 tisíc žáků 9. tříd a kvart osmiletých gymnázií
z 600 škol. Společnost SCIO zpracovala a vyhodnotila testy,
které žáci vyplnili. Výsledky, které jsme obdrželi, jsou velmi
dobré. V matematice dosáhli naši žáci výborných výsledků a
patří mezi 20 % nejlépe hodnocených škol. V anglickém jazyce
žáci uspěli také velmi dobře, protože patří mezi 30 % nejlépe
hodnocených škol. I v českém jazyce mají žáci vědomosti a
dovednosti na dobré úrovni. Dosáhli lepších výsledků než 60 %
zúčastněných škol. Deváťáci obdrželi individuální závěrečnou
zprávu společně s pololetním vysvědčením. Výsledky testů
mohli žáci využít při rozhodování o volbě dalšího studia.
Ze sportovních aktivit proběhlo také několik akcí. Žáci 1.
stupně měli zimní sportovní den. Děti 1.– 4. ročníku se s třídními
učiteli vydaly na zasněžený svah V Hájku. Soutěžily v rychlosti
a obratnosti při jízdě na bobech. Žáci 5. třídy trénovali bruslení a
hokej na zamrzlém kluzišti Na Viničkách. I žáci druhého stupně
společně s dětmi z 5. třídy se sportovním odhodláním a
předsevzetím „si to pořádně užít" se vypravili na Sportovní
stadion v Chotěboři. Trénoval se hokej i kreativní bruslení
jednotlivců.

Lyžařský výcvikový kurz se konal v Daňkovicích. Zúčastnilo
se ho 27 žáků ze 7. a 8. třídy. Žáci se učili lyžařské běžecké
technice. Každý den se vyráželo do okolí Daňkovic a
zdokonalovala se lyžařská technika. Na závěr kurzu se všichni
zúčastnili lyžařských závodů a ti nejlepší byli odměněni
diplomem. Všichni zvládli kurz bez úrazu a doufáme, že jsme je
motivovali k dalšímu sportování.
Nechyběly ani kulturní akce, přednášky a exkurze, které jsou
vždy vhodným
doplněním
výuky.
Všechny
třídy
prvního
stupně
se
postupně
zúčastnily
přednášky
s
názvem Dentální
hygiena
prezentované
Anetou
Niklovou – studentkou 4. ročníku Lékařské fakulty Masarykovy
univerzity v Brně. Na samém začátku si děti zopakovaly, k čemu
nám naše zuby slouží a proč je důležité se o ně dobře starat.
Seznamovaly se se základní anatomií zubu, s pojmem zubní plak
a zubní kaz a zjišťovaly odpovědi na otázky: „Proč si máme
čistit zuby? Jak zubní plak odstranit a předcházet zubnímu kazu?
Jak často měnit kartáček a jak často navštěvovat zubního
lékaře?" Po zodpovězení otázek si děti prakticky vyzkoušely
správný způsob čištění chrupu vhodným kartáčkem. Nejenže na
přednášce žáci získávali nové informace, ale mohli zde uplatnit i

své vědomosti, jež získávají z projektu Zdravé zuby, který
každoročně probíhá na naší škole.

Proběhl tradiční masopustní karneval školní družiny. V naší
tělocvičně se procházeli čerti, čarodějnice, voják, pirát,
princezny, indián, ale i černoška nebo kovboj a mnoho dalších
krásných masek. Děti si v průběhu odpoledne mohly změřit síly
v několika soutěžích, zatančit si a pobavit se při kouzelnickém
vystoupení svých spolužáků. Celý první stupeň naší školy se
vydal do Horáckého divadla v Jihlavě. Na děti zde čekalo
představení s názvem „Bajaja, pěšák snů" na motiv Františka
Pavlíčka. Moderní a humorné pojetí celého příběhu děti velice
upoutalo. Žáci 1.–3. třídy navštívili také kino v Krucemburku,
kde zhlédli pásmo pohádek s názvem „Za kamarády z TV 6“.
Do hodiny vlastivědy v 5. ročníku jsme pozvali pamětníka a
skvělého vypravěče pana Václava Jandu, bývalého ředitele ZŠ.
Ten dětem vyprávěl o Krucemburku za 2. světové války.
V místním kině proběhla beseda s pamětníkem panem Vomelou.
Besedy se zúčastnili všichni žáci 7., 8. a 9. ročníku a téma bylo
velmi zajímavé – konec 2. světové války v Krucemburku.
Poutavé vyprávění doplněné dobovými fotografiemi velmi
zaujalo všechny přítomné posluchače.
Jako každoročně koncem měsíce ledna se uskutečnil zápis
dětí do první třídy. Celkem bylo zapsáno 21 dětí.
Žáci 8. a 9. ročníku navštívili Vyšší odbornou školu,
Obchodní akademii a Střední odborné učiliště technické
v Chotěboři, aby jejich rozhodnutí o budoucí škole bylo snazší a
měli možnost srovnání. Žáci 6. třídy v předmětu výchova
k občanství navštívili Úřad městyse Krucemburk a obrazovou
galerii Jana Zrzavého.
V rámci výuky proběhnou v měsících březnu a květnu ve 3.–
8. ročníku programy primární prevence, které uskuteční
společnost Spektrum-Centrum primární prevence ze Žďáru nad
Sázavou. Žáci 5.–9. ročníku se zúčastnili anglických zkoušek
nanečisto na Biskupském gymnáziu ve Žďáru. Součástí zkoušky
byl poslech, čtení s porozuměním a psaní. V květnu mohou své
znalosti potvrdit zkouškou, kde obdrží certifikát.
Nadále pokračuje sběr pomerančové a citronové kůry, sběr
papíru a Recyklohraní (sběr elektroodpadu).
25.–26.
března proběhla
na
ZŠ
velikonoční
výstava,
která
všechny
příjemně naladila
na svátky jara.
Touto
cestou
bychom
chtěli
čtenářům
Domova popřát
klidné svátky velikonoční plné sluníčka a pohody.
kolektiv zaměstnanců ZŠ

HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ –
NAŠI PÁŤÁCI NEJLEPŠÍ V KRAJI
Jak snadné je žít zdravě, se v průběhu osmého ročníku
internetového soutěžního kurzu ,,Hravě žij zdravě“ dozvědělo
5.796 letošních páťáků včetně těch krucemburských. V letošním
ročníku bylo registrováno více než 340 pátých tříd, z nichž jen
152 se podařilo celý kurz zdárně dokončit. Projekt byl sestaven

ze čtyř výukových lekcí, kde si zábavnou formou žáci
procvičovali zásady správného životního stylu. Každá lekce byla
zakončena testem a navíc na ni navazoval praktický tréninkový
Deníček, jehož prostřednictvím se účastníci naučili správně
vyvážit příjem a výdej energie. Cílem kurzu je změnit postoje a
chování žáků základních škol v oblasti vytváření správných
stravovacích návyků a motivovat děti ke zvýšení pohybové
aktivity a tím preventivně působit proti vzniku nadváhy a
obezity. V pátek 13. února proběhlo slavnostní předávání cen.
V rámci kraje Vysočina naši žáci zvítězili a v rámci České
republiky se umístili na skvělém 7. místě. Gratulujeme.
Marcela Pospíchalová

PROJEKT „DOTKNĚME SE BUDOUCNOSTI“
NA ZŠ KRUCEMBURK
Od října roku 2014 je zapojena naše škola do projektu
„Dotkněme se budoucnosti“, který je zaměřen na vzdělávání
pedagogů se specializací na zvýšení kompetencí při integraci
informačních a komunikačních technologií do výuky s využitím
mobilních zařízení. Cílem projektu je zajistit škole a jejím
pedagogům metodickou a technickou podporu při využití ICT ve
výuce. Jinak řečeno: tento projekt umožnil zajistit pro všechny
pedagogy ve škole mobilní (dotyková) zařízení – tablety.
Vzdělávání probíhá na třech úrovních. První je aktivita „A“,
která se týká ředitele školy a ICT metodika. Aktivita „B“ je
určena pro pedagogy a aktivita „C“ zahrnuje celkovou evaluaci.
První dvě úrovně obsahují tři části, kterých se musí všichni
účastnit. Jejich obsahem je seznámení se s tabletem, jeho
funkcemi a hlavně s jeho využitím ve výuce. Zapojeno je všech
třináct pedagogických pracovníků. Projekt by měl být ukončen
v červnu tohoto roku.
Mgr. Jiří Šikl

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
„PO STOPÁCH JANA ZRZAVÉHO“
K vyhodnocení ročníku 2014 se odborná porota sešla 11.
února 2015 v ZŠ v Krucemburku. Tam jsou soutěžní obrázky
vystavené od začátku prosince loňského roku.
Hlavní členkou odborné poroty je paní Jana Zabloudilová ze
Základní umělecké školy ve Žďáru nad Sázavou a za Společnost

Jana Zrzavého Mgr. Marta Rejšková ze Základní umělecké školy
v Krucemburku.
Do 10. ročníku soutěže se zapojily děti ze ZŠ v
Krucemburku, Okrouhlici, Havlíčkově Borové, Vojnově Městci,
Sobíňově a Oudoleni. Děti mohly malovat různými technikami.
Byly dány tři náměty, a to Inspirace Krucemburkem nebo
Okrouhlicí, dále téma Zátiší a znovu Jeníkovy pohádky. Právě
zaměření na ilustrace k Jeníkovým pohádkám má vést k výběru
obrázků použitelných k dalšímu vydání pohádkových příběhů,
které napsal Jan Zrzavý a jež poprvé vyšly v Aventinu Praha v
roce 1920. Druhé vydání z roku 1996 bylo první publikací
Literární čajovny Suzanne Renaud v Havlíčkově Brodě.
Při desátém ročníku dětské výtvarné soutěže znovu děkuji za
zájem výše jmenovaných škol a za finanční podporu Úřadu
městyse Krucemburk. Jsem také ráda za přání krucemburské
základní školy pokračovat v pořádání výtvarné soutěže a za
zájem vystavit soutěžní práce také v ZŠ v Havlíčkově Borové.
Přeji tedy všem zúčastněným radost z výtvarné činnosti, z
rozvíjení výtvarných schopností dětí a ze života vůbec.
za Společnost Jana Zrzavého Miloslava Michalová.

Kristýna Rubková
Téma: Inspirace Krucemburk či Okrouhlice
• mladší školní věk
1. Karolína Pátková
3. tř.
Okrouhlice
2. Dan Hájek
4. tř.
Havlíčkova Borová
3. Lucie Kubová
5. tř.
Krucemburk
• starší školní věk
1. Markéta Geistová
9. tř.
Havlíčkova Borová
2. Lucie Matulová
8. tř.
Krucemburk
3. Vilém Klement
6. tř.
Havlíčkova Borová
3. Jakub Lacko
8. tř.
Krucemburk
Téma: Zátiší
• mladší školní věk
1. Jan Šulc
2. tř.
2. Adam Krytinář
2. tř.
3. Terezie Matulová
2. tř.
čestná uznání
Honzík Matějka
5. tř
kolektivní práce
3. tř.
Julie Procházková
4. tř.
• starší školní věk
1. Benedikt Coufal
6. tř.
2. Aneta Josková
9. tř.
3. Kristýna Rubková
9. tř.
Téma: Jeníkovy pohádky
1. Jan Fruhbaer
3. tř.
2. Daniela Kuzmová
4. tř.
3. Hana Zvolánková
1. tř.
3. Nela Fruhbauerová
5. tř.
čestné uznání
Sára Wagnerová
4. tř.

Krucemburk
Vojnův Městec
Krucemburk
Okrouhlice
Vojnův Městec
Sobíňov
Krucemburk
Krucemburk (obrázek kytice)
Krucemburk
Oudoleň
Krucemburk
Oudoleň
Oudoleň
Krucemburk

s péčí o domácnost. Jedná se především o seniory, osoby s
chronickým, tělesným a zdravotním postižením.
Služby se poskytují podle zdravotního stavu. Pomoci můžeme i
dlouhodobě ležícím ve spolupráci s jejich rodinou nebo
charitními pracovníky (pomoc při osobní hygieně, dopomoc při
podání jídla, polohování na lůžku aj.).
Věková struktura cílové skupiny: dospělí (27–64 let), mladší
senioři (65–80 let), starší senioři (nad 80 let), rodiny s dětmi.
Negativní vymezení cílové skupiny:
a) lidé s psychickými poruchami – ohrožující ostatní,
b) lidé závislí na alkoholu, drogově závislí – toxikomani,
c) lidé s poruchou chování a s agresivním chováním,
d) lidé při karanténě u nich nařízené pro podezření z nákazy
přenosnou chorobou.
Služba se neposkytuje:
a) Pokud zařízení nemá dostatečnou kapacitu.
b) Lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje celodenní péči PS.
c) Lidem, kteří nedodržují opakovaně pravidla pro poskytování
PS a uzavřenou smlouvu.

Za učitele a rodiče
cena poroty
Jiří Čermák
čestné uznání
Jana Lacková
čestné uznání
Dušan Daněk

Lucie Kubová

„Po stopách Jana Zrzavého“
výstava výtvarných prací žáků základních škol
v prostorách Základní školy Krucemburk
v období od 1. března do 30. června 2015
Základní škola Krucemburk a Společnost Jana Zrzavého
zve všechny rodiče a ostatní zájemce
o výtvarné umění na desátý ročník soutěže
dětských výtvarných prací.
Výstava bude zpřístupněna v pracovních dnech na základě
ústní, písemné nebo telefonické dohody – tel. č. 569 697 108,
e-mail zskrucemburk@seznam.cz

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
ÚŘAD
MĚSTYSE
KRUCEMBURK
VÁM
NABÍZÍ
PEČOVATELSKOU SLUŽBU (PS) PRO OBČANY
Z KRUCEMBURKU, HLUBOKÉ A STARÉHO RANSKA
Poslání
PS poskytuje své sociální služby uživatelům v nepříznivé
sociální situaci, jejichž schopnosti v oblasti osobní péče a péče o
domácnost jsou sníženy.
PS poskytuje služby občanům v důchodovém věku a
v invalidním důchodu, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu a věku nemohou zvládat všechnu osobní péči spojenou

Jarní krůčky
Jaro pomalu našlapuje,
zima se s ním přetahuje.
Už chceme barvit vajíčka,
nalepit na ně králíčka.

Spíš chceme vidět bledule,
než si nazouvat sněhule.
Já ale jednou vzbudila se:
jaro tu bylo v plné kráse.
Natálie Richterová

Poskytované služby – ceník:
1) Celková koupel ve středisku osobní hygieny 50 Kč / koupel
2) Celková koupel v domácnosti 70 Kč / h
3) Úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání, přesunu na
invalidní vozík nebo na lůžko, pomoc při použití WC 90 Kč/h
4) Dovoz oběda 11 Kč / úkon – Krucemburk, 13 Kč / úkon –
Staré Ransko, 17 Kč / úkon – Hluboká
5) Různé pochůzky 20 Kč / úkon
6) Praní prádla 60 Kč / kg
7) Nákupy (v rámci Krucemburku) – do 100 Kč 15 Kč / nákup,
nad 100 Kč 25 Kč / nákup, uživatelé PS z Hluboké a ze
Starého Ranska – do 100 Kč 20 Kč / nákup, nad 100 Kč 30
Kč / nákup
8) Pomoc při podávání jídla 90 Kč / hodinu
9) Doprovod mimo domov s pečovatelkou – pěšky, sanitou,
autem 60 Kč / hodinu
10) Donáška uhlí, dřeva, pomoc při topení, vynesení popela 90
Kč / hodinu
11) Běžný úklid a údržba domácnosti 90 Kč / hodinu
12) Podání oběda v DPS 60 Kč / měsíc
Fakultativní činnosti:
13) Podpora (dohled) dospělým osobám v době nepřítomnosti o
ně pečujících osob 40 Kč / hodinu
14) Dovoz autem poskytovatele – na vyšetření k lékaři, na
pedikúru apod.: Krucemburk – Hluboká 45 Kč, Krucemburk
– Staré Ransko 45 Kč, Krucemburk – Ždírec n. D 45 Kč,
Krucemburk – v místě 20 Kč
Pokud poskytování služby včetně času nezbytného k zajištění
úkonů ad 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 netrvá celou hodinu, výše úhrady
se krátí.
Kontakt:
Žádat o služby můžete osobně nebo i kdokoliv z rodiny, blízkých
osob či sousedů.
Platnost ceníku od 1. 1. 2013.
Kontaktní údaje
Hlubocká 262, 582 66 Krucemburk,
pracovní doba 7.00 – 15.30 hodin.
Telefon 569 697 275, 720 188 562.

