Zpravodaj městyse Krucemburk
DRAČÍ LODĚ NA RYBNÍKU ŘEKA

V sobotu 13. června se v areálu dračích sportů na rybníku
Řeka konal již 4. ročník závodů dračích lodí. Závodilo se sice až
v sobotu, ale přípravy začaly již mezi vánočními svátky, a to
vysekáním náletových dřevin na hrázi rybníka: tím nejen plníme
dohodu s Lesním družstvem Přibyslav, ale snažíme se také o
příjemné prostředí pro závodníky i návštěvníky.
Další nedílnou
součástí závodů je
přihlášení posádek:
po
zveřejnění
přihlášek
byla
kapacita
závodů
během pěti dnů
naplněna.
To
znamená, že letos
závodilo
30
posádek v kategorii
mix, které musely
mít minimálně čtyři
pádlující ženy, a 7
čistě
ženských
posádek
v závodech na 200
metrů a 888 metrů. Pro letošní rok byla v kategorii mix opět
připravena jako hlavní cena soška rytíře Mikuláše Střely, a
abychom ocenili úsilí ženských posádek, nechali jsme vyrobit
podle modelu vyřezaného řezbářem panem Pytlíkem z Hluboké u
Skutče sošku rytířovy schovanky Doubravky. Sošky nám opět
odlila a věnovala Slévárna a modelárna Staré Ransko. Obě sošky
i s dřevěnými podstavci, které vyrobil pan Brychnáč, váží
dohromady neuvěřitelných 11 kilogramů.
Více na straně č. 6
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PIETNÍ VZPOMÍNKA KONCE VÁLKY

Při příležitosti konce druhé světové války se uskutečnila ve
středu 6. května u pomníku padlých na náměstí v Krucemburku
pietní vzpomínka. Věnce položili za přítomnosti občanů
Krucemburku starosta Otto Kohout a místostarosta Tomáš
Trávníček. Žáci naší základní školy zarecitovali básně a zazpíval
chrámový pěvecký sbor. Po celou dobu slavnostní vzpomínkové
akce stáli u pomníku čestnou stráž velitelé Sboru dobrovolných
hasičů z Krucemburku a Starého Ranska.
Věnce byly položeny také na katolickém hřbitově u pomníku
padlých ruských vojáků, na evangelickém hřbitově u pomníku V.
Makovského a na Starém Ransku a v Hluboké u pomníků
padlých.
red.

PROGRAM LETNÍHO KINA
17. 7. – Život je život
18. 7. – Paddington
22. 7. – Sedmý syn
24. 7. – Domácí péče

26. 7. – 96 hodin: Zúčtování
31. 7. – Ghoul
9. 8. – Nenasytná Tiffany
12. 8. – Asterix: Sídliště Bohů
29. 8. – Rychle a zběsile 7

V případě nepříznivého počasí se bude promítat ve stálém
kině. Aktuální informace o programu naleznete také na
www.krucemburk.cz

PRIMIČNÍ MŠE P. PAVLA NĚMCE

vysvěceni 27. června, tedy ve stejný den jako Pavel Němec, a
kteří společně na závěr dali novokněžské požehnání. Velké
množství lidí šlo také po obřadu do kostela pro osobní
novokněžské požehnání a poděkování Pavlu Němcovi.
Slavnosti se zúčastnilo velké množství občanů Krucemburku.
Zdeňka a Jan Málkovi předali Pavlu Němcovi finanční dar
vybraný ve farnosti Krucemburk. Průběh slavnosti doprovázel
Chrámový pěvecký sbor. Po skončení slavnosti následovalo
přátelské posezení s pohoštěním u Kulturního domu v Horním
Studenci.
V neděli 5. července v 9.30 hodin v kostele Navštívení Panny
Marie v Sobíňově-Sopotech byl Pavel Němec při mši hlavním
celebrantem a udělil při ní své novokněžské požehnání.
Všem, kdo se zúčastnili primiční mše a jakýmkoliv
způsobem se podíleli na organizaci této slavnosti, vřele
děkuji a přeji Vám Boží pomoc do dalších letních dní.
P. Pavel Němec

V úterý 30. června od 15.30 hodin se na prostranství u kostela
sv. Václava v Horním Studenci, který je součástí farnosti
Krucemburk, konala Primiční mše místního rodáka Pavla
Němce. Pavel Němec byl vysvěcen pro kněžskou službu
v českobudějovické diecézi v sobotu 27. června a primiční mše
byla první veřejnou slavností tohoto nově vysvěceného kněze.

Primiční mše se za slunečného počasí zúčastnilo odhadem
tisíc lidí, kteří za znění zvonů doprovodili Pavla Němce od
studeneckého kulturního domu ke kostelu sv. Václava. Na
slavnostní bohoslužbu přijel i pomocný biskup Mons. Pavel
Posád z českobudějovické diecéze, opat želivského kláštera
Jáchym Jaroslav Šimek, královéhradecký kancléř Mons. Pavel
Boukal, havlíčkobrodský vikář P. Pavel Hroznata Adamec,
primiční kazatel P. Petr Piler a dalších 55 kněží.
Obřadu se zúčastnilo také třináct novokněží, kteří byli

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
26. dubna přivítal starosta Otto Kohout nově narozené děti –
Sofii Mifkovou, Dominika Nazirova, Patricii Plachou, Stelu
Krawczyszynovou, Elišku Večeřovou, Dominiku Dopitovou,
Nelu Strašilovou, Dominiku Rázlovou a Elišku Petrlíkovou.
Slavnostního obřadu se zúčastnili nejen rodiče se svými dětmi,
ale i jejich babičky a dědové. K příjemné atmosféře obřadu
přispěly svým vystoupením děti z mateřské školy, dívčí pěvecký
sbor a hrou na varhany paní Marta Rejšková.
Jiřina Valecká

POMNÍK PADLÝCH U SLAVĚTÍNA
Určitě si každý při cestě do Havlíčkova Brodu všiml
opraveného pomníčku
padlých v druhé světové
válce při hlavní silnici
nad Novým Ranskem.
Pomník byl rozebrán
z důvodu
celkové
rekonstrukce,
byly
vyčištěny a opraveny
pískovcové
díly
u
pískovcového kříže a
kříž byl znovu sestaven.
U litinového kříže byly
také očištěny a opraveny
pískovcové
díly.
Litinový
kříž
byl
zrenovován a natřen. Na
jeho desce byl obnoven
nápis zlatem.
Byla také provedena
úprava okolí pomníku – zemní práce,
vyrovnání terénu, nové usazení a
oprava podezdívky pomníku (nový
základ). Opravu pomníku provedla
firma Jaroslava Dohnala.
Oprava památníku padlých stála 38.648 Kč: část byla hrazena
z rozpočtu Městyse Krucemburk (23.648 Kč), zbývajících
15.000 Kč poskytl Kraj Vysočina z dotace fondu Vysočina.
red.

O PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ
I v prvním pololetí roku 2015 pořádala PS pro své obyvatele
a ostatní občany Krucemburku a okolí různé volnočasové
aktivity. 25. února byl při oblíbeném Posezení s písničkou
hostem pan Václav Janda. Ten se svým povídáním o Základní
škole v Krucemburku s těmito besedami ze zdravotních důvodů
rozloučil. Odpoledne doprovázel pan Legát hrou na harmoniku.
25. března jsme v jídelně DPS vyráběli s místními obyvateli i
příchozími z Krucemburku velikonoční výzdobu. Do domovů
jsme si tak přinesli trochu vlastnoručně vyrobené velikonoční
radosti. 15. dubna přednášel o Starém Ransku, železárnách a
těžbě železné rudy pan Pavel Vomela. O jeho slova byl velký
zájem, stejně jako o únorovou přednášku pana Jandy. Setkání
opět doprovodil pan Legát hrou na harmoniku.
11. května nás navštívil smyčcový orchestr žáků ZUŠ
Chotěboř a přípravný sboreček její krucemburské pobočky. I
když bylo již po svátku maminek, naši nejmenší si ho s námi
ještě rádi připomněli malým koncertem. Bylo to mile strávené
odpoledne. Zpěváčci nám svými písněmi zpříjemnili jarní dny,
na které se všichni každý rok velice těšíme. Na jedné z besed,
která se také konala v jídelně DPS, nás svým vyprávěním velice
upoutal pan Beránek ze
Starého Ranska.
S
potěšením
sledujeme velký zájem
o
všechny
akce.
Účastníci se aktivně
zapojují a užívají si
společné
chvilky
strávené povídáním i
kreativní
činností.
Tímto všem, kteří se
našich aktivit účastní,
děkujeme a těšíme se na další setkání.
zaměstnankyně PS Krucemburk

Z DĚNÍ V MŠ
Jakmile nás sluníčko zahřeje teplými paprsky, zazelená se
tráva a zavoní první květiny, nemáme ve školce stání a láká nás
to ven.
V měsíci dubnu jsme si vyšlápli na exkurzi k hasičům do
Ždírce nad Doubravou. Seznámili jsme se s profesí hasiče,
ukázkou aut a hasičské
techniky. Všechno jsme
si mohli vyzkoušet a
osahat.
26. dubna skupinka
dětí
přispěla
svým
vystoupením k příjemné
atmosféře při příležitosti
vítání občánků.
Stalo se tradicí, že
koncem
dubna
pracujeme usilovně na
výrobě čarodějnice a
s velkou
slávou
ji
doprovodíme
k připravené hranici u
sokolovny. Děti se
zájmem pozorují, jak se dostane na vrchol hranice. Za velkou
snahu děti dostanou sladkou odměnu.

Začátkem května se pečlivě připravujeme na besídku ke
svátku maminek. Je to velká dřina, než se všichni naučíme
písničky, básničky a tanečky. Vše se doladí na dvoudenní
generální zkoušce v sokolovně, kde se děti učí mluvit do
mikrofonu. V neděli 10. května jsme svým vystoupením popřáli

maminkám k jejich svátku. Odměnou nám byl veliký potlesk a
balíček s mlsáním.
V květnu jsme absolvovali druhou preventivní prohlídku
chrupu v ordinaci MUDr. Hany Kohlové.
18. května nás navštívil pan fotograf a udělal nám spoustu
pěkných snímků na památku.
Na pozvání pana ředitele ZŠ se předškoláčci byli podívat ve
třídě své budoucí paní učitelky. Ta si s nimi povídala o tom, co je
ve škole všechno čeká. Děti si vyzkoušely práci na interaktivní
tabuli. Moc se jim to líbilo.
První červen patří dětem, a tak jsme ho náležitě oslavili.
Starší děti si vyjely na cyklistický výlet do Ždírce nad
Doubravou. Navštívily také dětské hřiště, kde se dostatečně
„vyřádily“. Po návratu na ně čekalo překvapení – mapa, která je
dovedla k pokladu. Ostatní děti také nepřišly zkrátka. Hledaly
berušce poztrácené tečky a za splnění úkolů byly i ony
odměněny pokladem. To bylo radosti.
V rámci projektu „Na našem dvoře všechno to krákoře“ jsme
navštívili místní Zemědělskou a. s. Za doprovodu pana
Stránského, který dětem vše pečlivě vysvětlil, se děti seznámily
s chovem skotu.
Ve čtvrtek 4. června jsme si za hezkého počasí vyjeli
autobusem do Vyškova. Místní vláček nás odvezl do světa
dinosaurů a do místní ZOO za zvířátky. Že nám v přírodě nejvíc
chutná, dobře vědí naše paní kuchařky. Ráno si přivstaly a
připravily nám s sebou jídlo na celý den. Zaslouží si velkou
pochvalu.
A na co jsme se těšili v červnu? Na návštěvu „Ranče u vlající
hřívy“ na Kohoutově s ukázkou práce kovbojů a jízdou na
koních, dále na odpolední „Veselé sportování“ s rodiči, na
výšlapy do okolí a cyklistické výlety. Ve čtvrtek 25. června jsme
se slavnostně rozloučili s dvaceti předškoláčky.
Krásné léto plné sluníčka, dobré nálady a pohody přejí
děti a zaměstnanci MŠ

SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ
ŽÁKŮ 9. TŘÍDY ZŠ
Páteční odpoledne 26. června bylo slavnostním dnem pro
žáky deváté třídy. Slavnostní vyřazení proběhlo v obřadní síni
ÚM za účasti rodičů, prarodičů, sourozenců, kamarádů. Projevy
k žákům pronesli pan starosta Mgr. Otto Kohout a ředitel školy
Mgr. Jiří Šikl. Spolu s vysvědčením a pamětním listem si
nejlepší žáci odnesli věcné dary za reprezentaci školy. Za
absolventy se rozloučila Kristýna Rubková, která poděkovala
všem učitelům za jejich starostlivost a trpělivost během devíti let
jejich školní docházky.

Devět let uběhlo jako voda. Něco musí skončit, aby jiné
mohlo začít.
A na závěr – Seneca: „Neučíme se pro školu, ale pro život.“
Hodně úspěchů v životě přeje
Alena Bencová, třídní učitelka

kola. V II.
kategorii
–
žáků 8. a 9.
tříd – obsadila
Pavla Špilková
z 8. třídy 2.
místo.
Okresní
kolo
Biologické
olympiády se
konalo v Ledči
nad Sázavou. Náš žák Kryštof Balek z 9. třídy obsadil 12. místo.
Školního kola soutěže „Právo pro každý den“, kterou organizuje
Městská policie Chotěboř pod vedením Mgr. Jiřího Novotného,
se zúčastnila osmá třída. Problematiku trestního a rodinného
práva, státní moci a Ústavy ČR nejlépe zvládlo čtyřčlenné
družstvo ve složení Lucie Matulová, Filip Krejčí, Dominik
Lopauer a Filip Šešulka. Na druhém místě se umístil tým Denisa
Novotná, Pavla Špilková, Jan Losenický a Filip Janáček.
Oblastního kola soutěže „Právo pro každý den“ v Chotěboři se