Brouček
Probudil se malý brouček na stráni,
probudil se ze zimního dřímání.
Rozhlížel se, jestli jaro přichází
a jestli mu ještě něco neschází.

Schází!
Schází broučku více sluníčka,
aby mohla rozkvést každá kytička,
aby bylo slyšet ptáčků zpívání,
na zahradě nebo v lese, na stráni.
Jakub Dejl

PŘEHLED POČASÍ V ROCE 2014
Počasí ve středu 1. ledna vůbec neodpovídalo zimnímu
období, neboť sněhová pokrývka a teplota se i v noci pohybovaly
pouze kolem bodu mrazu, a tak tomu bylo i v dalších lednových
dnech. Teprve koncem ledna se výrazněji ochladilo. 26. ledna
v noci klesla teplota na -13 °C, ale v dalších dnech se již opět
zvyšovala. V té době se také utvořila souvislá sněhová pokrývka,
která dosáhla maximální výšky 5 cm. Ta však dlouho
nevydržela, neboť i únor nepřinesl ochlazení a sněžení, takže již
8. února ležely místy pouze nepatrné zbytky sněhu. O poslední
únorové dekádě se výrazněji oteplilo a denní teplota se často
blížila k 10 °C. Další oteplení nastalo v březnu a v polovině
měsíce již denní teplota často překračovala 15 °C. Až na malé
výkyvy kolem 25. března bylo již na konci měsíce teplo. Několik
velmi teplých dnů bylo na počátku dubna, avšak v průběhu
měsíce se také několikrát ochladilo, zejména v jeho polovině.
Velikonoce. Chladné počasí se projevilo i v prvních dnech
Velikonoc. Na Zelený čtvrtek 17. 4. byl i ranní mráz -2 °C.
V dalších dnech se však oteplilo a teplo bylo až do konce měsíce.
Květnové počasí bylo velmi proměnlivé. Po dvou teplých
dnech na počátku měsíce následovalo několik chladnějších dnů,
kdy ranní teplota poklesla k bodu mrazu. Výrazné oteplení
nastalo až na konci měsíce. V té době bylo také několik letních
dnů. V květnu také pršelo.
Krucemburská pouť. Letní počasí se také projevilo o
krucemburské pouti, která probíhala na obvyklém místě za
parkem ve dnech 24. a 25. května. Zároveň s poutí probíhal na
prostranství u sokolovny krucemburský jarmark.
Výrazně letní počasí přinesl červen, který byl – až na malé
výjimky – velmi teplý. Také v červnu často pršelo, ale přesto byl
měsícem poměrně suchým. Příčinou byla malá vydatnost srážek
a vysoká teplota ovzduší, takže se vláha rychle vypařila.
Teplé počasí pokračovalo i v měsíci červenci. Výrazně
vzrostl počet letních i tropických dnů a objevily se i dvě tropické
noci. Teplé letní počasí pokračovalo i v měsíci srpnu. Přestože
v obou letních měsících přicházely i vydatné srážky, začal se
projevovat nedostatek vody. Příčinou byly opět vysoké teploty.
V prvních zářijových dnech se mírně ochladilo, ale již od 4.
září se teplota vrátila k letním hodnotám. Až do konce měsíce se
projevovalo mírné kolísání teplot. Celkově je však možné září
hodnotit jako teplý měsíc. I srážek byl dostatek. Z běžného
průměru se však vymyká přívalový déšť ze soboty 6. září. Měsíc
říjen přinesl mírné ochlazení. Denní teploty se většinou
pohybovaly kolem 15 °C. Pouze v neděli 12. října teplota
překročila 20 °C. Ve druhé polovině měsíce teplota v některých
dnech klesala pod 10 °C. Další ochlazení přinesl listopad a
v jeho druhé polovině přišly i slabé ranní mrazíky a v samotném
závěru měsíce mrzlo i přes den. Stejné teploty se objevily i
v prosinci, včetně ranních mrazíků. Výraznější pokles teplot se
projevil až na samotném konci měsíce. V té době se také utvořila
souvislá sněhová pokrývka,
Vánoce. Hlavní vánoční svátky byly bez sněhu. Slabá
sněhová pokrývka se začala utvářet až 26. prosince, kdy dosáhla
výšky 3 cm. Protože v těchto dnech byl celodenní mráz (většinou
kolem -5 °C), sníh neroztál a souvislá sněhová pokrývka se i
slabými sněhovými přeháňkami zvyšovala, takže 31. 12. dosáhla
výšky 10 cm.
Zajímavosti kolem počasí
V průběhu roku bylo 33 letních dnů (teplota toho dne dosáhla
nejméně 25 °C): prvním letním dnem byla středa 20. května,
posledním letním dnem bylo pondělí 8. září. V tomto roce bylo
také 11 tropických dnů (teplota toho dne dosáhne nejméně 30
°C): prvním tropickým dnem byla neděle 8. června, posledním
tropickým dnem byl pátek 8. srpna. Během roku byly dvě

tropické noci (teplota v noci neklesne pod 20 °C): první tropická
noc byla z 8. na 9. července, druhá z 21. na 22. července.
Poslední jarní mráz přišel 5. května (-1 °C). První podzimní mráz
přišel 26. listopadu (-2 °C). Nejteplejšími dny roku byly 10. a 11.
červen, teplota se v těchto dnech přiblížila 35 °C. Největší mráz
(-13 °C) byl v neděli ráno 26. ledna. První sníh padal 2. prosince.
Sníh sice vytvořil souvislou 2 cm vysokou pokrývku, ale brzy
roztál. Největší výšky 10 cm dosáhla sněhová pokrývka 31.
prosince. První vzdálená bouřka se ozvala v neděli 10. března.
Největší množství vodních srážek spadlo při přívalovém dešti
v sobotu 6. září (během hodiny 55 mm). Déšť byl provázen
silnou bouřkou a krupobitím. V místě a blízkém okolí šestkrát
uhodilo. V části obce Drahotín byly v některých domech
zatopeny sklepy.

Zajímavosti z přírody
Přílet a odlet tažných ptáků: Dle rozhlasového hlášení se 27.
února objevili na Vysočině špačci (v Krucemburku pozorován
jejich přílet 18. března). 3. dubna pozorován přílet rehků, 12.
dubna vlaštovek. Do svých hnízd pod střechou místní školy se
však nevrátili rorýsi. 6. září byl pozorován odlet vlaštovek. Je
málo vrabců a naopak velmi vzrostl počet strak.
Úrodnost roku
Velmi dobrá byla úroda obilovin a ty se také dobře sklízely,
neboť v té době bylo teplé a sušší počasí. Dobrá byla také úroda
brambor, ale pro časté sněhové přeháňky byla jejich sklizeň
obtížnější. Horší byla úroda ovoce. Ovoce obtížně dozrávalo,
ještě nezralé opadávalo a vyzrálé bylo napadáno bodavým
hmyzem a hnilobou. V průběhu roku narostlo mnoho pícnin.
Houby rostly především v období pozdního léta a na podzim.
Dle meteorologického hlášení byl rok 2014 jedním
z nejteplejších roků od doby, kdy se provádějí meteorologická
pozorování.
Václav Janda

Srážky za rok 2014
V roce 2014 spadlo v Krucemburku 18 cm sněhu – z toho
v lednu 6 cm a v prosinci 12 cm. Za 24 hodin napadlo nejvíc
sněhu 30. prosince 2014 (5,5 cm), první sníh začal padat 22.
ledna a vydržel až do 28. ledna 2014; další napadl 25. prosince a
vydržel do 30. prosince 2014.
V roce 2014 napršelo v Krucemburku 819,6 mm srážek.
Leden
celkem 24 mm
sníh 6 cm
Únor
celkem 14,8 mm
Březen
celkem 71,4 mm
Duben
celkem 40,6 mm
Květen
celkem 125,2 mm
Červen
celkem 28,9 mm
Červenec
celkem 122,6 mm
Srpen
celkem 98,6 mm
Září
celkem 180 mm
Říjen
celkem 33,3 mm
Listopad
celkem 22 mm
Prosinec
celkem 57,9 mm
sníh 12 cm
Nejvíce srážek spadlo v září (180 mm), nejméně v únoru
(14,8 mm). Nejvíce srážek za 24 hodin spadlo 6. září 2014 (63
mm).
Jan Moravec

PTÁK ROKU 2015:
POTÁPKA ČERNOKRKÁ
Rod: potápkovití (podicipedidae)
Délka: cca 30 cm
Hmotnost: 293–485 g
Velikost vajec: 39–48,5 mm x 27–
30 mm
Hlas: hvízdavé zvuky
Počátkem února proběhl v
naší republice den mokrořadů.
Přestože podobných dní je v
kalendáři mnoho, tento obsahuje
konkrétní projekt MŽP a ČSO se
zaměřením na ochranu rybníků,
rašelinišť i ostatních vodních
biotopů.
Při této příležitosti se vítězem ankety PTÁK ROKU stala
potápka černokrká (Podiceps nigrocollis), protože je typickou
ukázkou problémů našich rybníků.
Tento elegantní pták je totiž stále vzácnější. Je to druh, u
kterého se početní stav u nás velice snížil. A tak v současnosti
podle průzkumů hnízdní populace činí kolem 50 párů. Lze je
objevit pouze tam, kde je ještě čistá voda, a to nejen ke koupání.
Jsou to například Vrbenský rybník u Českých Budějovic,
Lednické rybníky, rybník Bohdanečský a rybník Řežabinec a
další.
Na úbytku se podílí především intenzivní chov kaprů. Voda je
zkalená a mění se tím složení biotopu, ať už se jedná o živočichy

POLICIE HLÁSÍ
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás seznámila s některými
případy trestné činnosti, k
nimž došlo v průběhu
měsíců prosinec 2014 až
únor 2015 v teritoriu
obvodního oddělení PČR
Chotěboř.
Krádeže vloupáním
*Neznámý pachatel 31. 12. 2014 v době
od 16.30 do 17.30 hodin vnikl na oplocený
pozemek u rodinného domku v obci
Krucemburk. V zadní části domku vyrazil
dveře u sklepa. Odcizil mléko a
alkoholické nápoje. Ve sklepě poškodil
další dveře spíže. Odtud se dostal do
obytného prostoru domku. V obývacím
pokoji odcizil z odložené peněženky
finanční hotovost. Poškozenému způsobil
škodu 2.425 Kč.
*Neznámý pachatel v době od 23 hodin
17. 1. do 9 hodin 18. 1. 2015 vnikl do
řadového rodinného domku v ulici Na
Kopaninách ve Ždírci nad Doubravou.
Prošel garáží do přilehlé dílny, kde
odšrouboval kovovou petlici z dřevěné
skříně, a z ní odcizil podnikové a
sportovní odznaky. Z druhé neuzamčené
skříně odcizil černý kufřík s alby známek
a stříbrné mince. V prvním patře domu z
obývací stěny odcizil šperkovnice se
zlatými a stříbrnými šperky, kapesní

nebo rostlinstvo. Mezi další patří vysoký výskyt fosforů
způsobený hnojením, splachy zemědělské půdy, plošným
znečištěním i ostatními nepříznivými faktory.
Potápka černokrká se ráda zdržuje na mělčích rybnících i
rozsáhlejších plochách, hodně porostlých vegetací, kde má
dostatek úkrytů. Pokud vypluje na volnou hladinu, zdržuje se v
blízkosti rákosin, kam se v případě nebezpečí uchýlí. V době
tahu ji lze spatřit i na otevřených místech. Na hnízdiště se vracejí
v březnu a dubnu již v párech. Po příletu probíhá tok, který je
nádhernou podívanou, podobně jako u potápky roháče
(Podiceps cristatus). Partneři plavou proti sobě, vztyčují hlavu a
potřepávají jí. Hnízda si staví na hladině z tlejících vodních
rostlin. Stavební práce provádí samice a samec přináší stavební
materiál. Snůška vajec probíhá v dubnu až červnu, kdy jsou
snesena 3–4 vejce, někdy výjimečně až 6 kusů. V sezení se
střídají oba partneři. Někdy dojde ke zničení hnízd vlivem větru,
bouřky či větších vln, které dokáží zničit celé kolonie potápky
černokrké. Podobná katastrofa v minulém roce postihla i dvě
hnízda potápky roháče na rybníku Pobočný u Starého Ranska.
Rodiče nosí malá mláďata na zádech a pečlivě se o ně starají.
Potravou potápky černokrké jsou většinou vodní hmyz, larvy,
vodní korýši, drobní měkkýši, pulci a drobné rybky. Kořist je
lovena pod vodou. Co se týká zbarvení, v prostém šatě je
podobné jako u potáplice žlutorohé (Podiceps auritus). Zobák
má mírně zahnutý vzhůru, linie barev za okem je lomená a není
ostrá. Roční ptáci mají po stranách hlavy protáhlé skvrny.
Snížení populací potápky černokrké u nás je příkladem i
ukázkou toho, jak bude nutné do budoucna přistupovat k ochraně
naší krásné přírody a především vodních biotopů.
František Coufal

starožitné hodinky. Dům pak opustil
příchodovou
cestou.
Poškozenému
způsobil dle odhadu škodu ve výši
nejméně 362.700 Kč.
*Neznámý pachatel v době od 17 hodin 9.
1. do 19 hodin 15. 1. nezjištěným
způsobem překonal dozický zámek
plechových vrat a vnikl do uzamčené
řadové garáže v ulici Na Balkáně ve Ždírci
nad Doubravou. Odcizil ruční elektrickou
vrtačku zn. Bosch včetně plastového
kufříku a bourací kladivo zn. Würth
s příslušenstvím. Poškozenému způsobil
celkovou škodu 35.000 Kč.
*Neznámý pachatel v době od 15 hodin
24. 1. do 11 hodin 2. 2. vnikl nezjištěným
způsobem do prostor sklepa bytového
domu v ulici Družstevní ve Ždírci nad
Doubravou. Po rozlomení zámku FAB
vnikl do sklepní kóje, kde odcizil horské
jízdní kolo. Poškozenému způsobil škodu
10.700 Kč.
*Neznámý pachatel 4. 2. v době od 19.30
do 19.45 hodin nezjištěným způsobem
vnikl do osobního motorového vozidla zn.
VW Passat. Prohledal jej a odcizil
sportovní batoh, osobní doklady, doklady
od vozidla i platební kartu. Vozidlo bylo
zaparkováno na Náměstí 9. května ve
Ždírci nad Doubravou. Poškozenému
způsobil škodu 5.600 Kč.
Krádeže
*Neznámý pachatel 12. 12. 2014 v době
od 5 do 14 hodin odcizil ve firmě Czech

Lana ve Ždírci nad Doubravou z
neuzamčené, volně přístupné šatny
pánskou peněženku s finanční hotovostí,
platební kartou a kartičkou zdravotní
pojišťovny. Poškozenému způsobil škodu
450 Kč.
*Neznámý pachatel 29. 12. 2014 v době
od půlnoci do 7.30 hodin odcizil v
rekreačním středisku Slavíkov-Dlouhý z
neuzamčeného srubu a z neuzamčeného
pokoje místní ubytovny osobní věci
ubytovaných. Jednalo se o mobilní
telefony, notebooky a další věci osobní
potřeby. Poškozeným způsobil škodu
57.400 Kč.
*Neznámý pachatel v době od 15 hodin 6.
2. do 11 hodin 16. 2. v Starém Ransku
vnikl na neoplocený pozemek vedle
rekreační chaty. Z postavené pergoly
odcizil tři kusy zánovních dřevěných
lavic, tzv. pivní sety. Poškozenému
způsobil škodu 3.500 Kč.
Šíření poplašné zprávy
*Třiadvacetiletý muž z Chotěbořska 13.
12. 2014 v 18.53 hodin ze svého
mobilního telefonu anonymně oznámil, že
právě ve Ždírci nad Doubravou na pilu
umístil bombu. V tuto dobu ve firmě
pracovalo 10 zaměstnanců. Pachatel po
vypátrání uvedl, že ve skutečnosti žádnou
bombu neumístil, že to byl pouze žert. Ten
se mu značně prodraží.
pprap. Marie Perková, vrchní asistent

INFORMACE Z 4.–6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE
4. zasedání – 12. 1. 2015
*RM schválila Rozpočtové opatření č. 6
k 31. 12. 2014.
*RM schválila příspěvek do tomboly
formou věcného daru 1 paleta štípaného
dřeva na Myslivecký ples, Farní ples,
Sportovní ples TJ Spartak St. Ransko a
Sportovní ples Tatran Ždírec n. D. a 2
palety štípaného dřeva na Obecní ples.
*RM schválila příspěvek ve výši 2.000
Kč na nákup cen pro děti na 10. ročník
výtvarné soutěže „Po stopách Jana
Zrzavého“.
*RM projednala žádost o úhradu
prokazatelných nákladů na opravu
plynového kotle po zatopení vodou pana
M. N. Krucemburk a postoupila tuto
žádost k projednání ZM.
*RM schválila splátkový kalendář na
dlužnou částku za nájemné v budově 420.
*RM projednala instalaci měřících
přístrojů na teplo do nájemních bytů
v bytových domech č.p. 345, 193 a v DPS
a pověřila starostu nechat vypracovat
cenovou nabídku.
5. zasedání – 28. 1. 2015
*RM schválila žádost o výpůjčku
nebytových prostor pro Skautský oddíl
v budově zdravotního střediska.
*RM schválila program jednání ZM a
změnu data konání na 11. 2. 2015.
*RM schválila nákup 2 ks ohřívačů vody
Dražice OKCE 180 pro TJ Spartak Staré
Ransko za cenu 7.121 Kč/ks.
*RM schválila žádost k opravě střešní
štítové římsy č.p. 12 Staré Ransko.
*RM schválila žádost o udělení licence
na provoz autobusové linky 610003:
Hradec Králové – Pardubice – Žďár n.
Sázavou – Třebíč – Znojmo pro dopravce:
CAR-TOUR, spol. s r.o.

*RM schválila Závazné ukazatele
rozpočtu na rok 2015 MŠ ve výši
340.000 Kč.
*RM schválila Závazné ukazatele
rozpočtu na rok 2015 ZŠ ve výši 660.000
Kč.
*RM projednala a doporučuje ke schválení
ZM žádost o prodej parcely č. 1509/19
v k.ú. Krucemburk o rozloze 797m2 za
účelem stavby rodinného domu žadatelům
A. S. a T. S., bytem Chotěboř.
*RM schválila dodatek č. 1 k pojistné
smlouvě se společností Slavia pojišťovna
a.s., Praha 1.
*RM schvaluje instalaci měřících
přístrojů na teplo do nájemních bytů
v bytových domech č.p. 345, 193 a v DPS
od firmy ISTA Česká republika, Praha 5.
*RM schválila instalaci značky zákazu
vjezdu do areálu ZŠ.
*RM
schválila
návrh
vytvoření
Strategického plánu městyse.
*RM projednala návrh na realizaci
dětského hřiště u ZŠ a pověřuje starostu
ke zpracování materiálů k podání žádosti o
dotaci a k úkonům s tím spojeným.
6. zasedání – 2. 3. 2015
*RM projednala a doporučila ke schválení
ZM žádost o koupi pozemku parc. č.
1509/16 o výměře 931 m2 v k.ú.
Krucemburk R. a M. K., Krucemburk, za
účelem stavby rodinného domu a žádost o
koupi pozemku parc. č. 1509/14 o
výměře 794 m2 v k.ú. Krucemburk T. D.,
Žďár nad Sázavou, za účelem stavby
rodinného domu.
*RM schválila úpravu smluvní ceny od
1. 1. 2015 za obnovu, provoz a správu
systému veřejného osvětlení na částku
498.841,86 Kč včetně DPH za rok.

*RM schválila žádost o uzavření MŠ
v době velikonočních prázdnin 2. a 3. 4.
*RM schválila návrh změny užívání
vozidla PEGUEOT 807 ke služebním
účelům Tomáše Trávníčka.
*RM schválila proplacení faktury na
opravu plynového kotle panu M. N. v
celkové výši 8.358 Kč vč. DPH.
*RM schválila Smlouvu o umístění
stavby – přípojka splaškové kanalizace
k odvodu splaškových vod z řešeného
objektu (parc. č. st. 110), na pozemku
parc. č. 114/3, v k.ú. Krucemburk,
stavebník J. Č. a A. Č., bytem Pardubice.
*RM schválila napojení splaškových vod
z č.p. 69 v ulici Augustina Skřivana do
stoky A.
*RM schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
právu k provedení stavby uzavřené dne 12.
8. 2014, a to doplněním stavebníka v bodě
2 – paní Z. H., Brno.
*RM schválila žádost MŠ o převedení
hospodářského výsledku v celkové výši
28.362,42 Kč z roku 2014 do fondu rezerv
s tím, že finanční prostředky budou
použity na opravu podlah ve třídách.
*RM schválila žádost o ukončení
nájemní smlouvy P. M. v bytovém domě
Školní ul. č.p. 454.
*RM neschválila žádost o příspěvek na
financování sociálních služeb v Domově
pro seniory Heřmanův Městec.
*RM schválila Směrnice městyse
Krucemburk č. 1/2015 až 20/2015.
*RM schválila smlouvu o dílo na
„Opravu památníku padlých z 2.
světové války u Slavětína“ s firmou
Jaroslav Dohnal, Krucemburk, za cenu
díla 38.648 Kč.
*RM schválila výzvu jednatelům
obchodní společnosti BIOS Krucemburk.

INFORMACE Z 3. A 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
3. zasedání – 17. 12. 2014
*ZM schválilo Rozpočtové opatření č.
5/2014.
*ZM schválilo Rozpočet na rok 2015.
*ZM
schválilo
Zápis
z dílčího
přezkoumání hospodaření městyse za
období 1. 1.–31. 12. 2014 bez výhrad.
*ZM schválilo delegování starosty Mgr.
Otto Kohouta na Valnou hromadu
společnosti VaK Havlíčkův Brod.
*ZM schválilo delegování místostarosty
Tomáše Trávníček na Valnou hromadu
VaK Chrudim.
*ZM schválilo cenu budovy MŠ na
celkovou výši 9.885.966,38 Kč a Dodatek
č. 4 k smlouvě o výpůjčce uzavřené dne
16. 12. 2004 s MŠ.
*ZM schválilo Smlouvu o partnerství a
vzájemné spolupráci s MAS Havlíčkův

Kraj o.p.s. a Městysem Krucemburk pro
plánovací období 2014–2020.
*ZM schválilo členy školské rady
Jaroslava Dohnala a Michala Votavu.
*ZM schválilo přijetí neinvestiční dotace
od Kraje Vysočina na zabezpečení
akceschopnosti jednotek požární ochrany
v celkové výši 1.300 Kč.
*ZM schválilo Smlouvu o poskytnutí
dotace od Kraje Vysočina na opravu
pietního místa v celkové výši dotace
15.000 Kč s celkovými náklady opravy
38.648 Kč.
*ZM schválilo prodej parcely č. 1509/7
v k.ú. Krucemburk o výměře 808 m2 za
cenu 150 Kč/m2 žadatelům J. S. a L. S.,
Praha.

*ZM schválilo termíny jednání ZM pro
rok 2015, a to 18. 2., 22. 4., 24. 6., 9. 9., 4.
11., 16. 12.
*ZM schválilo opravu cesty mezi
nemovitostí č.p. 122 a č.p. 117 v letních
měsících 2015.
*ZM schválilo nepřijetí dotace na projekt
stavby
Bioplynové
stanice
v Krucemburku.
*ZM zmocnilo RM ke schválení
rozpočtového opatření č. 6/2014 ke dni 31.
12. 2014 s tím, že rozpočtové opatření
bude projednáno ve finančním výboru.
*ZM zmocnilo RM k provádění a
schvalování
rozpočtových
opatření
v průběhu roku do výše 100.000 Kč, která
musí být následně projednána a schválena
ZM.

*ZM zmocnilo starostu Mgr. Otto
Kohouta k podpisu smlouvy o výkonu
funkce ve volených orgánech LDO
Přibyslav v případě jeho zvolení do
orgánů LDO Přibyslav.
*ZM zmocnilo RM ke schvalování
jednotlivých smluv o poskytnutí dotace do
celkové výše 100.000 Kč s DPH s tím, že
na příštím jednání ZM bude smlouva
předložena a schválena.
4. zasedání – 11. 2. 2015
*ZM schválilo prodej pozemku parc.č.
302/4 o výměře 101 m2 v k.ú. Staré
Ransko žadateli LDO Přibyslav za cenu
40 Kč/m2, prodej stav. parc. č. 1509/19

v k.ú. Krucemburk o výměře 797 m2 za
cenu 150 Kč/m2 žadatelům A.S. a T.S.
bytem Chotěboř a prodej pozemku
parc.č. 413/18 v k.ú. Hluboká o výměře
725 m2 za cenu 40 Kč/m2 panu Z. H.,
bytem Krucemburk.
*ZM neschválilo směnu pozemku parc. č.
413/17 v k.ú. Hluboká ve vlastnictví pana
Z. H., bytem Krucemburk, a pozemku
parc. č. 413/16 v k.ú. Hluboká ve
vlastnictví městyse Krucemburk, obě
parcely s výměrou 41 m2.
*ZM potvrdilo rozhodnutí RM o
schválení Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě
č. 5900004615 s pojišťovnou Slavia.

*ZM schválilo žádost o prodloužení
termínu kolaudace rodinného domu na
parcele 1509/21 v lokalitě Vydrbalka do
30. 9. 2017 manželům J. P. a R. P., bytem
Ždírec nad Doubravou.
*ZM schválilo zprávu o výsledku
přezkoumání
hospodaření
městyse
Krucemburk za rok 2014 bez výhrad.
*ZM pověřilo RM, aby rozhodla ve
prospěch pana N., pokud pan N. přinese
doklad pouze na opravu plynového kotle.
*ZM pozastavilo Usnesení RM č.
2/2015/5 ze dne 28. 1. 2015, v bodě č. 6,
k žádosti vedené pod č.j. 191/2014 MK –
0001/15 z důvodu nejasností.

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.

PRŮZKUMNÉ PRÁCE NA BÝVALÉ
SKLÁDCE V KRUCEMBURKU

zbytky nebezpečných látek. Území dosud nebylo prozkoumáno.
Hlavním cílem prací je posouzení možného ohrožení vodního
zdroje bývalou skládkou TKO a posouzení vlivu bývalé skládky
na podzemní vodu.
V současnosti je proveden geofyzikální průzkum, v průběhu
dubna a května budou provedeny vrtné práce, následovat budou
monitorovací a laboratorní práce vč. vyhodnocení a vypracování
analýzy rizik. Zhotovitel by měl dílo provést do 30. 10. 2015.
Otto Kohout

BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS

V říjnu roku 2014 byla uzavřena smlouva o dílo na
zpracování „Analýzy rizik bývalé skládky tuhých komunálních
odpadů na zdroje pitné vody v k.ú. Krucemburk“ mezi Městysem
Krucemburk a společností SANGEO Bylany. Vypracování
analýzy rizik je spolufinancováno z Operačního programu
Životní prostředí.
Předmětem průzkumných prací a následně pak analýzy rizik
je severovýchodní okolí městyse Krucemburk, kde se nachází
bývalá skládka TKO a zdroje pitné vody, které zásobují pitnou
vodou občany Krucemburku a Starého Ranska.
Bývalá skládka TKO se nachází v ochranném pásmu vodních
zdrojů (prameniště „U tří křížů“ a „Kožíškova louka“) cca 350 m
jižně od Křížového vrchu v lesním porostu pod silnicí na
Košinov.
Dle vyjádření pamětníků byly na skládku v letech 1950 až 1980
ukládány vedle demoličních a komunálních odpadů také obaly se

V září loňského roku namontovali pracovníci firmy MOPOS
Pardubice po celé obci bezdrátový rozhlas. Hlášení jsou
prováděna z budovy OÚ a jsou slyšitelná také v Hluboké a na
Starém Ransku. Nový systém umožňuje hlásit „živě“ jako dosud
nebo informaci předem nahrát a poté v libovolném čase odvysílat
nebo později hlášení zopakovat.
Každé hlášení začíná dvakrát znělkou složenou speciálně pro
krucemburský rozhlas, pak je přečtena a zopakována informace a
hlášení je ukončeno zvukem gongu.
(red.)

KRUCEMBURSKÁ ZNĚLKA
Z místního rozhlasu se před Vánocemi začala ozývat nová
znělka. Zkomponoval ji skladatel Radek Rejšek a pro potřeby
Krucemburku nahrál Chalupářský komorní orchestr ve studiu
ZUŠ Chotěboř pod vedením zvukaře p. J. Pavlase.
Pro všechny občany tu máme malou soutěž. Poznáte, jakou
známou písní se nechal autor inspirovat? Napovím, že píseň se
vztahuje ke Krucemburku.
Marta Rejšková

ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA SILNICE I/37
V době od 1. dubna do 30. května 2015 dojde k částečné uzavírce silnice číslo I/37 od 88,16 do 88,23 km – ulice Mikuláše
Střely u křížení ulic K Dolcům a Na Diouse. Důvodem dopravního omezení je rekonstrukce opěrné zdi u mlýna. Doprava v
prostoru stavby bude vedena volnou polovinou vozovky a řízena kyvadlově pomocí mobilní semaforové soupravy. Délka
uzavřeného úseku bude 70 metrů, šířka jízdního pruhu 3,5 metru.

POZVÁNKA NA DRAČÍ LODĚ
NA RYBNÍKU ŘEKA
Sportovně kulturní spolek Perun Hluboká a městys
Krucemburk si Vás dovolují pozvat na 4. ročník závodů
Dračích lodí na rybníku Řeka, který se uskuteční 13.
června 2015 v areálu dračích sportů na rybníku Řeka s
plánovaným začátkem v devět hodin. Soutěžit se
bude o trofej rytíře Mikuláše Střely, jehož ženskou obdobu
letos poprvé dostane i vítězná ženská posádka. Zhlédnout
budete moci v kategoriích ženy a smíšené posádky závod
na 200 m s pevným startem podle pláže směrem ke hrázi,
závod s překvapením a vložený závod pro děti.
Na páteční večer připravujeme opět Dragon party,
abyste se mohli kolektivně rozehřát před závody. V sobotu
po závodech zahraje nejen pro vítěze dračí kapela a
program okoření ve 22 hodin již tradiční ohňostroj.
Přijďte i Vy poznat atmosféru této největší týmové
vodácké disciplíny – VSTUPNÉ JE OPĚT ZDARMA. Kdo
by si chtěl zapádlovat na dračí lodi, od dubna se může
zúčastnit pravidelných tréninků.
Bližší informace na: http://www.draci-lode-reka.wbs.cz
za pořádající klub Jiří Přiklopil

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
Nabízím ihned pronájem nebytových prostor
o rozloze 86 m2
Mikuláše Střely 184, Krucemburk
Kontakt: Ing. Iveta Soukupová 774 676 739

MŠ a ZUŠ Krucemburk
pořádají ve spolupráci
s městysem Krucemburk

při příležitosti
Psí salon je otevřen od 1. 3. 2015.
Objednávat se můžete kdykoli
na výše uvedeném telefonním čísle
nebo e-mailu.
Další informace naleznete
na webových stránkách
www.psisalonamor.cz

Besídka se koná:

10. 5. 2015
od 14 hodin v sokolovně.
Srdečně Vás všechny zveme.