ZPRÁVY Z NAŠÍ ZŠ
Od velikonočních prázdnin uplynula již nějaká doba, která
byla naplněna řadou soutěží a olympiád, kdy se naši žáci snažili
školu co nejlépe reprezentovat. Dá se říct, že se jim to dařilo.
Začalo to matematikou. Žáci z 2.–9. třídy se zapojili do
mezinárodní soutěže Matematický klokan. Soutěž probíhala ve
čtyřech kategoriích: Cvrček (2.–3. třída), Benjamín (4.–5. třída),
Klokánek (6.–7. třída), Kadet (8.–9. třída). V kategorii Cvrček
byli nejúspěšnější žáci Michal Zrzavý z 2. třídy, Jan Kasal,
Kristýna Šulcová a David Mitana z 3. třídy. V kategorii
Benjamín měli nejlepší výsledek žáci Filip Ležal ze 4. třídy,
Jakub Kopecký a Jana Somsiová z 5. třídy. V kategorii Klokánek
měli nejvíce bodů Tereza Jarošová, Martin Matouš a Ondřej
Pecina ze 7. třídy. V kategorii Kadet se podařilo dosáhnout
nejlepšího výsledku Liboru Mrštíkovi, Kryštofu Balkovi a
Lukáši Doležalovi z 9. třídy. Jako každý rok se utkali žáci 5.–8.
ročníku o postup do okresního kola v matematické soutěži
Pythagoriáda. Do okresního kola postoupili a ve své kategorii se
stali úspěšnými řešiteli: v 6. ročníku Petr Kasal, v 7. ročníku
Ondřej Pecina a v 8. ročníku Vojtěch Brabec. V okresním kole
v Havlíčkově Brodě museli naši matematici za 60 minut vyřešit
15 matematických úloh. Petr Kasal ze 6. třídy a Ondřej Pecina
ze 7. třídy vyřešili správně 10 úloh a každý obsadil 4. místo ve
své kategorii, Vojtěch Brabec z 8. třídy se umístil na 24. místě. V
okresním kole
Matematické
olympiády
v
Havlíčkově
Brodě nejlépe
reprezentoval
naši školu Petr
Kasal ze 6. třídy
a Ondřej Pecina
ze 7. třídy.
Matěj
Vinopal ze 7.
třídy se zapojil
do literární soutěže Požární ochrana očima dětí. Se svou literární
prací byl úspěšný a postoupil až do krajského kola, kde získal
krásné 1. místo. Naše dvě žákyně se letos zapojily do
mezinárodní soutěže v mluveném projevu Young Demosthenes.
Výsledky byly výborné. V I. kategorii – žáků 6. a 7. tříd –
zvítězila Simona Šulcová ze 6. třídy a postoupila do krajského

zúčastnilo čtrnáct čtyřčlenných družstev žáků osmých tříd ZŠ.
Jeden náš tým obsadil sedmé místo a druhý 5.–6. místo.
Žáci 5.–9. ročníku se zúčastnili Cambridgských zkoušek
nanečisto na BIGY Žďár nad Sázavou, psali úrovně flyers,
movers a startes. Jejich výsledky byly velmi dobré. První
červnový den byl pro celou naši školu projektovým dnem
dopravní výchovy. Následně se 3. a 4. třída odebraly do
Havlíčkova Brodu na dopravní hřiště, kde si žáci prakticky
vyzkoušeli svoje znalosti a dovednosti z dopravní výchovy.
Čtvrťáci se poté snažili získat průkaz mladého cyklisty, což se
většině z nich podařilo.
Děti z 3.–5. třídy se také zúčastnily přírodovědné soutěže
s názvem „Máme rádi přírodu“, kterou již tradičně pořádá DDM
Junior Chotěboř. Soutěžící měli poznat vystavené rostliny a
exponáty zvířat, dále projít přírodovědnou stezku, na které plnili
na jednotlivých stanovištích řadu úkolů. Našim žákům se dařilo,
v nejmladší kategorii Berenika Coufalová a Kristýna Šulcová z
3. třídy s velkým bodovým náskokem zvítězily, mezi čtvrťáky se
Tomáš Málek a Vlastislav Legát umístili na pěkném 4. místě a
v kategorii 5. tříd si děvčata Barbora Cisáriková a Klára Žižková
vybojovala 6. místo. Krajského kola vědomostní soutěže Poznej
Vysočinu se zúčastnil Filip Dymáček z 9. třídy a obsadil 89.
místo celkem ze 186 soutěžících.
Kromě vědomostních soutěží a olympiád se uskutečnila i
celá řada sportovních soutěží. Proběhlo sportovní dopoledne
v ZŠ Ždírec nad Doubravou. Na programu byla čtyři florbalová

utkání pro jednotlivé věkové kategorie. V prvním zápase
nastoupila děvčata z třetí až sedmé třídy a podlehla svým
soupeřkám 11:4. Ve druhém utkání se střetli chlapci šesté a
sedmé třídy. Jejich zápas skončil našim vítězstvím v poměru
12:9. Třetí zápas obstarala děvčata z osmé a deváté třídy. I tento
zápas pro nás skončil těsným vítězstvím 5:4. Na závěr proti sobě
nastoupili chlapci z osmé a deváté třídy. Tento zápas měl být
vyvrcholením celého dopoledne. A také byl. Konečný výsledek
vyzněl lépe opět pro naši školu. Zvítězili jsme 10:7.
Okresní přebor ve vybíjené 2015 se letos již tradičně konal na
hřišti ZŠ Wolkerova v Havlíčkově Brodě. Žáci čtvrté a páté třídy
obsadili v silné konkurenci 9. místo. Dvanácti šesťákům se dařilo
lépe, bojovali s obrovským nasazením a obdivuhodnou kuráží a
vybojovali své vysněné první místo. Přátelské utkání ve
volejbale sehráli naši žáci proti chlapcům ze ZŠ Ždírec nad
Doubravou. Byly sehrány celkem čtyři sety a zápas skončil
nerozhodně 2:2.
Žáci naší školy se zúčastnili běhu parkem Budoucnost v
Havlíčkově Brodě. Patrik Pačanda z 6. třídy obsadil ve své
kategorii vynikající 1. místo, Eliška Kučerová z 7. třídy pěkné 5.
místo a Filip Dymáček z 9. třídy 7. místo.
Samozřejmě že nechyběly ani kulturní a společenské akce.
Již tradičně na začátku jara se žáci 1. stupně, tentokrát jen žáci
1.–4. třídy, vydali se svými učiteli do NPR Ransko, aby opět
pozorovali výskyt bledule jarní. Žáci 6. a 7. třídy se vydali do
Východočeského divadla v Pardubicích na komedii A je to v
pytli! Naši malí čtenáři – žáci 1.–3. třídy – navštívili Okresní
knihovnu ve Žďáru nad Sázavou. Pro děti byla připravena další
knihovnická lekce, tentokrát obecně zaměřená. I děti 4. a 5. třídy
se vydaly na druhou návštěvu knihovny ve Žďáru nad Sázavou.
Lekce byla tentokrát knihovnicko-informační a byla rozdělena
do dvou částí. V první části si děti povídaly s paní knihovnicí o
tom, co je knihovna, k čemu slouží, jak se stát čtenářem
knihovny. Ve druhé části lekce paní knihovnice vysvětlila dětem,
jak hledat na počítači informace o historii.
Ve 3. třídě proběhla pěvecká soutěž žáků 1. stupně DO-REMI. Účastnilo se jí 25 žáků. Dívky i chlapci zpívali písničky,
které si sami vybrali, s doprovodem klavíru. V 1. kategorii (1.
třída) si odnesli ceny obě děvčata i jediný chlapec, zde se pořadí
nerozlišovalo. V 2. kategorii (2. a 3. třída) si vyzpívala 1. místo
Tereza Matulová, 2. místa Kristýna Šulcová a Berenika
Coufalová, 3. místo Iveta Šulcová. Ve 3. kategorii (4. a 5. třída)
byla udělena 2. místa Pavlíně Culkové a Kláře Žižkové, 3. místo
Michalu Bořilovi, 1. místo nebylo uděleno.
Koncem května proběhla dějepisná exkurze žáků 7. ročníku
do Přibyslavi a okolí. Vypravili se po stopách husitů v našem
kraji. I v tomto období školního roku dále pokračovaly
přednášky paní MUDr. Weberové pro žáky 9. ročníku – týkaly se
témat početí, porodu a partnerských vztahů. Jako každý rok byly
i pro letošek naplánovány oslavy Dne Země. Vlivem nepříznivé
předpovědi počasí jsme si je rozdělili do dvou dnů. V rámci akce
Čistá Vysočina uklízeli žáci podél cest do Hluboké, na Staré
Ransko a na Vojnův Městec. Osmáci a deváťáci zvelebili okolí
školy a hřiště. Mnozí si i letos kladli otázku: „Kde se ten
nepořádek stále bere?“ Ve třídách si vypracovali všichni
zajímavé projekty s přírodopisnými a ekologickými tématy, které
nyní zdobí třídy i chodby. Den zpestřila ekologická beseda
„Tonda Obal na cestách“ pořádaná společností Ekokom.
8. ročník prošel v několika blocích kurzem První pomoci.
Děti se naučily ošetřit poranění, poskytnout pomoc člověku
v bezvědomí, zjistily, jak funguje záchranný systém. Nejvíce je
samozřejmě zaujal praktický nácvik. Ve 3. třídě proběhl program
Českého červeného kříže „Dny prevence“, kde se žáci rovněž
seznamovali se zásadami první pomoci. Preventivní programy ze
Spektra Žďár nad Sázavou probíhaly na 1. i na 2. stupni, každá