Udělejte radost svým blízkým dárkovou poukázkou v jakékoliv

SBĚRNÝ DVŮR KRUCEMBURK

hodnotě a dopřejte jim profesionální pedikérské ošetření

Dne 10. 4. 2015 od 14 do 17 hodin
bude nově otevřen sběrný dvůr v areálu
ČOV Krucemburk.

nejmodernější přístrojovou technikou.
VŽDYŤ NOHY NÁM SLOUŽÍ CELÝ ŽIVOT

DÁRKOVÝ POUKAZ
Pedikérské centrum:
Můžete si zakoupit
poukazy v hodnotě:
Bc. Marcela Zvolánková
tel. 724 152 410
Věra Konárová
tel. 778 246 073

Zdravotní středisko Krucemburk,
pobočka Pasáž Lucerna Havlíčkův

350 Kč

nebo

500 Kč

Pracovní doba:
• po dobu letního času
Středa 14 – 16 hodin
Pátek 14 – 17 hodin
Sobota 9 – 12 hodin
• po dobu zimního času
Sobota 9 – 11 hodin
Od místních občanů se budou vybírat odpady:
papír, sklo, plasty, textil, dřevo, kovy, biologický
odpad, směsný komunální odpad, objemný odpad,
jedlý olej, elektronické zařízení, baterie,
akumulátory, zářivky, barvy, vyjetý olej atd.
Za úplatu: pneumatiky, lepenka, stavební suti,
eternit a materiály obsahující azbest

PŮL STOLETÍ OD OTEVŘENÍ
ŠIROKOÚHLÉHO KINA

Není přesně známo, kdy byl v Krucemburku poprvé promítán
film. Vzhledem k tomu, že v letech 1896–98 bylo v českých
zemích vydáno celkem dvacet licencí na provozování kočovných
kinematografů, dá se předpokládat, že kočující filmové
společnosti navštívily také Krucemburk. První kinematografické
snímky pouze zachycovaly realitu před kamerou (šlo o
dokument), postupně film zobrazoval fiktivní příběhy:
kinematografická představení měla – obdobně jako pouťové
atrakce – návštěvníky pobavit.
První zmínka o promítání filmu v Krucemburku je z roku
1906: během letního pobytu navštívil T. G. Masaryk s rodinou
filmové představení v sále hostince u Pecinů. Putovní
kinematograf hrál film – zřejmě zahraniční výroby – o záletné
paní myslivcové. Zatímco paní Masaryková byla filmem
pobouřena a v průběhu představení sál opustila, budoucí
prezident film sledoval až do konce a pobaveně se prý smál.
Pravidelné promítání filmů v Krucemburku začalo roku 1928
v sále Cachovy továrny (nynější Intermont), kde se tehdy konala
sokolská cvičení. První produkce „Bia Sokol“ se uskutečnila 8.
ledna. Promítán byl němý film Lucerna podle divadelní hry
Aloise Jiráska: roku 1925 jej natočil režisér Karel Lamač, který
se obsadil do role učitelského mládence Zajíčka, s tehdy
populárními herci Theodorem Pištěkem (mlynář), Anny
Ondrákovou (Hanička), Andulou Sedláčkovou (kněžna) a
Emanem Fialou a Ferencem Futuristou (vodníci) v hlavních
rolích. V dalších letech byly na programu němé filmy
doprovázené hudbou, a to buď z gramofonu, nebo hrou na
hudební nástroj (nejčastěji pianino).
Obliba filmových představení a jejich hojná návštěva vedly k
vybudování stálého kina při stavbě sokolovny. V jejím sálu se
pak promítalo od roku 1932, od listopadu 1936 zvukové filmy.
Promítací kabina byla v místech současné kuchyně, promítací
plátno s reproduktorem v zadní části jeviště. Zprvu se promítalo
jen z jednoho přístroje, proto mezi výměnou kotoučů s filmem
bývala krátká přestávka. Materiál, z něhož byl film vyroben, byl
hořlavý, a tak se občas stalo, že vzplál a část filmu nebyla
dopromítána.
Technické zázemí sokolovny postupně zastarávalo, proto
bylo v roce 1952 přikročeno k jeho modernizaci. Hlavně bylo
nutné vybudovat novou elektroinstalaci; práci provedl Ladislav
Polanský. Teprve poté bylo možné promítat ze dvou projektorů a
diváci mohli zhlédnout film bez přestávek. Vedoucím kina byl
František Hrdý, promítačem Josef Vít Janáček, později Karel
Novák a Ladislav Polanský, uvaděčkou byla Květa Kubová.
Sál však sloužil také sokolskému cvičení, plesům, tanečním
zábavám, divadelním představením a dalším kulturním akcím.

Po každém filmovém představení bylo potřebné odstranit lavice
a sál uklidit. Také filmová technika se vyvíjela, do distribuce se
dostávaly širokoúhlé filmy se stereofonním zvukem, které v
sokolovně nebylo možné promítat; navíc zde byla špatná
akustika.
Jednotný klub pracujících začal hledat nové prostory pro
promítání. Jako nejvhodnější se ukázal sál Družstevního domu.
Budova byla postavena v polovině 20. let jako středisko
Všeobecného konzumního spolku Pokrok. Sál s vysokým
stropem v prvním patře měl být původně rozdělen podlažím na
dvě obchodní patra, z tohoto záměru však sešlo. Budova se
postupně stala jedním z kulturních center obce: konaly se zde
slavnostní schůze a valné hromady spolků, plesy, divadelní
představení, koncerty, besedy s občany, později také besídky
žáků základní a umělecké školy. V roce 1955 byla budova
převedena do vlastnictví obce.
Koncem roku 1963 byla podána žádost o vybudování stálého
širokoúhlého kina v Družstevním domě. Plánovaný rozpočet na
stavbu byl 111.000 Kč. Po schválení návrhu začala roku 1964
rozsáhlá rekonstrukce sálu a přilehlých prostor v rámci Akce Z
za vydatné pomoci místních podniků a občanů. Původní balkon
byl přestavěn na promítací kabinu, podlaha sálu byla zešikmena,
aby bylo z čtrnácti řad lavic dobře vidět na plátno, původní scéna
loutkového divadla v zadní části sálu byla zazděna, zazděna byla
i původní okna na hlavní ulici. Byla provedena nová
elektroinstalace, vodoinstalace, topení, zvuková izolace a
dřevěné obložení. V předsálí byl původní výčep upraven na
šatnu, na balkoně byl vybudován kiosek. Zakoupena byla také
moderní promítací technika umožňující produkci barevných
širokoúhlých filmů.
V roce 1964 bylo odpracováno na výstavbě kina 6.172 hodin.
Výsledkem bylo jedno z nejmodernějších kin na
Havlíčkobrodsku.
Promítání v novém kině bylo zahájeno 13. března 1965.
Slavnostní premiérou byl odpoledne český film Václava Kašlíka
Rusalka, zpracování opery Antonína Dvořáka z roku 1962. Pro
veřejnost bylo kino otevřeno večer promítáním nového
hudebního filmu Kdyby tisíc klarinetů – jeho česká premiéra byla
v lednu 1965. Vedoucí kina byla Vlasta Prilová, uvaděčem
Jaroslav Dobrovolný a promítači Ladislav Polanský, Karel
Novák a Karel Daněk.
Až do roku 1981 se promítalo čtyřikrát týdně šest až osm
představení: v úterý a sobotu večer, ve středu a v neděli
odpoledne a večer, v neděli dopoledne byla na programu dětská
představení. Vstupné na starší filmy bylo – podle řady – 2 až 4
koruny, na nové širokoúhlé filmy nejčastěji 4 až 7 korun.
Oblíbené byly tematické přehlídky filmů, např. starších českých
veseloher, pohádek či westernů.
Od 80. let se promítalo většinou v úterý, sobotu a neděli.
Vedoucími kina byli Miroslav Mikuláš a poté Miloš Polanský,
promítači – spolu s L. Polanským st. – Josef Žampach (od roku
1970), Ladislav Polanský ml. (od roku 1978) a Josef Vašek.
Došlo k nutné údržbě budovy Družstevního domu: na přelomu
let 1984–85 byla opravena střecha a fasáda, později byla
vyměněna okna a po plynofikaci obce také topení. V roce 1994
bylo na zahradě Družstevního domu vybudováno letní kino,
které bývá v provozu převážně o prázdninách. V roce 2013 došlo
k modernizaci promítací technologie: byla instalována nová
promítačka, z níž lze promítat filmy formy blue-ray a DVD.
V současnosti je kino v provozu zejména o víkendech, jsou
však pořádána i mimořádná představení pro děti mateřských a
základních škol z Krucemburku i okolí. Provoz zajišťují Ladislav
Polanský st., Ladislav Polanský ml. a Miroslav Wasserbauer. Sál
kina slouží také k pořádání dalších kulturních akcí.
Jiří Zeman

KINO V ROCE 2014
I v roce 2014 pokračovalo promítání filmů v krucemburském
kině. Celkem se uskutečnilo 81 představení, která navštívilo
2.242 diváků. Největší návštěvnost měly české filmy Tři bratři
(196 diváků) a Vejška (70) a americký film Šmoulové 2 (47).
Novinkou bylo v roce 2014 promítání filmu s doprovodnou
akcí. 22. listopadu navštívilo 28 diváků dokumentární film Česká
pivní válka, promítání bylo spojeno s ochutnávkou točených piv
z tří minipivovarů. 28. prosince se uskutečnilo zimní promítání v
letním kině. 94 spokojených velkých i malých diváků zhlédlo
pásmo pohádek o krtkovi.
Také letos bylo v provozu letní kino, uskutečnilo se 18
představení. V průběhu roku bylo osm představení pásem
pohádek pro děti MŠ a ZŠ (zúčastnilo se jich 806 diváků).
Sál kina byl využíván k dalším akcím, zejména k
představením loutkového divadla Oblázek a k besedám s občany.
V březnu 2015 uplynulo padesát let od otevření širokoúhlého
kina v Družstevním domě. V předsálí byla připravena malá
výstavka připomínající tuto událost; k vidění zde jsou historické
projektory. Informaci o krucemburském kinu přinesl také týdeník
Cesta Vysočinou z 10. 3. 2015.
Ladislav Polanský

Na výstavě je možné
vidět
promítačku
ERNEMAN II 35
mm.
Na
tomto
německém stroji se
promítalo v letech
1952
až
1964
v sokolovně.

PŘED 110 LETY SE NARODIL
JOSEF VÍT JANÁČEK
Josef Vít Janáček se
narodil 27. března 1905 v
Sobíňově, zapsán je v matrice
krucemburského evangelického
kostela, kde byl pokřtěn. Jeho
otec Josef František Janáček
byl domácím tkalcem a později
chalupníkem, první světovou
válku prožil na frontě, ve 20.
letech
byl
sobíňovským
starostou. Matka Antonie,
rozená Vepřovská, byla dcerou tkalce z Nové Huti.
Základní vzdělání J. Janáček získal na jednotřídní
evangelické škole v rodišti (1911–14) a po jejím uzavření na
obecné škole v Sopotech (1914–16). Poté navštěvoval
měšťanskou chlapeckou školu v Chotěboři. Zde jej v posledním
ročníku vyučoval češtině František Pátek, spoluautor písně Můj
rodný kraj.

Roku 1920 začal J. Janáček studovat na učitelském ústavu v
Kutné Hoře, kde v té době už dva roky studoval jeho starší bratr
Gustav. Návštěva kulturních akcí v něm podnítila zájem o
vážnou hudbu (učil se na violu) a ochotnické divadlo. Po
maturitě (11. června 1924) učil na obecných školách Vysočiny.
Začínal ve Škrdlovicích (září a říjen 1924), od listopadu 1924 do
konce září 1926 učil ve Vojnově Městci (bydlel v hostinci u
Poláčků) a po absolvování vojenské služby působil v Uhelné
Příbrami (1927) a poté rok a půl na chlapecké měšťanské škole v
Chotěboři. Po vykonání zkoušky učitelské způsobilosti v
Soběslavi (30. dubna 1929) učil od 1. září 1929 téměř čtyřicet let
na měšťanské a později základní škole v Krucemburku (v té době
vykonal zkoušku způsobilosti vyučovat němčině na měšťanských
školách). Od listopadu 1944 do konce války byl totálně nasazen
ve strojírně na Starém Ransku.
J. Janáček byl výborným muzikantem i zpěvákem. Jako žák
měšťanky se naučil na housle a harmonium. Věnoval se hlavně
vážné hudbě: spolu se svým starším bratrem Gustavem a jeho
spolužáky založil v Kutné Hoře kvarteto (hrál na violu) a
příležitostně koncertovali až do konce 30. let. Často také
vystupoval při různých slavnostech a společenských večerech.
Při vystoupeních v rodině F. Janáčka v lihovaru se seznámil s
jejich adoptivní dcerou V. Chmelíkovou a 13. července 1929 se s
ní oženil. Bydleli – spolu se synem Vítem a dcerou Evou – v
lihovaru až do konce 60. let.
J. Janáček se zajímal také o ochotnické divadlo. Podílel se na
činnosti krucemburského ochotnického spolku a vytvořil řadu
rolí v dramatech našich i světových autorů. Delší dobu byl
promítačem v místním kině.
J. Janáček se zabýval národopisem. V šedesátých letech
napsal obsáhlý spis o dějinách obce, který měl být vydán roku
1966, k jeho publikování však nedošlo, takže se dochovalo pouze
několik jeho kopií. Organizačně se roku 1966 podílel na proslulé
výstavě 700 let Krucemburku/Křížové, na níž se podařilo
shromáždit velké množství autentických exponátů.
Od 25. září 1945 byl J. Janáček až do odchodu do důchodu
(30. června 1967) ředitelem školy. Měl významnou zásluhu na
výstavbě nové budovy školy, když původní škola byla při náletu
9. května 1945 zcela zničena. V době jeho ředitelování došlo k
úpravám prostor v okolí školní budovy a k prvním opravám
budov (střecha). Ve škole sídlila umělecká škola, v tělocvičně
probíhala cvičení Sokola. Po požáru budovy bývalé evangelické
školy (1959) byla na pět let do základní školy přestěhována
mateřská škola.
Koncem 60. let se J. Janáček s manželkou odstěhoval do
Holoubkova. Zde vstoupil do bytového družstva a počátkem 70.
let se přestěhoval do nového bytu. I nadále se zajímal o dění v
rodném kraji. V polovině 80. let sepsal paměti, v nichž – vedle
vlastních životních osudů – zachytil způsob života a poměry na
venkově v první třetině 20. století a také stav školství na
vesnických obecných školách za první světové války a v prvním
desetiletí samostatné republiky.
Josef Vít Janáček zemřel 29. ledna 1999 v rokycanské
nemocnici.
Jiří Zeman

VZPOMÍNKA NA CESTU DO ŠKOLY
23. LEDNA 1945
Bylo mrazivé ráno, snad kolem -7 °C, sníh, zataženo a venku
ještě tma. Hodiny ukazovaly půl sedmé ráno a já se připravoval
na cestu do školy. Maminka poklízela v chlévě a po chvilce na
mne volala: „Láďa je už tady!“ Láďa byl můj kamarád a
spolužák, s nímž jsem chodil do první třídy a který bydlel
s rodiči o dvě chalupy dále směrem ke konci ulice druhého

pořadí. Chodili jsme vždy takto brzy, dnes snad ještě o pár
minutek dříve. Do školy v Krucemburku to byly dva kilometry a
my věděli, jak se špatně jde v sypkém sněhu. Chtěli jsme být ve
třídě mezi prvními. Před venkovními dveřmi naší chalupy mně
maminka ještě poopravila šálu kolem krku a se slovy: „Hoši,
dávejte pozor a nikde se nezastavujte!“ se s námi rozloučila.
Nikdo z nás netušil, co nás na cestě čeká a že se můžeme vidět
naposledy.
Vykročili jsme do prošlápnuté pěšinky jeden za druhým
směrem ke zvonici. Dolů z kopečka ke křižovatce byla již širší
cestička, jak spěchali lidé do práce hodinu před námi. Tehdy jich
bylo hodně, jejich stopy cestičku rozšířily a my mohli jít vedle
sebe. Dole za hromadou strusek, kde máme dnes sportovní areál,
to u rybníka již řádně foukalo. Přetáhli jsme si pevněji čepice
přes uši. Když jsme se přibližovali k malému mostku, viděli jsme
v tamním ranním šeru, jak na nás někdo z poloviny kopce při
chůzi pozadu mává rukou, po pár krocích se zastavuje a velkou
paží mává směrem k Ransku. Ale my šli dál a nechápali. Pár
kroků za mostkem však stál ozbrojený voják a na cestu zpět již
bylo pozdě. Museli jsme pokračovat v cestě. Došli jsme do mírné
zatáčky a v místě, kde se říkalo u Špického křížku – tam to vždy
nejvíce fouká, nás slovem Halt! zastavil ozbrojený voják. Co to
slovo znamená, jsme věděli, neboť jsme se hned v první třídě
začali učit německy.
Postupně přicházely další děti. Po nějaké chvíli nás zde bylo
více než dvacet a voják udělal napříč silnicí podpatkem čáru a
posunky vysvětloval, že kdo ji překročí, bude zastřelen. Sundal
pušku z ramene a ukázal připravenost své zbraně ke střelbě.
Směrem k Ransku se postavil asi o třicet metrů dál od nás druhý
voják a udělal to samé. My se mohli pohybovat pouze v tomto
úseku. V tu dobu přicházeli od Krucemburku dva ozbrojení
vojáci. Jeden ještě nesl přes rameno kulomet a druhý bedničku.
Šli do zasněžené louky a asi třicet metrů od silnice východním
směrem zalehli do sněhu: jeden namířil kulomet proti nám,
upravil opěrkami hlaveň, druhý pak otevřel bedničku a zasunul
pás s ostrými náboji do kulometu. My se dívali do té hlavně a ti
starší spolužáci již věděli, o co jde, a tak nás poučovali.
Pohybovali jsme se ve vymezeném prostoru a naše zraky se
každou chvíli obracely k hlavni namířeného kulometu.
Silný vítr a mráz nás nutily k pohybu pro zahřátí. Běžel jsem
po prostředku silnice a neslyšel jsem v tom větru a s čepicí přes
uši motocykl, který přijížděl za mnou. V poslední chvíli jsem
uskočil doleva a tak tak že jsem nebyl sražen. Vpředu řídil voják
s puškou na zádech a za ním seděl druhý, také ozbrojen, a
v loďce byl zatčený hajný, kterého vezli k výslechu na
katolickou faru. Jízdu na motorce po zaprášené silnici těžko
zvládali a jezdili zleva doprava. Od této chvíle jsem se bál přejetí
a chodil při okraji.
Vítr zadul silně a byl jsem smeten pod hráz, která tam dříve
byla do hloubky více než čtyři metry. Když jsem si protřel oči,
snažil jsem se dostat zpět na silnici. V sypkém sněhu jsem
nemohl najít žádnou oporu pro nohy ani pro ruce. Trvalo mně
dost dlouho, než jsem se dostal na silnici. Rukavice byly
promáchané a taky plné sněhu. Naštěstí mezi námi byl jeden
dospělý. Byl to pan Sláma z Ranska a ten nás řadil do zástupu a
nutil nás cvičit, klusat a pohybovat se, abychom neumrzli.
To již kolem nás projížděly další motocykly se zatčenými
hajnými. Také přišli noví dva vojáci a vystřídali ty dva za
kulometem. To nás opět zaujalo: znovu jsme se dívali do hlavně
kulometu a čekali, kdy odtud vyletí smrtící střely. To jsme již
tušili, že tu jsme jako rukojmí. Vojáci měli spojení s velením SS
telefonním kabelem a čekali jen na rozkaz ze štábu SS. Takto
jsme při pohybu, který nám byl umožněn, sledovali další střídání
za kulometem. Do této doby o nás rodiče nevěděli, ale velcí
kluci, kteří chodili do školy o trochu později, protože jim ta cesta