třída měla jinak zaměřený program – 3. a 4. třída „Kdo jsem a co
smím“, 5. třída „(Ne)bezpečně na internetu“, 6. třída „Umím se
rozhodnout“, 7. třída „Pouta (ne)závislosti“, 8. třída „Jak si
neublížit“. Programy byly zaměřené na komunikaci mezi lidmi,
kyberšikanu, ochranu soukromí, boj proti drogám. I v letošním
školním roce pracovnice hlinecké neziskové organizace FOKUS
besedovaly se žáky osmé třídy na téma psychická postižení.
V rámci spolupráce s touto organizací malovali žáci při hodinách
výtvarné výchovy libovolnou technikou obrázky na čtyři zadaná
témata – duše, postižení, dobrovolník a chráněná dílna.
Naše ZŠ byla zařazena do vzorku škol, ve kterých Česká
školní inspekce provedla výběrové zjišťování výsledků žáků 9.
tříd. Testování proběhlo v květnu a bylo zaměřeno na zjišťování
výsledků v oblasti společenskovědních předmětů (dějepis,
zeměpis, výchova k občanství) a přírodovědných předmětů
(přírodopis, chemie, fyzika). Výsledky jsou velmi dobré.
V přírodovědném přehledu byla průměrná úspěšnost 61 %, což
znamená, že naši deváťáci spadají do druhé nejlépe hodnocené
skupiny. Ve společenskovědním přehledu dosáhli žáci 64 %
úspěšnosti a opět jsme se dostali do druhé nejlépe hodnocené
skupiny. Celkové výsledky ukázaly, že znalosti žáků 9. ročníku
jsou nad republikovým průměrem.
Žáci 8. třídy navštívili Úřad práce v Havlíčkově Brodě:
absolvovali test profesní orientace a získali informace o trhu
práce.
K 70. výročí konce 2. světové války se pro žáky 7.–9. třídy
uskutečnila beseda s panem Vomelou a na náměstí kladení věnců
u památníku padlých, kde naši žáci recitovali a provedli přítomné
historií konce dubna a začátku května 1945 v Krucemburku.
V polovině června byl pro letošní školní rok ukončen a
vyhodnocen sběr papíru a víček, pomerančové a citronové kůry.
Nejlepší sběrači byli odměněni. Dále pokračuje i sběr
elektroodpadu v rámci Recyklohraní. Celý červen byl ve
znamení školních výletů, na které se vždy děti velmi těší.
Navštívily různé hrady a zámky s doprovodnými programy a
vracely se plny dojmů domů. Na závěr školního roku se všichni
žáci vypravili do místního kina na pohádku Malý pán. Již
tradičně se uskutečnil projektový den Ochrana člověka za
mimořádných událostí, kde každý ročník prakticky v terénu
nacvičoval zásady první pomoci.
Všem čtenářům časopisu Domov přejeme pěknou dovolenou,
hodně sluníčka a příjemný odpočinek.
kolektiv zaměstnanců ZŠ Krucemburk

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Ve školní jídelně vaříme obědy pro žáky naší ZŠ, její
zaměstnance a cizí strávníky.
Žáci jsou rozděleni do věkových skupin. Nejmladší 7–10 let
mají oběd za 19 Kč, starší 11–14 let platí 21 Kč, nejstarší 23 Kč
a cizí strávníci platí 50 Kč.
Obědy pro ostatní strávníky vydáváme do jídlonosičů od
10.15 do 10.45 hodin – po zazvonění u vchodu do školní
kuchyně. Odběr obědů je možný domluvit telefonem
(569 697 108) nebo osobně.
Jídelníček sestavujeme podle doporučených hodnot
spotřebního koše. Zařazujeme ryby, luštěniny, zeleninu, ovoce a
mléčné výrobky. Rádi přivítáme nové strávníky.
Rodiče prvňáčků, kteří budou chodit na obědy, čekáme
poslední týden v srpnu v dopoledních hodinách. Dostanou
přihlášku na stravování, zakoupí si čip za 130 Kč a zaplatí zálohu
na stravné 380 Kč.
Přejeme všem dětem hezké prázdniny a nám dospělým
krásné léto.
vedoucí školní jídelny Bohuslava Pečenková

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
ÚSPĚCH POBOČKY
8. června se
konal ve Skutči 14.
ročník soutěže v
sólovém
zpěvu
Skutečský slavík:
Letos poprvé se jí
zúčastnilo i pět
žáků pobočky ZUŠ
v
Krucemburku,
kteří zpívají v
přípravném
„SBOREČKU“ ve
třídě Mgr. Marty
Rejškové. Děti se
nebály a obstály
dobře ve velkém počtu zpěváků. V první kategorii získali krásné
2. místo Terezie Matulová, Sofie Bencová a Jan Šulc, ve druhé
kategorii se umístila Kristýna Šulcová na 1. místě a Berenika
Coufalová na 2. místě.
Blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

NEBOJME SE HUDEBNÍ TEORIE

pobočce v Krucemburku a detašovaném pracovišti ve Ždírci nad
Doubravou. Nejlepší žáci postoupili do celoškolního kola
v Chotěboři, které se konalo 20. května. Z krucemburských dětí
si nejlépe vedla Berenika Coufalová, která se s plným počtem
bodů umístila na 1. místě. Blahopřejeme.

HUDBA PRO NAŠE SENIORY

Druhé květnové pondělí se rozezvučel Dům s PS veselými
tóny hudby. Sešli se zde žáci ZUŠ Chotěboř i pobočky
v Krucemburku, aby nejen všem obyvatelům zpříjemnili
odpoledne a připomněli tak včerejší svátek matek. Posluchači se
mohli zaposlouchat do hry KOCOURŮ - smyčcového souboru
nejmladších žáků, do písní v podání SBOREČKU a v závěru
vystoupení do smyčcových duet.
Děkujeme posluchačům za příjemnou atmosféru, kterou
účinkujícím vytvořili.
Mgr. Marta Rejšková

KRUCEMBURSKÁ ZNĚLKA

Každý žák ZUŠ se setkává kromě svého nástroje také
s vyučováním hudební teorie – většinou s méně oblíbeným
předmětem nazvaným HUDEBNÍ NAUKA. V ní se učí
porozumět hudebnímu písmu (notám), různým hudebním
výrazům, učí se stupnice a vztahy mezi nimi, intonaci, seznamuje
se s historií hudby.
V letošním školním roce jsme uspořádali celoškolní soutěž
v hudební teorii. Předcházela ji třídní kola v Chotěboři, na

DRAČÍ LODĚ NA RYBNÍKU ŘEKA
pokračování ze str. č. 1

Už týden před závody se hlavní partner našeho závodu
městys Krucemburk postaral o vysekání trávy na pláži, hrázi a
přístupové cestě. Další náš letitý a spolehlivý partner –
krucemburští hasiči – zkontroloval a zprovoznil sociální zařízení
kempu a připravil bezpečnostní opatření pro závody.
V pátek před samotnými závody se od časných ranních hodin
členové Perunu věnovali vybudování zázemí pro závodníky a
diváky. Byla postavena nástupní a startovní mola, dále bylo
postaveno nové seřadiště posádek před nástupními moly a jako
novinku pro letošní rok, kdy jsme se inspirovali v národním
olympijském centru vodních sportů v Račicích, jsme startovní
mola ozvučili tak, aby byly dobře slyšet pokyny startéra. Po
odzkoušení funkčnosti všech zařízení se už čekalo na příjezd lodí
a kormidelníků, které nám opět dodala Česká asociace dračích

Nadešel čas, abych prozradila tajemství, které zatím odhalilo
jen velmi málo lidí.
Tedy: motivem pro
naši
znělku
krucemburského
rozhlasu byla píseň
KRUCEMBURSKÁ
CHASA MLADÁ.
Když
se
zaposloucháte do
prvních
tonů
klarinetu a trubky,
jistě v nich něco
z písně objevíte.
Přikládám foto
z natáčení.
Mgr. Marta Rejšková
lodí. Jednu loď jsme zapůjčili z Velkého Dářka a jedna loď je
naše. Ta byla v letošním roce vytížena již několik týdnů před
závody, protože jsme na ní sportovně založeným týmům
umožnili trénovat, a jako bonus měla každá posádka možnost
kdykoli využít hodinového tréninku zdarma.
Po absolvování pátečních tréninků se již všichni těšili na
sobotní závody. Sobotní ráno začalo přípravou na slavnostní
zahájení a dokončením posledních přípravných prací včetně
instalace pro tento závod speciálně zapůjčené olympijské
časomíry a cílové kamery. Do služby se nám sešlo přes šedesát
obětavých členů a kamarádů, kteří se celý víkend vzorně starali o
všechny účastníky i návštěvníky, Jenom pro zajímavost: během
víkendu bylo odpracováno 1.753 hodin.
Po poradě kapitánů následovalo slavnostní zahájení
zakončené rituálem probouzení draka. V 9.03 hodin odstartovaly
první rozjížďky, po jejichž ukončení proběhl závod dětských
posádek, který vyhráli mladí krucemburští hasiči. Respekt patří

ovšem i hasičskému „potěru“ ze Ždírce a Sobíňova, ti na
krucemburské nestačili především věkově. Jako každý rok jsme
umožnili svézt se na dračí lodi i ostatním dětem, pro které to byl
určitě pěkný zážitek. Celkem bylo v těchto dětských závodech
předáno přes 200 medailí, které věnovaly firmy GaH Ždírec n.
D. a Elasta Vestil Krucemburk.
Následovaly finálové jízdy, které určily celkové pořadí, a vše
probíhalo podle časového harmonogramu až do poslední jízdy.
Posádky jedoucí velké finále se již řadily na startu, když zasáhla
vyšší moc. Na to, co následovalo, se žádný organizátor nikdy
předem nepřipraví. Začalo to výpadkem elektřiny, po kterém
jsme v 15.45 hodin přerušili již za silného větru finálovou jízdu
na 200 m. K vichřici se vzápětí přidaly i blesky, provazy deště a
kroupy, což všichni přítomní poznali na vlastní kůži. Úžasná
byla reakce všech – diváků i závodníků: pomáhali zachraňovat
stany, techniku, schovávali děti. Tu vzájemnou soudržnost v
nouzi nelze postihnout slovy, to si každý účastník odnáší v srdci.
Zde se jasně ukázalo, že dračí lodě nejsou jenom sportovním
kláním, kde odzávodíš a tím to končí. Je to filozofie, kde lidé
nacházejí vždy něco nového. Prostě: „Vítěze jednotlivých
kategorií známe, ale v tu sobotu vyhráli všichni.“
A jak to vlastně všechno dopadlo? Po částečném zprovoznění
techniky a na přání posádek se přece jen odjela finálová jízda na
200 metrů, ale závod na 888 metrů byl z technických i časových
důvodů zrušen. V kategorii mix se na třetím místě umístila
posádka Benátský gang, druhá skončila Podpeperská elita
z Velké Losenice a hlavní cenu si do Červeného Kostelce

POLICIE HLÁSÍ
Vážení
spoluobčané,
dovolte,
abych
Vás
seznámila s některými
případy trestné činnosti, k
nimž došlo v průběhu
měsíců březen až květen 2015 v teritoriu
obvodního oddělení PČR Chotěboř.
Krádeže vloupáním
*Neznámý pachatel 6. 3. v době od 5 do 6
hodin sešlapal oplocení u areálu
společnosti Slévárna a modelárna Nové
Ransko. V blízkosti obrobny vnikl dovnitř
areálu. Z volně uložených palet u budovy
odcizil dva kusy hliníkových odlitků těles
kompresorů a vynesl je z areálu. Přepravil
je přes louku k domu 300 metrů
vzdálenému; zde byl vyrušen náhodným
kolemjdoucím. Jeden kus odcizeného
odlitku ponechal u domu, druhý na cestě
svého útěku. Pachatel svým jednáním
způsobil škodu 17.000 Kč.
*Neznámý pachatel 19. 3. ráno ve Ždírci
nad Doubravou, v ulici Jižní, vnikl na
pozemek rodinného domu. U dveří do
garáže vysekal otvor do vnějšího pláště
plastových dveří. Byl vyrušen majitelem
domu a z místa utekl. Poškozením dveří
způsobil škodu 3.000 Kč.
*Neznámý pachatel v době od půlnoci do
8 hodin 19. 3. ve Ždírci nad Doubravou,
v ulici Na Výsluní, vytvořil u garážových
vrat otvor, jím odjistil pojezd elektricky
ovládaných vrat a vnikl do garáže. Odtud
odcizil plechový kufřík s polyfúzní