trvala kratší čas, již něco tušili, neboť zahlédli (což již vím
z pozdějšího vyprávění), jak jezdily motocykly s hajnými. Dva
vylezli na haldu strusek, z které je vidět až na kopec, a do školy
nešli, neboť spatřili, že se tam něco děje.
Zatčení hajní byli vyslýcháni krutým nelidským způsobem.
Gestapo se chtělo dovědět, kde jsou partyzáni. Zřejmě poznali,
že to zatčení nevědí, nebo to mohlo být i jinak. Jak, to jsem se
nikdy nedověděl, a tak po poledni jsme byli všichni – jak kluci,
tak děvčata – propuštěni do Krucemburku.
Vzpomínám si dobře, jak v pět hodin odpoledne, kdy byla
ještě trochu světlá obloha, přiletělo letadlo a napsalo na ni
kouřovou clonou číslici pět. Zakrátko mě zde našel otec, vedl mě
za ruku a u lihovaru jsme potkali důstojníka SS s odznaky na
čepici a klopě – umrlčí lebka a hnáty, usmál se na nás a já jeho
postavu a mladý obličej mám v paměti dodnes. Domů jsme přišli
po šesté hodině večer a vítala nás ve dveřích s radostí maminka a
také děda s babičkou, o které se doma maminka starala.
Zakrátko se do školy nastěhovali vojáci a my si chodili
jednou týdně do sokolovny pro úkoly.
Do konce války zbývalo ještě více než čtvrt roku. Byly to
dny plné nejistoty, strachu a obav, jestli naše obec nebude
vypálena jako Lidice a Ležáky. Několikrát přišel táta z práce a
říkal, že nás vyženou před továrnu a každého desátého ze msty
zastřelí. V lesích byli partyzáni, prováděli své operace a gestapo
jim bylo stále v patách. Když měl táta odpolední, nešel jsem spát
dříve, dokud se nevrátil po desáté hodině večer z práce.
Několikrát přišel i dříve. To když je partyzáni vyhnali domů a
sami přeřezali řemeny, které poháněly stroje. Druhá skupina
navštívila řezníka, pekaře a trafikanta, odvezli si maso, chleba,
cigarety a nechali zde potvrzení o odběru, a to i s podpisem
velitele Tůmy.
Často večer, když bylo na oknech zatemnění, táta rozbalil na
stůl mapu a na ní nám ukazoval postup sovětských vojsk od
Stalingradu směrem na západ a tím i k našim hranicím. A my
jsme s nadějí, že se konec té hrůzné války a porážka fašistického
Německa blíží, byli alespoň trochu posíleni do dalších těžkých
dnů.
Myslím, že si musíme tuto dobu před desítkami let stále
připomínat, brát si z ní ponaučení pro budoucnost a také být
nesmírně vděčni těm hrdinům, kteří za nás dávali své zdraví a
životy, mnohdy velmi mladé. A to nejen občanům naší
republiky, ale i těm, kteří bojovali za porážku fašistů z míst
stovky, ba i tisíce kilometrů vzdálených od naší vlasti.
Miroslav Beránek
Pan Miroslav Beránek ve vzpomínkách zmiňuje také zatýkání
raneckých
lesních
zaměstnanců 23. ledna
1945. Byli jimi lesní
správce Karel Tichý a
hajní Jan Smutný, Josef
Sklenář, Karel Šidlák a
František Kreisinger. Tři
z nich zahynuli v
Terezíně- Malé pevnosti.

Hajný ve výslužbě
Karel Šidlák (*1879)
byl umučen gestapem
30. dubna.

Lesní správce Karel Tichý
(*1898) byl 2. května
gestapem zastřelen.

Lesní adjunkt František
Kreisinger (*1918)
zemřel 11. května na
tyfus.

KRUCEMBURK
NA JAŘE 1945 A NÁLET
V únoru 1945 byla v Krucemburku umístěna jednotka
jagdkommanda, která sem byla přemístěna z Chotěboře. Velel jí
gestapák Franz Ripper, její přítomnost vyvolávala mezi obyvateli
pocit strachu. Mimo jagdkommando sem byla převelena jednotka
vojáků SS asi v počtu 200 mužů, kterým velel jednoruký kapitán
Tausig. Původní jednotka SS, která se zúčastnila zatýkání, byla
převelena na východní frontu, začátkem května se sem vrátila při
ústupu z Ostravska. Příslušníky jagdkommanda byli sovětští
zajatci, povětšinou ukrajinské národnosti, kteří přešli na
německou stranu; podle svého velitele generála Vlasova se jim
říkalo vlasovci. Právě ti chodili neustále po okolí, někdy
převlečeni do civilních šatů, a vydávali se za uprchlé ruské
zajatce. Běda těm lidem, kteří jim uvěřili a nabídli pomoc:
zakrátko byli zatčeni. V únoru byl vlasovci zatčen Alois Málek
v lese u Vortové, zatčen byl také evangelický farář Bohumil
Lopour.
Partyzáni odešli na Přibyslavsko, štábní skupina s majorem
Fominem na Kutnohorsko a Ledečsko. Jako odvetu za zatýkání
v Krucemburku chtěli partyzáni vypálit německou osadu Karlov
a Janáčkovu strojírnu na Ransku, která prováděla válečnou
výrobu. Naštěstí k tomu nedošlo, mělo by to pro obyvatele
tragické následky.
Začátkem března přepadli partyzáni z oddílu Zarevo
Janáčkovu strojírnu, poškodili elektrorozvodnu a vyzvali
pracovníky závodu, kteří v sále závodní jídelny nacvičovali
divadelní představení, aby sabotovali zbrojní výrobu. 26. března
byl obklíčen štáb brigády Mistra Jana Husa v lese u Leškovic a
po marném pokusu z místa obklíčení uniknout zvolili partyzáni
kvečeru 27. 3. smrt vlastní rukou. Ke zkáze štábu brigády
přispěla jasná zrada. Velitelem brigády se pak stal komisař
Tůma.
Fronta z východu se rychle blížila, Rudá armáda i armády
spojenců se blížily k Německu. Bylo slyšet už i dunění děl. Na
sklonku zimy se zde objevili utečenci z oblastí Slezska, Polska a
Ostravska. Říkalo se jim „národní hosté“, místní lidé jim z toho
mála, co ještě měli, museli dát zejména potraviny a zemědělci
krmení pro koně. Byli ubytováni v jednotlivých domech.
Místní obyvatelé byli v dubnu a začátkem května nahnáni na
kopání zákopů a stavění protitankových zátarasů na silnicích.
Pod Binkovými dolci byl vykopán široký a hluboký okop,

někteří lidé se domnívali, že to měl být společný hrob pro
obyvatele Krucemburku za jejich pomoc partyzánům.
V dubnu partyzáni z oddílu Zarevo přepadli zdejší četnickou
stanici, odzbrojili četníky a svlékli je do spodního prádla
z uniforem. Přepadli i zdejší prodejnu Baťovy obuvi a odnesli si
boty. Chtěli také zlikvidovat gestapáka Rippra, to se jim
nepodařilo. Někteří četníci přešli posléze k partyzánům.
Partyzáni začali provádět destrukce na železničních tratích a
napadat německá vojenská auta na silnicích. Husovci se také
dvakrát neúspěšně pokoušeli zapálit ždíreckou pilu, kde se
vyrábělo tzv. tankové dřevo (dřevěné špalíčky do generátorů
německých automobilů a tanků). Německé jednotky v té době
trpěly nedostatkem pohonných hmot. Německá armáda počítala
také s tím, že v prostoru Ždírce, Sobíňova, Studence a
Krucemburku vybuduje postavení těžkého dělostřelectva, které
mělo zabránit postupu Rudé armády.
Nastal měsíc květen. Po obědě 5. května se na vlnách
pražského rozhlasu ozvala prosba bojující Prahy o pomoc, kde
vypuklo povstání. Tato výzva měla odezvu i v Krucemburku.
Spontánně se zde vyvěšovaly státní vlajky dosud pečlivě ukryté.
Když MUDr. Václav Drbálek uslyšel z rádia zprávu o pražském
povstání, odešel za velitelem německé posádky a vyzval ho ke
složení zbraní. Cestou potkal zástupce starosty Karla
Losenického, který šel s ním. Se zlou se však oba potázali:
okamžitě byli zatčeni. Jako rukojmí byli také zatčeni Bohuslav
Čepl a Jaroslav Hertl. Posléze byli všichni propuštěni
s podmínkou, že se každé dvě hodiny musí hlásit na velitelství ve
škole.

odzbrojování Němců
Gestapák Ripper nařídil okamžitě pod trestem zastřelení
odstranit vlajky a vyhlásil v Krucemburku nejtvrdší režim, který
Němci používali, a to stanné právo.
Karel Losenický se ukryl v Binkově koželužně a posléze ve
skleníku Bílé vily. Doktor Drbálek – vědom si svých lékařských
povinností – odjel na kole na návštěvu pacienta ve Studenci a
potom se zastavil ve Ždírci, aby ošetřil nemocné dítě. Když se
chtěl vrátit do Krucemburku, byl varován, že je tam stanné právo
a že mu hrozí zatčení. Doktor Drbálek se za každou cenu chtěl
vrátit. Proto jej doprovodil bývalý německý voják, ždírecký
občan A. H., který ač měl české občanství, musel narukovat do
německé armády, protože se narodil v Rakousku. Po zajetí
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Američany v Bavorsku uprchl, přešel frontu a ukrýval se u své
rodiny na ždírecké pile a u manželky na Ransku.
Když došli na kraj Krucemburku, byli oba zadrženi vlasovci
a odvedeni do školy, kde okamžitě gestapák Ripper odsoudil
doktora Drbálka proto, že se nehlásil, k trestu smrti zastřelením.
Doktor Drbálek byl nakonec propuštěn a vrátil se domů. V té
době byli vyslýcháni bratři Janů z Hlinného, kteří se vraceli do
svých domovů. Byly u nich nalezeny trikolory. To rozhodlo o
jejich osudu, v noci byli zastřeleni u parku.
Že je gestapák Ripper schopný všeho, se ukázalo ráno 6.
května, kdy krucemburské jagdkommando napadlo slavětínské a
oudoleňské občany, kteří dělali záseky ze stromů na státní silnici
nedaleko odbočky na Borovou.
Vraťme se ještě do 5. května, kdy byly vydány a obsazeny
českými bojovníky muniční sklady na Bílku, tzv. německá
Luftmuna. Tam se dostala zpráva, že němečtí vojáci vraždí
obyvatele Ždírce a Krucemburku. Okamžitě byla vyslána dvě
nákladní auta s dobrovolníky na pomoc. Na přejezdu byli
varováni údajně partyzány, že proti nim postupuje silná německá
jednotka. Přejeli přejezd a zastavili. Velitel skupiny odešel
údajně do Sobíňova pro pomoc, místo toho ale zbaběle utekl.
Velení se ujal sobíňovský záložní poručík Emil Dvořák a vyslal
k německým vojákům parlamentáře. V té době jeden z bojovníků
vystřelil a začal masakr. Proti většinou necvičeným mladým
chlapcům začal postupovat silný nepřítel. Bojovníci neměli
možnost se ukrýt. Jen několika bojovníkům se podařilo
zachránit. Ti, kteří se vzdali, byli bez milosti zastřeleni. Část
zabitých sobíňovských občanů byla odvezena do ždírecké
hasičské zbrojnice. Německá vojenská jednotka vraždila ještě na
Bílku a v Chotěboři místní občany. Němečtí vojáci z Německého
Brodu obsadili v noci znovu bílecká kasárna. Zajistili také bývalé
důstojníky bílecké posádky, kteří přebírali sklady. Ti byli později
zastřeleni spolu se dvěma střížovskými chlapci a dvěma
brodskými občany v Hurtově háji u Věže. Zbývající bojovníci,
kteří byli na Bílku a odjeli nákladním autem přes Marieves do
Chotěboře, byli německými vojáky zastaveni a ti, kteří měli
zbraně, byli před chotěbořským nádražím zastřeleni; některým se
tuto popravu podařilo přežít (Němci nekontrolovali, zda jsou
všichni mrtví). Dopoledne 6. května byli padlí sobíňovští občané
odvezeni do Krucemburku a pohřbeni ve společném hrobě před
katolickým kostelem.
7. května nastal všeobecný ústup německé armády, vojáci se
snažili dostat na západ k Američanům. Cestou zahazovali vše, co
jim překáželo v tomto ústupu.
Z Krucemburku odešli 8. května vojáci, kteří zde byli
posádkou. S nimi odešlo také jagdkommando i s obávaným
zločincem Ripperem, kterému se podařilo uniknout
spravedlivému trestu.
Ještě dopoledne 9. května byl Krucemburk plný ustupujících
německých vojáků. Vojáci odhazovali zbraně a další svoji
výzbroj, rybníček u Pivnice jich byl plný, příkopy kolem silnice
také. V parku a na dalších místech stály opuštěné vojenské
automobily, u Hati obrněné transportéry. Mnoho této vojenské
techniky bylo pod Ždírcem směrem k Novému Ransku.
Po desáté hodině odpolední nastal mezi vojáky zmatek a
většina jich překotně odešla. Od Vojnova Městce sem přijela
další skupina německých vojáků, ta zůstala stát na náměstí.
Vojáci zřejmě dostali nějakou zprávu a v šíleném spěchu opustili
Krucemburk všemi směry. Zde zůstala jen menší skupina vojáků
rakouské národnosti před evangelickým kostelem.
Krátce po desáté hodině se na obloze objevilo malé
průzkumné letadlo. Od Kohoutova a od Nového Ranska bylo na
něj stříleno z protiletadlového kanonu a z kulometu. Letadlo
odletělo na východ.