odvezla posádka U96. V kategorii ženy jako třetí skončily Černé
perly z Hlinska, druhé místo obsadily Horalki z Červeného
Kostelce a novou trofej si vybojovala posádka Jedovaté Rumělky
z Chotěboře. Všechny zúčastněné posádky obdržely krásné ceny
z keramické dílny paní Elišky Polanské. Kompletní výsledkovou
listinu a další informace najdete na webu Dračí lodě Řeka a na
facebooku.
Po skončení závodů následovala vystoupení kapel Při zdi
Boys a Bosorky a večer opět zakončil slavnostní ohňostroj
odpálený z hladiny rybníka Řeka.
Co říci závěrem. I přes nepřízeň počasí se závody povedly, o
čemž svědčí mnoho kladných ohlasů, které nám denně přicházejí
a jichž si velice vážíme. Stejně tak si ovšem vážíme i těch ohlasů
kritických, protože víme, že i při tom obrovském úsilí, které jsme
do závodu vložili, máme stále co zlepšovat tak, aby se k nám
posádky rády vracely do domáckého a přátelského prostředí.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem sponzorům a
partnerům: Městys Krucemburk, pivovar Rychtář Hlinsko, Lesní
družstvo obcí Přibyslav, Stora Enso a.s., Slévárna a modelárna
Nové Ransko, keramika Eliška Polanská, Zemědělská a.s
Krucemburk, Česká asociace dračích lodí, pan Josef Strašil,
Rybářství Vysočiny v.o.s., Šiklův mlýn, GaH s.r.o Ždírec nad
Doubravou, Elasta Vestil, DIPP trans s r.o., Hiesbok s.r.o Ždírec
nad Doubravou, SDH Krucemburk, SDH Sobíňov, pan
Mikulecký, pan Brychnáč, Restaurace Moře u rybníka Řeka,
Elko Krucemburk.
za Perun Hluboká Jiří Přiklopil, ředitel závodu

svářečkou. Dále prohledal místnosti
suterénu a nadzemní garáž. Poškozenému
způsobil škodu 17.000 Kč.
*Šestadvacetiletá žena ze Svitavska
odcizila v supermarketu Albert ve Ždírci
nad Doubravou potraviny v hodnotě 719
Kč. Při krádeži byla přistižena ostrahou
supermarketu. Za podobný čin byla již
v minulosti odsouzena.
*Neznámý pachatel v době od 20 hodin 3.
5. do 10 hodin 4. 5. navrtal plastovou
palivovou nádrž u zaparkovaného
osobního vozidla zn. Renault. Z nádrže
vypustil a odcizil 40 litrů benzínu. Vozidlo
bylo zaparkováno v Krucemburku v ulici
Mikuláše
Střely
před
domem.
Poškozenému způsobil škodu 2.500 Kč.
Krádež
*Neznámý pachatel v době od 12 hodin
15. 3. do 14 hodin 2. 4. ve Ždírci nad
Doubravou na Náměstí 9. května vnikl bez
použití násilí do sklepa bytového domu; z
neuzamčené místnosti kotelny odcizil
pánské horské jízdní kolo. Poškozené
způsobil škodu ve výši 16.000 Kč.
Poškození cizí věci
*Neznámý pachatel v době od 19 hodin 3.
5. do 18 hodin 5. 5. poškrábal osobní
motorové vozidlo zn. BMW, které bylo
zaparkováno za domem v ulici Družstevní
ve Ždírci nad Doubravou. Poškozenému
způsobil škodu ve výši 30.000 Kč.
Kontrola mládeže v restauracích
Policisté 27. 3. ve večerních a nočních
hodinách kontrolovali restaurační zařízení,
bary, herny a podniky s hudební produkcí

na Chotěbořsku a Jeníkovsku. Policejní
akce se zaměřila na možný výskyt
hledaných a pohřešovaných osob i
hledaných věcí, dále na dodržování
zákona o opatřeních k ochraně před
škodami
způsobenými
tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými
látkami se zaměřením na nejvíce
ohroženou skupinu mládeže, na kontrolu
dodržování zákona o loteriích a jiných
podobných hrách a současně na
preventivní působení v silničním provozu
při kontrolách řidičů motorových vozidel.
Do uvedené akce bylo nasazeno celkem
26
policistů
pořádkové
policie
z Obvodních oddělení Chotěboř, PS
Golčův Jeníkov, dále pak policisté
z dopravního inspektorátu Havlíčkův
Brod. V rámci konané policejní akce byly
provedeny
kontroly
celkem
v 11
restauračních zařízeních, barech a místech,
kde dochází ke koncentraci mládeže, a
bylo zkontrolováno celkem 49 osob.
V obci Sobíňov na autobusové zastávce
byla kontrolována skupinka osob a bylo
zjištěno porušení zákona o opatřeních k
ochraně před škodlivými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými
látkami ze strany mladistvé sedmnáctileté
dívky. Věc byla vyřešena uložením
blokové pokuty a mladistvá předána
rodičům. Další porušení tohoto zákona
bylo zjištěno ve Ždírci nad Doubravou: i
zde byla zjištěna sedmnáctiletá dívka pod
vlivem alkoholu.
pprap. Marie Perková, vrchní asistent

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
polovina roku 2015 je za námi a vcházíme do jeho druhé
poloviny. V letních měsících nás čekají tolik očekávané
prázdniny a zasloužené dovolené, ale také práce. Dovolte mi
v krátkosti shrnout, co se událo, co nás čeká a nemine.
Dotace na vybudování dětského hřiště v areálu školy, o které
jsem psal v minulém čísle časopisu, nám bohužel nebyla
přidělena. Neznamená to však, že bychom nemohli pro naše malé
spoluobčany vybudovat hřiště menší a skromnější. Nastává tedy
otázka, jaké hřiště vybudujeme a kde. Budeme rádi, když
přispějete svými nápady a názory.

Zemědělská a.s. Krucemburk, která by v místě kalových polí
chtěla vybudovat silážní žlaby a postavit menší bioplynovou
stanici. Prodejem městys získá zpět půjčené finanční prostředky.
Koncem června nám Kraj Vysočina schválil dotaci na
vytvoření webových stránek, takže se můžete těšit na jejich
novou a věříme, že i přehlednější podobu.
Co se týká dalších projektů, v současnosti byly vypsány a
vypisují se nové dotační tituly, na které bude třeba připravit
projekty, realizaci některých z nich předpokládáme v příštím
roce.
Přeji Vám příjemně strávené pohodové letní dny, užijte si
volna na dovolených a hlavně se vždy šťastně vraťte do svých
domovů.
Otto Kohout

ANALÝZA RIZIK
POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD
NA STARÉM RANSKU

V květnu byly v ulicích Na Diouse, Školní a na příjezdové
cestě k faře opraveny komunikace. Oprava těchto komunikací
stála 205.174 Kč. S opravami komunikací asi nebudeme nikdy
hotovi, neboť když na jedné straně skončíme, na druhé můžeme
opět začít. Plánujeme tedy postupně další opravy. Na řadu by
mělo nyní přijít parkoviště u bytového domu čp. 193 a čp. 345,
která využívají nejen obyvatelé tohoto domu, ale i hasiči a
občané navštěvující zdravotní středisko.
Jistě jste si všimli, jak opravilo ŘSD opěrnou zeď u mlýna při
výjezdu na Vojnův Městec. Na tuto opravu navážeme opravou
zchátralého zábradlí, které je v nevyhovujícím stavu.
U Kadleců, v jihovýchodním cípu náměstí, proběhla oprava
propadlého chodníku: předpokládali jsme vyplavení podkladních
vrstev vodou. Pod dlažbou však byli nalezeni hlodavci a jejich
vyhrabané cestičky, které způsobily zborcení zámkové dlažby.
Velké množství času jsme strávili tím, co se společností BIOS
Krucemburk s.r.o., která má od obce vypůjčené finanční
prostředky na realizaci projektu stavby bioplynové stanice
v areálu ČOV Krucemburk. Tyto finance byly vynaloženy na
zprostředkování dotace a projekt, ale stavba nebyla realizována.
Zastupitelstvo proto rozhodlo o prodeji této společnosti. V této
době, před uzávěrkou vydání tohoto čísla, jednáme se společností
TJ Sokol Krucemburk Vás srdečně zve na tradiční

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 29. 8.
Tradiční poslední den prázdnin na sokolovně věnovaný
převážně dětem. Děti čekají oblíbené soutěže o ceny,
skákací hrad, zmrzlina a párek v rohlíku zdarma.
Více informací na plakátech.
Začátek akce ve 14 hodin.

V současnosti probíhají v okolí Starého Ranska průzkumné
práce, jejichž výsledkem bude zjištění míry a rozsahu možné
kontaminace a výskytu těžkých kovů v povrchových a
podzemních vodách, které mohou pocházet z hornické činnosti.
Při předběžném průzkumu byly zjištěny nadlimitní koncentrace
arzenu, kobaltu a železa v sedimentech, arzenu v povrchových
vodách a niklu a arzenu v podzemních vodách.
Ve zmíněné lokalitě již proběhlo geofyzikální měření. Pro
zjištění míry možné kontaminace povrchových vod jsou
odebírány vzorky z vodoteče Doubravy, Borovského a Ranského
potoka a jejich přítoků. Vzorky podzemních vod jsou odebírány
z nově zhotovených hydrogeologických vrtů. Dále budou
odebrány
vzorky
podzemní
vody
ze
stávajících
hydrogeologických objektů a domovních studní na území Starého
Ranska, Hluboké a Krucemburku. Výsledky analýzy by měly být
hotové do konce roku 2015.
Otto Kohout

ROZLOUČENÍ A UVÍTÁNÍ
V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
Dnem 30. června 2015 ukončil
činnost v naší římskokatolické
farnosti
P.
ThMgr.
Piotr
Balewicz; působil zde od srpna
2010. Jménem Zastupitelstva obce i
jménem svým mu děkuji za
odvedenou práci pro farnost a obec.
P. Piotr Balewicz zamířil do
rodného Polska. Přejeme mu hodně
úspěchů jak v nové farnosti, tak i
v osobním životě.
Od 1. července působí v naší
farnosti P. Štefan Brinda. Pochází
z východoslovenské obce Sečovce, do naší farnosti přišel
z nedaleké Chrudimi. Přejeme mu, aby u nás prožil šťastná léta.
Mgr. Otto Kohout – starosta

Knížka Zelené vzpomínání
Pan František Janáček z Hluboké vydal knihu Zelené
vzpomínání, která je věnována všem, kteří mají rádi Ranecké
polesí. Kniha je doplněna množstvím fotografií našeho
krásného okolí. Knihu můžete zakoupit v Informačním centru
za cenu 200 Kč.

INFORMACE ZE 7.–13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE
7. zasedání – 26. 3. 2015
*RM schválila Účetní závěrku Městyse
Krucemburk k 31. 12. 2014.
*RM schválila Závěrečný účet Městyse
Krucemburk za rok 2014 bez výhrad.
*RM schválila Účetní závěrku ZŠ a MŠ
k 31. 12. 2014 bez výhrad.
*RM schválila Rozpočtový výhled na
období 2016–2019.
*RM schválila převedení hospodářského
výsledku ZŠ 72.404 Kč do fondu
rezervního, 10 000 Kč do fondu odměn a
ponechání prostředků odpisů za rok 2014
ve výši 7.217 Kč v investičním fondu.
*RM schválila odpisy na dlouhodobý
majetek ZŠ – SERVER a MYČKA a
rozpočtové opatření č. 1/2014 ZŠ.
*RM schválila Potvrzení o přijetí dotace
na realizaci projektu Staré Ransko –
Analýza rizik ohrožení povrchových a
podzemních vod těžkými kovy.
*RM schválila Potvrzení o přijetí dotace
na realizaci projektu Vliv bývalé skládky
TKO na zdroje pitné vody v k.ú.
Krucemburk.
*RM schválila poskytnutí příspěvku ve
výši 15.950 Kč společnosti Havlíčkův kraj
na činnost v roce 2015.
*RM schválila smlouvu budoucí o
zřízení věcného břemene mezi Městysem
Krucemburk a firmou E.ON Distribuce.
Jedná se o věcné břemeno na pozemku
parc. č. 843/1 v k. ú. Veselíčko u Žďáru
nad Sázavou a parc. č. 2365/1 v k. ú.
Jámy, kde je Městys Krucemburk
podílovým vlastníkem. Věcné břemeno
bude zřízeno za úplatu v celkové výši
1.600 Kč bez DPH v souvislosti se
stavbou „V509 – rekonstrukce vedení“ za
účelem umístění zařízení VVN.
*RM schválila záměr prodeje pozemku
parc. č. 1509/8 o výměře 822 m2 a parc. č.
1509/12 o výměře 774 m2 v k.ú.
Krucemburk.
*RM schválila smlouvu o sdružených
službách dodávky plynu od 1. 1. do 31.
12. 2016 s firmou ČEZ Prodej.
*RM schválila Rozdělení dotací na
činnost pro rok 2015: Tenisový klub –
20.000 Kč, Klub filatelistů – 1.000 Kč,
Spolek přátel Krucemburku – 3.000 Kč,
Perun Hluboká – 20.000 Kč, Svaz tělesně
postižených Chotěboř – 1.000 Kč,
Myslivecké sdružení – 10.000 Kč, TJ
Sokol – 30.000 Kč, Chrámový pěvecký
sbor – 5.000 Kč, Pěvecký sbor GIOCOSO
– 5.000 Kč, Společnost Jana Zrzavého –
2.000 Kč, TJ Spartak Staré Ransko –
25.000 Kč, FBC Salamandra – 6.000 Kč,
SHM – 8.000 Kč, Český svaz včelařů
Chotěboř – 1.500 Kč, Cyklo klub
Oberbank – 8.000 Kč, ČSOP – 2.500 Kč,
Zahrádkáři – 2.000 Kč.