Bylo krátce po půl dvanácté, když se na obzoru ve směru
jihovýchodním objevila skupina letadel s rudými hvězdami na
křídlech. Obyvatelé vyběhli nadšeně ze svých domů a začali na
letadla mávat. Jaké bylo jejich zděšení, když z letadel začaly
padat bomby.
Nálet byl údajně objednán partyzány ze Svratky nebo Račína.
V době normalizace se to, že nálet provedla sovětská letadla,
nesmělo říkat, a dokonce se uvádělo, že nálet provedli
Američané. Také typ bombardérů nebyl přesně znám a počty
náletů se lišily. Přesné informace byly jen v archivech sovětské
armády a ty byly nedostupné.
V roce 2012 vydal známý autor prací s leteckou tematikou
Michal Plavec knihu Smrtonosná oblaka – letecká válka mezi
Labem a Orlickými horami. V ní se píše i o náletu na Ždírec a
Krucemburk. V knize je zveřejněná jakási svodka leteckých
operací na 9. května 1945 218. letecké divize. Autor ji získal
v ruských archivech. Mimo jiné cíle leteckých útoků jsou zde
uvedeny Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Křižanov, Žďár nad
Sázavou, Svratka a silnice z Hlinska do Krouny. V této svodce je
uveden čas, počet náletů a jména velitelů a navigátorů
jednotlivých skupin. Zajímavé je, že Krucemburk jako cíl náletu
v této svodce není uveden. Došlo zřejmě k tragické záměně cíle.
Vraťme se však k náletu, který autor knihy popisuje takto. V
12.45 (podle moskevského času) se uskutečnil první nálet.
Provedly ho dvě devítky bombardérů Douglas A 20 G Boston,
kterým velel velitel 218. divize plukovník Romanov a
navigátorem skupiny byl major Morganov. Bombardéry
doprovázelo devět stíhaček JAK 9. Nálet byl proveden z jednoho
obletu a z výšky 1.800 metrů. V 12.50 byl uskutečněn druhý
nálet. Provedly ho také dvě devítky Douglasů za doprovodu
devítky stíhaček JAK 9, letadla byla z 452. leteckého pluku pod
vedením podplukovníka Prokofjeva a navigátora majora
Kaminského. V 13.05 byl proveden třetí nálet, ten provedly tři
devítky Douglasů 452. leteckého pluku, této skupině velel
podplukovník Paničkin a navigátorem byl kapitán Bělikov.
Bombardéry doprovázelo dvanáct stíhaček JAK 9, tyto stíhačky
střelbou z leteckých kulometů nadělaly mnoho škod, hlavně na
kostelích a hřbitovech, kde jsou stopy na pomnících ještě dodnes.
Letadla k náletu startovala z rakousko-slovenského pomezí
nebo z osvobozených území Moravy, to se dodnes přesně neví.
Nálet na Ždírec a Krucemburk byla největší letecká operace na
území Čech 9. května a také možná poslední.
Při náletu došlo zřejmě k záměně Krucemburku za Ždírec.
Když letadla přilétala od Hluboké, byly zde na horizontu kostel,
tovární komíny a velký počet domů. V té době byly ve Ždírci
domy místy podél silnice. Střed Ždírce byl nezastavěn, byla zde
pole. Největší zástavba byla na jihovýchodní části Ždírce,
směrem ke křižovatce u Lázničků. Tato část Ždírce byla nejvíce
poničena náletem.

odklízecí práce na škole

Letadla při náletu přilétla z jihovýchodního směru. Provedla
nálet v ulici Hlubocká, na střed Krucemburku, budovu
měšťanské školy, administrativní budovy Štillovy tkalcovny pod
továrnou, okolí evangelického kostela a dnešní ulici na Liškově,
poté letadla odlétala obloukem nad ranecké lesy a z jižního
směru zaútočila na Ždírec.
Následky náletu byly tragické: zahynulo při něm dvacet šest
krucemburských občanů a velké množství jich bylo zraněno.
Zcela zničeno bylo 32 domů včetně měšťanské školy,
poškozených domů bylo 152. Občanům vznikly na jejich
majetku velké materiální škody.
Ve Ždírci při náletu zahynulo 23 obyvatel, 40 jich bylo těžce
zraněno. Ždírec byl z 80 % zničen. Zcela zničeno nebo těžce
poškozeno bylo 58 domů, lehce 35 domů.
Ztráty německých vojáků nejsou známy. V Krucemburku u
evangelického kostela zahynuli vojáci rakouské národnosti, ve
Ždírci bylo zabito několik německých vojáků a jeden důstojník.
Obětavou a nezištnou pomocí, kterou poskytovali MUDr.
Václav Drbálek, MUDr. Nebesář, dentista František Crha a
zdravotníci Červeného kříže, bylo také zachráněno mnoho
životů. Zranění byli odvezeni auty Janáčkovy strojírny do
Chotěboře, kde byl v Buttulově škole lazaret, a odtud převezeni
do nemocnice v Čáslavi. Nálet neměl prakticky žádný smysl,
neboť v době, kdy byl proveden, zde bylo jen málo německých
vojáků.
Němečtí vojáci ustupovali ještě v noci 9. května. Panoval zde
strach, neboť se rozšířily zprávy, že ustupující vojáci SS vraždí
obyvatele. Proto lidé byli ukryti ve sklepích svých domů, a
pokud byli vybombardováni, ve sklepích u sousedů.

příjezd Rudé armády
Dopoledne 10. května přišli do Krucemburku první vojáci
Rudé armády, válka skončila. 12. května proběhl společný
pohřeb obětí náletu z obou obcí: obřad proběhl před katolickým
kostelem, provedl ho farář Josef Sedlák, který zastupoval Němci
vězněného děkana Karla Wiesnera. Poté oběti byly pohřbeny na
jednotlivých hřbitovech podle svého vyznání.
Občané začali odstraňovat škody po náletech, rodiny
zatčených občanů čekaly netrpělivě na jejich návrat z Terezína.
Mnozí občané, kteří přišli o své domovy při náletu, odešli po
válce do pohraničí. Nastal mírový život po letech hrůzy, teroru a
utrpení.
Pavel Vomela

PAMÁTNÍKY
DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Oběti druhé světové války připomíná v Krucemburku několik
pomníků a pamětních desek.

Horní část náměstí byla roku 1908 upravena na květinový
sad. Roku 1929 byl přeměněn na památník obětí první světové
války z řad krucemburských občanů, roku 1931 byly zasazeny
desky se jmény obětí. U příležitosti prvního výročí osvobození
došlo 9. května 1946 k slavnostnímu odhalení desek se jmény
padlých občanů ve druhé světové válce. Památník byl pak v
letech 1964–65 a na počátku 80. let upraven do současné
podoby. Od roku 1958 je kulturní památkou.

Na severní části katolického hřbitova byl 13. května 1950
odhalen pomník příslušníkům Rudé armády, kteří padli při
osvobozování vlasti v obci nebo blízkém okolí. Slavnostního
odhalení se zúčastnili – vedle občanů Krucemburku a okolních
obcí – vojenský atašé sovětského velvyslanectví, zástupce
Ministerstva národní obrany a příslušníci čs. armády. Slavnostní
projev přednesl Rudolf Pustina,
přítomna byla vojenská hudba.
Památník je od roku 1958 kulturní
památkou.
Oběti
členů
místního
evangelického sboru, kteří zahynuli
na samém konci 2. světové války při
bombardování
Krucemburku
a
Ždírce nad Doubravou, připomíná
pomník na evangelickém hřbitově od
sochaře Vincence Makovského. Jde
o jeden z prvních pomníků obětem 2.
světové války v České republice. Byl
odhalen v listopadu 1950; v roce
1993 byl zařazen do seznamu
kulturních památek.
Na jihozápadním okraji parku je
pomníček bratrů Františka a Jana
Janů z Hlinného: vraceli se z
Čáslavska na kolech domů, byly u
nich však nalezeny trikolory a v noci
5. května 1945 zde byli zastřeleni.
Na desce je nápis: ZDE PADLI ZA
VLAST 5. V. 1945 FRANT. A JAN
JANŮ Z HLINNÉHO.

VYJDE NOVÁ KNIHA
V měsíci květnu vyjde nová publikace autorů Milana Kubína,
Hynka Jurmana a Pavla Vomely Partyzáni Vysočiny a krvavý
konec války. Kniha je volným pokračováním knihy Partyzánská
odysea a osud Věry Pilařové. Je napsána na základě skutečných
událostí souvisejících s partyzánskou činností na širokém území
Českomoravské Vysočiny. V knize jsou zachyceny tragické

události v obcích Peršíkov, Slavětín, Lipovec, Licoměřice,
vyhlášení stanného práva v Krucemburku, smrt ošetřovatelky
Gertrud Fischerové či vražda studenta Froše ve Ždírci nad
Doubravou. Vylíčení událostí se opírá o archivní materiály,
vyšetřovací protokoly a svědectví tehdejších, dnes již dávno
zemřelých účastníků a svědků uvedených příběhů. V knize je
bohatá fotografická dokumentace a odkazy na archivní materiály.
Zároveň je možno objednat DVD Věry Motlové Po stopách
partyzánské skupiny Mistr Jan Hus 26. 10. 1944 – 27. 3. 1945.

Jde o autentickou výpověď paní Liškové, dcery hajného Josefa
Eise, zachycující pochod partyzánů ke Krucemburku, na Novou
Huť a místo, kde byl na Kamenném vrchu partyzánský bunkr, a
také zatýkání spolupracovníků partyzánů v Krucemburku 23.
ledna 1945, místa jejich výslechů, mučení a utrpení. V závěru
DVD jsou záběry z Leškovic, místa statečného boje a konce
štábu brigády Mistra Jana Husa.
Knihu a DVD bude možno zakoupit nebo objednat v IC
Krucemburk. Přibližná cena knihy 350 Kč a DVD 200 Kč.

VELIKONOCE V KATOLICKÉ FARNOSTI
3.4.2015
4.4.2015

Velký pátek
Bílá sobota

5.4.2015

neděle
Boží hod velikonoční

6.4.2015

Velikonoční pondělí

15.00–17.00 hodin
18.00 hodin

Krucemburk
Krucemburk

Adorace Nejsvětější svátosti
Velkopáteční obřady

20.00 hodin

Krucemburk

Křížová cesta - ke Třem křížům

20.00 hodin

Krucemburk

Liturgie

8.00 hodin
9.30 hodin
11.00 hodin
9.30 hodin
11.00 hodin
18.00 hodin

Horní Studenec
Krucemburk
Vojnův Městec
Krucemburk
Škrdlovice
Sopoty

Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

Velikonoční koncert se bude konat v neděli 5. 4. 2015 v 17 hodin v katolickém kostele v Krucemburku.

FARNÍ SBOR ČCE
Velikonoční slovo:
„Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za
spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím,
že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ Ř 5,6-8
Vážení spoluobčané,
Kristova vykupitelská smrt předznamenala náš život. Tím s námi vše začíná, že Bůh jej poslal a nechal umřít ještě dřív, než jsme
pochopili, oč jde a co to pro nás znamená. Byli jsme skutečně neschopní obecenství s Pánem Bohem, byli jsme plní vzpoury,
neposlušnosti a hříchu, když za nás Kristus zemřel. Tak to viděl apoštol Pavel a tak to církev dodnes vyznává. Už tehdy se to týkalo
právě i nás, kteří dnes žijeme na této zemi. To je největší radost evangelia, že Bůh v Kristu řekl ke mně své jednoznačné a
neodvolatelné ano. Mnohem a mnohem dříve, než jsem to já, všelijak koktavě, začal říkat k jeho lásce.

Velikonoční bohoslužby FS ČCE:
3. dubna – Velký pátek: bohoslužby s večeří Páně v 17 hodin
5. dubna – Velikonoční neděle: bohoslužby s večeří Páně v 8.15 hodin v Chotěboři, bohoslužby s večeří Páně v 10 hodin v
Krucemburku
Přeji Vám radostné Velikonoce.
Mgr. Marek Vanča, evangelický farář

STROJÍRENSKÁ FIRMA Z VYSOČINY ZABÝVAJÍCÍ SE ZAKÁZKOVOU
VÝROBOU A VÝROBOU STROJŮ PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL
PŘIJME do pracovního poměru tyto pracovníky
• horizontáře na CNC i klasické stroje, frézaře, soustružníky
u výše uvedených profesí požadujeme vzdělání min. vyučen, 2
roky praxe a samostatná práce dle výrobních výkresů (znalost
programování výhodou), popř. absolvent technické školy nebo
učiliště na zaškolení.
• konstruktéry
vzdělání SŠ nebo VŠ strojní, 2 roky praxe nebo absolventi
strojírenských škol na zaškolení
• technologa
vzdělání SŠ, praxe z normování práce ve strojírenství
• mistra
zkušenosti s vedením kolektivu ve strojírenské firmě

• plánovače
vzdělání SŠ, technického směru nebo vyučen s praxí
• kontrolora
zkušenost s měřením ve strojírenské firmě
(jedná se o dílenskou kontrolu obráběných a svařovaných dílců)
Životopisy prosím zasílejte písemně na adresu:
B e H o spol. s r.o., Staré Ransko 90, 582 63 Krucemburk
nebo osobně v sídle firmy po předchozím telefonickém nahlášení.
Email: jana.krestanova@beho.cz
tel. 777 812 019, 561 202 022

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
V městysi Krucemburk bylo při „Tříkrálové
sbírce 2015“ vybráno celkem 23.030 Kč.
Vybrané finanční prostředky budou letos
využity na vybudování místa pro třídění,
skladování a opravu darovaného šatstva,
vybavení domácnosti i nábytku. Na tyto práce
budou zaměstnáni muži i ženy, kteří jsou téměř
nezaměstnatelní, a to z důvodu péče o děti. Dále
budou z výtěžku sbírky podpořeny ostatní služby poskytované
Oblastní charitou Havlíčkův Brod a projekt Adopce na dálku.
(red.)

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané, připravili jsme pro vás krátké ohlédnutí
za činností SDH v uplynulých měsících. Konec roku 2014
proběhl z hlediska naší aktivity velice klidně. K zásahu jsme byli
povoláni až v lednu 2015, kdy došlo v obci k vyplavení několika
sklepů. Následovalo i čištění kanalizace, která byla zanesená
naplaveným bahnem.
V lednu proběhla výroční schůze, při které byla vyhodnocena
činnost sboru za uplynulý rok, a byly stanoveny cíle, kterých
chceme dosáhnout v roce 2015. Dále došlo ke změnám ve vedení
sboru. Starostou sboru zůstává J. Moravec, zástupcem starosty
byl jmenován M. Trávníček, velitelem M. Kasal, zástupcem
velitele Z. Holas, vedoucím dětí a mládeže J. Popelka, techniky
P. Sýkora a D. Dostál, kulturu a prevenci zajišťuje O. Rýpar,
půjčování hasičské klubovny F. Bakeš. Na výroční schůzi byl
přítomen i starosta obce.
V průběhu jara proběhne několik kurzů a školení, včetně
zátěžového výcviku výjezdové jednotky a řidičů. Děkujeme za
vaši přízeň a podporu a přejeme vám hezké jarní měsíce.
Martin Kasal, Martin Rejšek

SHM KLUB
Rok 2015 se nejen v našem klubu, ale i v celém Salesiánském
hnutí mládeže nese ve znamení oslav dvoustého výročí narození
našeho zakladatele a patrona sv. Dona Boska. Nicméně začněme
„klasickým“ děním našeho společenství.
První větší akcí letošního roku byla víkendovka. Ta se kvůli
technickým problémům musela neplánovaně posunout o dva
týdny později. Druhý březnový víkend se tak děti i vedoucí
vydali do Brtnice u Jihlavy, aby zde strávili několik příjemných
dní s kamarády, hrami, písničkami a hlavně s Machem,
Šebestovou a utrženým sluchátkem.
I pro starší florbalisty byl tento víkend důležitý, tedy hlavně
sobota 14. března. Účastnili se totiž přeboru v Praze-Uhříněvsi,
který pořádá Salesiánské hnutí mládeže. Díky výbornému
nasazení obsadili druhé místo. Před Vánoci si florbalisté zahráli
v Pardubicích v turnaji o Pikslu bonbónů. Naše družstva obsadila
výborné 2. a 3. místo ve starší kategorii. K již zmiňovanému
přeboru v Praze vedlo několik dílčích utkání. Krucemburští hráči
ze sebe dokázali dostat vždy jen to nejlepší, a i když se vždy
nesešli v nejsilnější sestavě, bojovali skvěle. Na 3. bodovacích
turnajích hráči starší kategorie dvakrát zvítězili a k tomu si
připsali ještě jedno druhé místo. Tím si zajistili účast na přeboru.
Mladší kategorie vybojovala umístění třetí, páté a druhé. Do
konce školního roku jsou starší hráči pozvaní na prvomájový
turnaj do Kroměříže. A na konci května se v Krucemburku již
potřetí uskuteční turnaj o Putovní pohár předsedy klubu určený
pro všechny děti, které jsou na prvním stupni ZŠ a kroužek
navštěvují.

V květnu nás čeká výlet na Festival SHM do salesiánského
centra v Pardubicích a už nyní bychom také chtěli všechny děti i
rodiče pozvat na Dětský den. První nedělní odpoledne v červnu
se můžete těšit na spoustu zábavných her o zajímavé ceny. Bližší
informace včas naleznete na nástěnce v kostele či na našem
webu.
A protože už se všichni rodiče jistě rozmýšlejí, jak mohou
jejich dítka co nejlépe strávit letní prázdniny, přicházíme i my se
svou nabídkou našich tradičních chaloupek:
Pro koho?
Děvčata 1.–5. třída
Děvčata 6.–9. třída
Chlapci 1.–4. třída
Chlapci 5.–9. třída

Termín
19.–26. července
16.–24. srpna
11.–18. července
1.–9. července

Místo
Borová u Poličky
Vrbatův Kostelec
Kramolín
Kramolín

A zpět k Donu Boskovi. Oslavy výročí jeho narození
vyvrcholí na Velehradě o víkendu 7.–9. srpna. Na tuto akci, která
je určena spíše pro mládež a pro dospělé, se náš klub určitě
vypraví. Srdečně zveme i Vás, abyste „narozeniny“ našeho
patrona oslavili s námi.
Bližší informace o dětském dni, chaloupkách, Velehradu a
dalších
akcích
naleznete
na
webových
stránkách
krucemburk.shm.cz. Děkujeme rodičům za jejich vstřícnost a
pomoc třeba i při dopravě dětí na florbalové zápasy, obci a
dobrovolným hasičům za spolupráci a podporu. Všem přejeme
radostné prožití Velikonoc a krásné jarní dny plné sluníčka a
nevšedních okamžiků.
za SHM klub Krucemburk Hana Jandová a Štěpán Zrzavý

SPOLEK ZAHRÁDKÁŘŮ
Spolek zahrádkářů se sešel 1. března na výroční schůzi, aby
zhodnotil svou práci. Při této příležitosti pan Beránek připravil
zajímavou přednášku – zážitky ze svých sportovních cest po
Brazílii. Po roce 2013, kdy jsme oslavili padesát let nepřetržité
činnosti Spolku zahrádkářů, jsme loňský rok pojali jako
odpočinkový. 17. května jsme uspořádali zájezd na výstavu
Hobby České Budějovice. Zároveň jsme zajistili prohlídku centra
doplněnou zajímavým výkladem průvodkyně. Byla škoda, že na
zpáteční cestě nás zastihl vytrvalý déšť, takže jsme museli zrušit
plánovanou prohlídku zahrady pana Odvárky. Jinak jsme se
omezili na naše tradiční akce, jako jsou beseda s panem
Petruželkou ze školky Malochyně, moštování, setkávání v
adventním čase.
Při výroční schůzi jsme také upřesnili plán našich akcí na
nejbližší období. V sobotu 13. června plánujeme zájezd na
výstavu do Lysé nad Labem. Na zpáteční cestě se zastavíme v
zahradnictví Hortis a Starkl u Čáslavi a na zámku Žleby.
K prezentaci naší práce slouží pořádání tradičních výstav, kdy
naši členové představí, co je možné vypěstovat na Vysočině.
Dohodli jsme se na dvouletém cyklu výstav – vždy v lichém
roce. Letos je stanoven termín výstavy na 15. a 16 srpna.
Věříme, že se nám podaří navázat na naši poslední výstavu, kde
jsme nasadili laťku opravdu vysoko. Jako pozvánku na výstavu
si můžete prohlédnout foto na http://www.krucemburk.cz/galerie/
1090-spolek-zahradkaru-vystava-kvetin-8-2013.aspx.
Náš spolek má v současnosti 53 členů. Je složen převážně ze
seniorů s věkovým průměrem 64 let. I když v posledních letech
zaniklo mnoho zahrádkářských organizací, například i velká
organizace ve Ždírci nad Doubravou, nám se daří navazovat na
více než padesátiletou tradiční práci našich zakládajících členů.
Tímto bych chtěl pozvat mezi nás i další zájemce o
zahrádkářskou činnost.
Pavel Novák

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ

Vážení přátelé, začíná jaro, probudili se jezevci, někde
vylezli z brlohů i medvědi a já bych Vám ráda přinesla pár
informací o tom, co se děje v těchto jarních měsících ve sférách
myslivosti.
Zvěř přestává být postupně závislá na naší péči. Přechází na
zelenou potravu, což jí při větším příjmu může způsobit zažívací
potíže – střevní katary a následné úhyny. I když navštěvuje
myslivecká zařízení méně, stále se k nim vrací. Proto v
krmelcích můžeme ještě předkládat menší množství kvalitního
jadrného krmiva a zejména kontrolujeme stav lizu. Především
srnčí zvěř v období přechodu na zelenou potravu, parožení srnců
a intenzivního vývoje plodu v těle samic potřebuje minerály a
stopové prvky více než kdy předtím.
Loveckých příležitostí je v měsících únor, březen a duben
minimum. Legislativa nám umožňuje lovit jen celoročně
nehájené druhy zvěře, tj. lišku obecnou a mladou zvěř černou. I
když zákon povoluje lovit lončáky celoročně, nepovažujeme
odstřel lončaček v tomto období – vzhledem k pokročilému
stadiu březosti – za vhodný či etický.
Zpravidla v březnu (někdy již na konci února) probíhá sčítání
zvěře, jehož termín oficiálně stanoví místně příslušný krajský
úřad. Správný myslivecký hospodář ve spolupráci s vedoucími
úseku a dalšími členy již v průběhu zimy sleduje stavy zvěře a
těchto zkušeností a informací potom využije při sestavování
sčítacího listu. Sčítání zvěře až ve vyhlášeném termínu a
hromadné chození v rojnici honitbou je krajně nevhodné,
nepřesné a neefektivní. Uživatel honitby je následně povinen
písemně oznámit výsledek sčítání do pěti dnů orgánu státní
správy myslivosti obce s rozšířenou působností. Myslivecký
hospodář uzavře myslivecký rok 2014 a místně příslušnému
orgánu státní správy myslivosti podá hlášení. Na výroční
členskou schůzi si připraví výroční zprávu a založí novou
evidenci mysliveckého hospodaření v honitbě na další
myslivecký rok.
Petra Kohoutová.

ROČNÍ OHLÉDNUTÍ
ZA ČINNOSTÍ TJ SPARTAK
Rok 2014 začal pro naši TJ Spartak Staré Ransko valnou
hromadou, která byla svolána na 10. ledna. Na této schůzi byl
zvolen nový výkonný výbor a revizní komise. Nové vedení
začalo pracovat v souladu s danými stanovami TJ a pravidelně se
schází každý měsíc. Kromě aktivní činnosti, kterou je v naší TJ
kopaná a rekreační oddíl tenisu, jsme průběžně plánovali akce, o
kterých bych se zde chtěl zmínit.
Tradiční sportovní ples byl uspořádán 25. ledna v místní
sokolovně. Na plese Městyse Krucemburk, který byl 15. února,
jsme zajišťovali službu podle požadavku jeho vedení. Koncem
měsíce března nám začala mistrovská soutěž v kopané (viz
zprávy jednotlivých trenérů). Dětský den byl naplánován na 7.
června a o celkový průběh se zdárně postaraly členky naší TJ.

Musím se také zmínit o dobré spolupráci s vedením naší ZŠ,
které nám umožňuje ve své tělocvičně provádět v zimním období
přípravu hráčů na jarní část soutěžního ročníku v kopané.
11. června byl v našem sportovním areálu fotbalový turnaj
škol, který uspořádala ZŠ Krucemburk. Samozřejmostí je
připravit všechno tak, aby akce proběhla na určité úrovni a
hlavně bezpečně. A protože se fotbal nehraje jenom o body, ale
fotbalem se i oslavuje, tak 14. června bylo na našem sportovišti
sehráno utkání staré gardy Spartaku se světelskou Bohémií.
Takto oslavil své 55. narozeniny dlouholetý hráč Spartaku Jan
Tuhý. Konec fotbalové sezony na Starém Ransku patří vždy
memoriálu Jaroslava Večeři, letos se konal 28. června za účasti
osmi mužstev.
Kromě běžných organizačních problémů a nedostatků nás
dlouhodobě trápí nezájem dětí a mládeže o fotbal. Chceme znovu
založit mládežnická mužstva a organizovat ty nejmenší ve
fotbalových přípravkách. Ale nedaří se nám to. Začátkem
školního roku jsme na veřejnosti a v ZŠ prezentovali nábor
malých fotbalistů. Zápis mládežníků byl připraven na 18. září
v 17 hodin v tělocvičně ZŠ. Výsledek celkového snažení: přišli
dva kluci, kteří chtějí hrát fotbal. Je to škoda, protože možnosti
tady jsou. Znovu bych chtěl touto cestou požádat rodiče, aby
přehodnotili svá rozhodnutí a zapojili své děti do této tradiční
hry, jakým je fotbal.
Jedna z věcí, která nás dlouhodobě trápí, je nevyhovující
stav sociálního zařízení a malý prostor v našich kabinách. Proto
jsme požádali vedení městyse o provedení celkové rekonstrukce
stávajících kabin a oplocení sportovního areálu. Naše žádost byla
zastupiteli schválena. V současné době je zpracován a úředně
schválen projekt na provedení těchto prací a za to také chceme
bývalému vedení městyse poděkovat. Ostatní důležité věci, které
s tuto akcí souvisejí, jsou dalším předmětem jednání. Věříme, že
i nové vedení a zastupitelé našeho městyse tento projekt dále
podpoří a společně jej dotáhneme do zdárného konce.
Chtěl bych touto cestou poděkovat celému výkonnému
výboru, trenérům a vedoucím za dobrou a obětavou práci, bez
které by to asi dělat nešlo. Nedá se také přehlédnout stálá a
poctivá práce správce sportovního areálu pana Oldřicha Janáčka.
Nemalé poděkování patří všem sponzorům a zvláště pak
bývalému vedení Městyse Krucemburk, které vždy ochotně
pomáhalo řešit potřebnou pomoc naší TJ Spartak Staré Ransko.
za vedení TJ Spartak Jan Hülle

SPOLEČNOST JANA ZRZAVÉHO
Letos na podzim uplyne 125 let od narození Jana Zrzavého
(*5. 11. 1890). Společnost Jana Zrzavého připravuje k tomuto
výročí celou řadu kulturních akcí, o nichž bude veřejnost
průběžně informovat.
První letošní akce SJZ – výstava a divadelní představení o
Janu Zrzavém – se uskuteční v pátek 1. května v 17 hodin v
Benediktinském opatství v Rajhradě u Brna.
Jubilejní kulturní akce potom vyvrcholí na podzim v
Krucemburku a okolí a ukončeny budou v Praze, kde se 6.
listopadu uskuteční v Národním muzeu vzpomínkový večer u
příležitosti 125. výročí narození Jana Zrzavého. Vystoupí na něm
znalci malířova díla, v podání Kvarteta města Brna zazní
komorní hudba z tvorby Bohuslava Martinů a dále budou mít
návštěvníci možnost zhlédnout jevištní koláž „Kouzelník, který
uměl namalovat duši“.
SJZ je potěšena zájmem místních dětí o výtvarnou soutěž „Po
stopách Jana Zrzavého“ – děkuje všem zúčastněným a blahopřeje
oceněným!
PaedDr. Jitka Měřinská, předsedkyně SJZ

VZPOMÍNKA
NA PROF. EUGENIA BUCCIOLA
6. ledna 2015 náhle zemřel v
Itálii pan profesor Eugenio
Bucciol.
Zřejmě si dost místních
obyvatel
vzpomene
na
šedovlasého, svěže vyhlížejícího
pána, který uváděl v Krucemburku
roku
2006
výstavu
o
československých
legiích.
Výstava tehdy byla velmi
prozíravě rozšířena o prvky
regionální, takže mezi exponáty se
objevily i památky na předky
četných místních rodin.
Onen šedovlasý, velmi vzdělaný pán, vynikající odborník na
historické téma první světové války, spoluautor zmíněné výstavy,
se však uměl nadchnout pro všechno krásné a zajímavé a našel
tak zalíbení i v našem kraji a jeho pamětihodnostech. Zaujala ho
zejména osobnost Jana Zrzavého. Právě jeho zásluhou a
zásluhou jeho bratra byly navázány kontakty s benátským
kapucínským klášterem, do něhož Jan Zrzavý v 60. a 70. letech
opakovaně a rád jezdíval.
Když si pan prof. Eugenio
Bucciol podrobně a s velkým
zájmem roku 2010 prohlédl
Pamětní síň Jana Zrzavého v
Krucemburku, pojal úmysl
uspořádat výstavu benátských
obrazů Jana Zrzavého v Itálii,
což se mu také následujícího
roku
v
součinnosti
s
benátskými kapucíny podařilo.
Tato velmi krásná výstava měla
roku 2013 svou reprízu v
pražské Loretě. Pan prof.
Eugenio Bucciol i nadále
sledoval
téma
benátských
obrazů Jana Zrzavého a s ním
spojené kulturní akce SJZ.

Poslední jeho „cesta za Janem Zrzavým“ se uskutečnila
nedávno – na podzim 2014. Tehdy promluvil pan profesor na
vernisáži výstavy, kterou pořádala Společnost Jana Zrzavého v
benediktinském klášteře v Rajhradu u Brna. Měl ještě mnoho
dalších plánů, jimiž chtěl propojit česko-italské kulturní vztahy.
Netušili jsme však, že naše rajhradské setkání bylo poslední.
Velký dík náleží tomuto ušlechtilému člověku za jeho
činorodý zájem o tento kraj.
PaedDr. Jitka Měřinská

VODNÍ SKAUTI
Milí čtenáři,
jistě jste si všimli, že na oknech zdravotního střediska je
zajímavý nápis „Vodní skauti“. A protože bychom chtěli, aby
občané Krucemburku věděli, co nápis znamená, rozhodli jsme se
udělat rozhovor s člověkem, který to vše má na svědomí –
s panem Zdeňkem Matějkou, skautským jménem Miki.
Dobrý den, Zdeňku, nešlo si nevšimnout, že jsou
v Krucemburku Vodní skauti, tak se chci zeptat, co pro vás
bylo prvním impulzem k tomu začít skautovat zrovna v naší
obci?
Impulzem k tomu, abych začal přemýšlet o skautování mimo
Chotěboř, byl můj dlouholetý kamarád a spoluvedoucí, který se
odstěhoval z Chotěboře do Vojnova Městce. A protože má hodně
dětí, tak mě napadlo jim skauting přiblížit. Tím nejdůležitějším
impulzem však byla moje bývalá kolegyně žijící v Krucemburku,
která má tři děti, a protože dříve také skautovala, poprosila mě,
abych svoji původní myšlenku dotáhl až k realizaci.
Jaký byl začátek a co to obnášelo.
Vzhledem k tomu, že se dobře znám se skauty ze Žďáru, kteří
mají na rybníku Řeka chatu, se zázemím nebyl problém. Navíc je
v nádherné přírodě mezi lesem a rybníkem. V červnu jsme na
závodech Dračích lodí udělali prezentaci skautingu. Výsledkem
bylo, že nám na první schůzku překvapivě přišlo osm dětí, což
byl pro nás začátek něčeho nového.
Říkáte, že je to pro vás něco nového, ale my o vás víme, že
vedete skauty téměř dvacet let. Nebylo to tedy jen rozšíření o
další družinku skautů?
Na jednu stranu máte pravdu. Vedu již dlouhou dobu v
Chotěboři oddíl se třemi družinami, ke kterým přibyla další
skautská družina v Krucemburku. Na stranu druhou: skautování
v Krucemburku je jiné v tom, že to není ve městě, děti se mezi
sebou znají ze školy, a tak se z mého skautování v Krucemburku
začíná stávat srdeční záležitost. Je to určitě dané tím, že v
dohledné době předám vedení oddílu svému nástupci a poté už
budu činný pouze v Krucemburku. A upřímně se na to těším,
protože mě skautování naplňuje a energii, kterou nyní věnuji
oddílu v Chotěboři, se budu snažit věnovat skautování v
Krucemburku.
Splnilo se vše, jak jste si to představoval?
Já myslím, že se splnilo nejen to, co jsem si představoval, ale
ještě mnohem víc. Na začátku byla vize mít skauty v
Krucemburku s tím, že se budeme scházet u Řeky. To se
podařilo, našli jsme partu nadšených dětí a navíc se nám podařilo
díky velkorysosti starosty a místostarosty získat novou klubovnu
přímo v Krucemburku. To by nás nenapadlo ani v tom nejlepším
snu a jsem za to moc rád, protože si ji spolu s dětmi zařizujeme k
obrazu svému. Asi tím nejzajímavějším a nejzábavnějším je
stylová výmalba. Navíc, díky skautování v Krucemburku jsme se
poprvé v historii našeho oddílu otevřeli dívkám, protože v
Chotěboři doposud fungují vedle sebe chlapecké a dívčí oddíly,
tedy nesmíšené. Zpětně musím říct, že je to pro nás určitě velmi
pozitivní, a je hezké vidět, jak si chlapci a dívky k sobě postupně
nacházejí cestu. Inspirací nám byl oddíl vodních skautů v
Havlíčkově Brodě, kde skautuje můj velký pomocník Mari, bez
kterého bych rozjezd družiny v Krucemburku jen těžko zvládal.
Můžete nabídnout něco jiného v Krucemburku než
v Chotěboři?
Ty rozdíly jsou dva. Jak už jsem zmiňoval, družina v
Krucemburku je od samého počátku smíšená, takže bereme
dívky i chlapce. A ten druhý rozdíl je v tom, že má vodní
zaměření, neboli jsme vodní skauti. To znamená, že s dětmi s
Krucemburku jezdíme na vodu a snažíme se je vychovávat i
pomocí různých aktivit spojených s vodou. Toto je pro mě v

rybníka Řeka. Pokud by někdo z čtenářů měl zájem, aby si jeho
dítě zkusilo skautování, ať mi prosím napíše mail na
z.matejka@seznam.cz, případně mi zavolá na telefon
606355476.
Na závěr mi dovolte trochu osobní otázku. Kde berete tolik
času a elánu do skautování a co je vaší oporou?
(smích) … To bych také rád věděl. Ale vážně: když se nad tím
zamyslím, skautování je to, co dává mému životu smysl. A pocit,
že mohu – byť jen malé skupince dětí – dát něco, co jim rodiče
dát nemohou, je to, co mě naplňuje a i v náročných chvílích mi je
oporou. A co se týče toho času, to je jednoduché... Skauting je
pro mě až na prvním místě.
Děkujeme Vám za rozhovor a za to, že jste se rozhodl
fungovat v naší obci. Přejeme Vám hodně úspěchů a ať máte
čím dál více nadšených dětí.

ZLATÁ FANKA 2014

podstatě splněný sen, protože jsem vyrostl jako suchozemský
skaut. Před pár lety jsem si zamiloval sjíždění řek, takže spojení
vody a skautingu pro mě znamená spojení dvou velkých koníčků.
Nyní jsem tedy vodní skaut, který vede zároveň suchozemský
oddíl a zároveň družinu vodních skautů.. :-)
Čeho chcete do budoucna ještě dosáhnout?
Do budoucna bych byl rád, aby v Krucemburku skautovalo
kolem 20 dětí. Především se chystáme udělat nábor dětí ve věku
6–10 let a získat některé činovníky se skautskými zkušenostmi.
Dále bych rád pořídil loď, abychom měli možnost využít
skvělého potenciálu, který má rybník Řeka.
Jak jste říkal, že jste byl suchozemský skaut a nyní jste
vodní… Je potřeba na to nějaká speciální odbornost?
Pokud chce být skaut vodním skautem, měl by mít zkušenosti, a
pokud vede oddíl, má mít složenou také kapitánskou zkoušku.
Protože jsem – jak správně uvádíte – původem suchozemský
skaut, absolvoval jsem Kapitánskou lesní školu vodních skautů,
kde jsem si doplnil vodácké znalosti a složil kapitánskou
zkoušku. Vzhledem k tomu, že tolik potřebné zkušenosti s
vodáckým programem u dětí zatím nemám, jsem vděčný, že mi
dělá zástupce Mari, který vyrostl ve vodáckém oddíle. Přípravu
vodácké části programu tudíž nechávám na něm.
Tak mě napadá: v minulosti v Krucemburku skauting
fungoval, myslíte, že by vám to mohlo pomoci i v současné
době?
Určitě. Jednak někteří lidé v Krucemburku mají díky tomu
povědomí o tom, co skauti dělají, a jednak jsou v Krucemburku
díky tomu bývalí skauti. A těm bychom rádi nabídli možnost
zapojit se znovu do skautování, protože nadšených lidí není
nikdy dost, a myslím, že bychom se mohli díky spolupráci
vzájemně obohatit.
Víme o vás, že se během školního roku scházíte jednou týdně.
Ale co o prázdninách, fungujete nějak?
O prázdninách je vyvrcholení celoroční činnosti v podobě
dvoutýdenního tábora. Ten je pro naše děti odměnou za celoroční
snažení. Tábor je také skvělou příležitostí, jak prohloubit mezi
členy vzájemnou sounáležitost. Kromě klasického tábora
uvažujeme i o realizaci příměstského tábora, díky němuž by si
děti mohly vyzkoušet skautování nanečisto v pěkném prostředí u

27. prosince 2014 se konal již 8. ročník pingpongového
turnaje v sokolovně v Krucemburku. Hráči byli rozděleni do
dvou kategorií: do 15 let a nad 15 let. Turnaje se zúčastnili hráči
nejen z Krucemburku, ale také z Vepřové, Ždírce nad
Doubravou, Prahy a Vojnova Městce.
Nejúspěšnějšími hráči tentokrát byli:
do 15 let
nad 15 let
1. místo:
Losenický Jan
Přiklopil Jan
2. místo:
Veselský Jiří
Orlíček Jiří
3. místo:
Losenický Miloš
Lukáš Zdeněk
4. místo:
Soukup Jan
Mísař Petr
Na závěr bych rád poděkoval všem účastníkům a sponzorům,
kteří pingpongový turnaj podpořili.
Jan Málek

JAKÝ BYL ŠACHOVÝ ROK 2014

V první čtvrtině roku 2014 nás čekala druhá část dlouhodobé
šachové soutěže. V úvodu jsme se museli sklonit před soupeři z
Chotěboře, ale hned v dalším kole jsme zvítězili nad hráči z

Hlinska. Následovala domácí těsná prohra se Svitavami a poté
nás čekalo asi nejdelší cestování do Městečka Trnávka, kde se
nám také nedařilo. Ovšem v posledním kole se vše k dobrému
obrátilo a naše mužstvo slavilo vítězství nad šachisty z Poličky.
Při účasti deseti šachových oddílů jsme se v tabulce umístili na
slušném 5. místě.
V polovině května pořádal šachový oddíl tradiční turnaj ve
zrychlené hře. Celé klání se uskutečnilo v krucemburské
sokolovně za účasti 45 hráčů převážně z Kraje Vysočina a
Pardubického kraje. Vítězem se stal Martin Buchta z Poličky,
druhý byl Lubomír Bukáček ze Žďáru nad Sázavou a třetí David
Schaffer rovněž z Poličky. Nejlepší z našich byli Petr Kačor a
Roman Kafka na 7. a 8. místě. Zúčastnili se i naši mládežníci a
první tři obdrželi medaile za svůj pěkný výkon proti mnohem
zkušenějším hráčům.
Na podzim jsme vstoupili do nového ročníku šachové
soutěže, do které se přihlásilo 12 oddílů. První tři zápasy jsme
remizovali s mužstvy z Chrudimi a Pardubic, a ve 4. kole jsme
vyhráli nad hráči Miřetic.
V podzimní části se také uskutečnil dlouhodobý oddílový
přebor našich mládežníků, o kterém jsme už referovali. V
listopadu jsme zavítali na tradiční turnaj do Havlíčkovy Borové,
jehož se zúčastnili vedle tří matadorů i tři mladíci našeho klubu.
V konkurenci třiceti hráčů zvítězil Jiří Pokorný z Havlíčkova
Brodu.
Šachový rok 2014 jsme uzavřeli tradičním Vánočním
oddílovým turnajem o putovní pohár. Naše sezona začíná
v měsíci září a končí koncem května následujícího roku: tehdy se
scházíme každý pátek, mládež od 17 hodin a dospělí v 18 hodin.
Jediné, co nás trápí, je, že mezi mládeží není o šachy takový
zájem jako v minulosti. Ale to se netýká jenom šachů, jde o
problém všech organizovaných sportů. Jménem šachového
oddílu bychom také chtěli poděkovat vedení TJ Sokol za
vytvoření dobrých podmínek pro naši činnost a dostatečnou
podporu tohoto krásného sportu.
za šachový oddíl Jan Hülle

TURNAJ V KŘÍŽOVÉM MARIÁŠI

Hrála se čtyři kola po 60 minutách. Krátkou přestávku mezi
jednotlivými koly si každý vyplnil svým programem. Na každém
takovém turnaji se potkává spousta známých, a tak je pořád o
čem mluvit. Hodnotí se hra, jak se komu daří nebo kdo co
nezahrál dobře. Vysvětlují se herní situace a v nemalé míře
někdy vzplanou i emoce nad některou zbytečně prohranou hrou.
To už k této hře patří, ale i mariášníci jsou kavalíři jako jiní
sportovci. Jako rozhodčí turnaje musím říci, že všechny vzniklé
spory byly řešeny smírně a s nadhledem všech zúčastněných.
Oběd byl naplánován po třetím kole, ale v zápalu boje byl
přesunut až na konec turnaje. Tato varianta ušetřila spoustu času,
protože zatímco hráči jedli, stihly se zpracovat výsledky, takže se
turnaj zbytečně neprotahoval. Novinkou v tomto turnaji bylo to,
že byli vyhlášeni a odměněni vítězové jednotlivých kol. První
kolo vyhrál Miloslav Gajdorus, druhé František Joska, ve třetím
kole zvítězil Václav Blažek a poslední, čtvrté kolo ovládl Jan
Šoška. Do poslední chvíle nebylo rozhodnuto o vítězi turnaje,
protože se o celkové prvenství přetahovali Jan Šoška z Trutnova,
Miroslav Novák z Hlinska v Čechách spolu s domácím hráčem
Miroslavem Machem. V konečném účtování se štěstí usmálo
právě na Miroslava Macha, který celkově nahrál vítězných 73 Kč
a stal se tedy vítězem 6. ročníku Krucemburského fleku. Druhou
příčku obsadil Miroslav Novák se 72,20 Kč a třetí místo ovládl
Jan Šoška se 71,20 Kč.
Po celkovém vyhlášení výsledků a předání cen byl turnaj
zdárně ukončen, ke spokojenosti všech zúčastněných.
Samozřejmě, že po každé takové náročné akci dochází
k debatám, jaké to vlastně bylo. Doufáme, že všichni hráči byli
spokojeni s organizací turnaje, cenami, jídlem, ale i prostředím,
ve kterém se hrálo. Na turnaji byli hráči z různých koutů
republiky, například z Trutnova, Pardubic, Bystřice nad
Pernštejnem, Zbožňova, Ledče nad Sázavou, Havlíčkova Brodu,
Světlé nad Sázavou a okolí. Myslím si, že i toto je cesta, která
zviditelní náš městys a celkově rozšíří naše kulturní dění.
Ještě bych chtěl touto cestou poděkovat všem sponzorům,
kteří turnaj podpořili a pomohli tak částečně zajistit věcné ceny.
Dále děkuji vedení Sokola za vstřícně vytvořené podmínky pro
tento turnaj, bez kterých by jeho úroveň nebyla od zúčastněných
hráčů tak kladně hodnocena.
za pořadatele turnaje Jan Hülle, člen Českého svazu mariáše

FUTSAL I. TŘÍDA
HLINSKO 2014–15

10. ledna 2015 se hrál v Krucemburku již šestý ročník
křížového mariáše – Krucemburský flek. Celkem bylo přihlášeno
82 hráčů, ale vzhledem k tomu, že v této době řádila chřipka,
k hracím stolům jich zasedlo 68. Turnaj byl uspořádán ve
spolupráci s vedením organizace Sokol Krucemburk, který
zajistil pěkné prostředí a dobré občerstvení. Prezentace turnaje
proběhla mezi 8. a 9. hodinou. Před samotným turnajem se na
posilnění podávala knedlíčková polévka. Nápoje tekly proudem
po celou dobu turnaje. Losování k jednotlivým stolům bylo
provedeno před zahájením turnaje počítačovým programem.

První listopadový víkend 2014 jsme zahájili novou
futsalovou sezonu v I. hlinecké třídě. Za účasti dvanácti
futsalových týmů převážně z Hlinska a okolí jsme se snažili
umístit do osmého místa po základní části, což by znamenalo
účast v boji o „titul“ v první třídě. Umístění na devátém až
dvanáctém místě by pro nás znamenalo boj o záchranu. Po pěti

výhrách, jedné remíze a pěti porážkách jsme se umístili na
sedmém místě, a tak nás záchranářské starosti opustily.
V následující nadstavbě jsme dokázali uhrát tři výhry, jednu
remízu a tři prohry, a kdyby se nám podařilo v posledním kole
porazit loňského vítěze Sportbar Hlinsko a Slánky Hlinsko,
mohli jsme slavit titul. Ale na kdyby se nehraje, takže jsme
v konečné fázi obsadili pěkné páté místo. A vzhledem k tomu,
jak sezona probíhala, jsme byli spokojeni.
Všem hráčům, kteří do průběhu sezony svými výkony
jakkoliv zasáhli, patří poděkování a věřím, že se na podzim na
začátku další sezony všichni ve zdraví sejdeme.
Václav Boguaj

OČISTNÉ SILVESTROVSKÉ KOUPÁNÍ
Loňského silvestra opět několik nadšenců našeho klubu
Perun Hluboká neváhalo a vnořilo se do zamrzlých vod rybníka
Řeka. O koupací prostor se stejně jako loni statečně postaral
„ledoborec“ Vítek, který se musel s vypětím všech sil probít

ÚČAST HC KRUCEMBURK
V NLH HLINSKO

Již v loňském roce jsme čtenáře informovali o účasti několika
nadšenců, kteří hrají Neregistrovanou ligu hokeje v Hlinsku.
Proto bych rád navázal na tuto tradici a informoval Vás o tom,
jak si tým HC Krucemburk vedl v sezoně 2014–15 v této lize.
Tuto sezonu jsme odehráli – mimo standardní zápasy mezi
Sokolem a Perunem – šestnáct ligových utkání, která pro nás
mimo jeden skončila bohužel prohrou. Důvodem bylo
pravděpodobně
to,
že
nejsme
schopni
vytvořit
konkurenceschopný tým, který by bojoval o příčky nejvyšší a
držel nad hlavou pohár vítěze. V mnoha utkáních jsme si do
poloviny zápasu vedli excelentně, ale vždy vlastní vinou tyto
zápasy prohráli. Neznamená to však, že i když jsme se umístili
na nepopulárním posledním místě, házíme flintu do žita.
Pokusíme se sestavit takový tým, který by bojoval v play off o
příčky nejvyšší.
Dále pak bych rád oslovil mladé lidi, aby nefandili jen u
televize našim zástupcům v NHL či nejvyšší české soutěži, ale
aby se do této kolektivní hry také zapojili. Nebude vás to stát
mnoho času, pouze pot a snahu něco pro sebe samotné udělat.
Mimo NLH Hlinsko pořádáme sobotní utkání mezi zástupci
Sokola a Perunu a také soupeříme na kluzišti s týmy např. z
Trhové Kamenice, Včelákova aj. Pro vaši informaci: někteří
hráči se zapojují i v jiných ligách, např. v Havlíčkově Brodě,
Chotěboři a České Bělé.
Chtěl bych za vedení týmu poděkovat všem, kteří nelení a
účastní se hokejových klání. A pokud má kdokoli zájem účastnit
se této krásné kolektivní hry: neváhejte a kontaktujte buď mě
jako generálního manažera HC Krucemburk a Sokol nebo Jana
Valeckého za tým sportovního a kulturního spolku Perun.
Přeji vám tímto mnoho sportovních a osobních úspěchů a
věřím, že sezona 2015–16 bude pro nás úspěšnější jak ve
vyhraných utkáních, tak v počtu nově příchozích hráčů, které
jsem se snažil tímto článkem oslovit.
za HC Krucemburk a Sokol Michal Votava

zamrzlou hladinou. Počasí nám opět přálo, byl krásný slunečný
den o teplotě vzduchu -6,2 °C a teplotě vody 1,8 °C. Do vody se
nakonec po absolvování povinné rozcvičky za účasti několika
desítek přihlížejících ponořili čtyři muži a jedna žena.
Letošní akce měla mezinárodní účast díky bratislavským
otužilcům Filipovi a jeho sedmnáctileté přítelkyni Simonce, která
se tak stala první ženou našeho silvestrovského koupání. Na
závěr jsme si popřáli vše nejlepší do nového roku.
Věříme, že se k nám příští rok přidají i další odvážlivci,
vždyť otužování je velmi prospěšné pro naše zdraví.
Jiří Přiklopil

LOUTKOVÉ DIVADLO OBLÁZEK
Loutkové divadlo v únoru představilo novou pohádku se
zimní tematikou. Pohádka Sněhová královna na motivy příběhu
spisovatele H. Ch. Andersena byla předlohou odehraného
představení.
Je to jeden z nejkrásnějších pohádkových příběhů tohoto
spisovatele, který vypráví o dobrodružné cestě malé Gerdy, která
díky své odvaze, vytrvalosti a lásce dokáže překonat všechny
překážky a vysvobodí kamaráda Kaje z rukou Sněhové královny.
Děti si po představení se zájmem prohlížely nejen Sněhovou
královnu a její
saně, ale i
ostatní loutky.
Na další
představení
zveme děti po
Velikonocích
v neděli 12. 4.
v 15 hodin –
na pohádku O
statečné
princezně
Máně a také
v květnu ještě přispěcháme s pohádkou pro naše příznivce.
Těšíme se na další setkání při loutkových představeních.
Lucie Pejchlová, Dagmar Břeňová
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