*RM schválila osazení dopravního
značení na místní komunikaci Benátky
– Krucemburk značkou „zákaz vjezdu
nákladních automobilů“ s dodatkovou
tabulkou „nad 12,5 t“ a dopravní značkou
omezující rychlost 50 km/hod.
*RM neschválila odvolání J. H. z funkce
jednatele obchodní společnosti BIOS.
8. zasedání – 2. 4. 2015
*RM schválila záměr prodeje pozemku
parc. č. 413/18 o výměře 725 m2 a
pozemku parc. č. 413/16 o výměře 41 m2
v k. ú. Hluboká.
*RM schválila smlouvu o zřízení věcného
břemene-služebnosti p. L., čp. 125 –
kabel nn na pozemku č. 57/3 s firmou
ČEZ Distribuce.
*RM schválila opravu obecní kanalizace
v obci Hluboká. Opravu provede firma
Josefa Strašila.
*RM schválila smlouvu mezi Městysem
Krucemburk a Vodovody a kanalizace
Havlíčkův Brod o povolení vstupu na
pozemky a uložení vodovodního potrubí
v souvislosti s rekonstrukcí vodovodu.
*RM schválila stavební úpravy a
přístavbu hospodářského objektu za
účelem zřízení stavby pro rodinnou
rekreaci na parc. č. 49/14 v k.ú. Staré
Ransko, stavebník I. a V. L., Praha.
*RM schválila vyhlášení výběrového
řízení na obsazení bytu č. 3 D v bytovém
domě ul. Školní 454.
*RM schválila odvolání Ing. J. U. z
funkce jednatele obchodní společnosti
BIOS.
*RM
schválila
vydání
kladného
stanoviska k žádosti Obnova Nového
rybníka pod rybníkem Pobočným.
*RM
schválila
opravu
osvětlení
v prostorách prodejny čp. 112.
*RM neschválila smlouvu o poskytování
právních služeb pro městys Krucemburk
s Mgr. Jiřím Slavíkem, advokátem se
sídlem Praha 5.
*RM neschválila opravu podlahy ve
skladu průmyslového zboží v budově čp.
112.
9. zasedání – 13. 4. 2015
*RM schválila umístění do Domu s PS
paní B. K., Krucemburk.
*RM schválila realizaci dětského hřiště
na pozemku parc. č. 734/1 v k.ú.
Krucemburk.
*RM schválila smlouvu o dílo mezi
Městysem Krucemburk a firmou AHV
ekologický servis, Praha 10-Uhříněves, na
odvoz a likvidaci odpadu ze Sběrného
dvora.
*RM schválila ceník pro občany za
odběr odpadů na Sběrném dvoře
následovně: pneumatiky (kat.č. 160103)
25 Kč/ks, pneumatiky s diskem (kat.č.

160103) 55 Kč/ks, lepenka (kat.č. 170301)
10 Kč/kg, stavební suť (kat.č. 170101) 450
Kč/t, eternit (kat.č. 170605) 3 Kč/kg, jiné
stavební a demoliční odpady obsahující
nebezpečné látky (kat.č.170903) 8 Kč/kg.
*RM schválila podání žádosti o dotaci
z fondu Kraje Vysočina na pořízení
webových stránek městyse Krucemburk.
*RM schválila nájemní smlouvu na část
pozemků č. 1641/16 a 1719/2 dle
vyhlášky č. 1/2011 za celkovou částku
10.000 Kč firmě Mados, Kostelec nad
Orlicí.
10. zasedání – 29. 4. 2015
*RM schválila záměr prodeje pozemku
parc. č. st. 557 o výměře 6 m2 v k.ú.
Krucemburk.
*RM schválila proplacení faktury č.
9/2015 za vyhrnování sněhu firmě Josefa
Strašila za celkovou cenu 56.265 Kč
včetně DPH.
*RM schválila proplacení faktury za
právní konzultace firmě Mgr. Jiří Slavík,
advokát, Praha 5, ve výši 24.200 Kč
včetně DPH.
*RM schválila přidělení bytu žadateli A.
J., Staré Ransko, pokud do 7. 5. 2015
doloží výši čistého měsíčního příjmu za
rok 2014 a čestné prohlášení, že nevlastní
nemovitost – dům nebo byt. Pokud
nedoloží požadované doklady, bude byt
přidělen žadatelce P. P., která musí doložit
čestné prohlášení, že nevlastní nemovitost
– dům nebo byt, a výši čistého měsíčního
příjmu za rok 2014.
*RM schválila projektovou dokumentaci
a napojení novostavby RD parc.č. 1509/19
na oddělenou dešťovou a splaškovou
kanalizaci.
*RM schválila budoucí smlouvu o
zřízení věcného břemene a smlouvu o
právo
provést
stavbu
č.
IP-122006846/VB/2
mezi
firmou
ČEZ
Distribuce a Městysem Krucemburk.
*RM schválila výstavbu garáže na
pozemku p.č. 537/1 v k.ú. Krucemburk.
Garáž bude dle projektu vystavěna 5,8 m
od hrany komunikace a k ní bude zřízena
příjezdová cesta ze zámkové dlažby.
*RM doporučila ZM neschválit návrh
smlouvy o koupi závodu Bios a řešení
prodeje předat advokátní kanceláři JUDr.
Lubomíra Málka.
11. zasedání – 11. 5. 2015
*RM schválila návrh Rozpočtového
opatření č. 2/2015.
*RM schválila žádost o udělení licence
k provozování veřejné linkové osobní
dopravy na lince 790205 Třebíč – Velké
Meziříčí – Žďár nad Sázavou – Pardubice
– Hradec Králové pro dopravce TRADOBUS Třebíč.
*RM schválila upravení biologického

septiku s biologickým dočišťovacím
filtrem, a to vybudováním odvětrání nad
střechu kabin TJ Spartak Staré Ransko.
*RM schválila zastoupení Městyse
Krucemburk
advokátem
JUDr.
Lubomírem Málkem ve věci prodeje
obchodního podílu společnosti BIOS.
*RM schválila žádost jednatelům
společnosti BIOS k předložení přehledu
aktuálního stavu pohledávek a závazků
společnosti a k předložení písemného
zdůvodnění právního důvodu k úhradě
pohledávky společnosti V.I.A. PRAHA.
12. zasedání – 27. 5. 2015
*RM schválila návrh uznání závazku a
dohodu o splátkách J. M., Hradec
Králové, na dlužnou částku 69.670 Kč.
*RM schválila pověření TJ Sokol k
výběru poplatku za užívání veřejného
prostranství při pořádání pouti 2015 ve
dnech 30. a 31. 5.
*RM schválila darovací smlouvu z Kraje
Vysočina na podporu převodů vzdělávací
činnosti ZŠ vzdělávající žáky se
speciálními
vzdělávacími
potřebami
v celkové výši 32.000 Kč a na podporu
převodu vzdělávacích činností ZUŠ a
školských služeb středisek volného času
ve výši 31.016 Kč.
*RM schválila použití daru na nákup
vybavení a pomůcek ZUŠ Chotěboř –

pobočka Krucemburk.
*RM schválila smlouvu o poskytnutí
dotace na zajištění sociálních služeb v
roce 2015 z Kraje Vysočina ve výši
37.700 Kč na financování provozních
nákladů sociální služby PS.
*RM schválila smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemena s
firmou
E.ON
Distribuce,
České
Budějovice.
*RM schválila návrh Rozpočtového
opatření č. 3/2015.
*RM schválila nejlevnější nabídku od
firmy DOPIS servis Okříšky za cenu
271.282 Kč včetně DPH na dodávku
zpomalovacího semaforu.
*RM schválila zpracování odborného
posudku „Posouzení účetní hodnoty a
tržní ocenění majetku spol. BIOS
Krucemburk s.r.o.“, který bude zpracován
p. Jiřím Novotným, firma IPI, Žďár nad
Sázavou.
13. zasedání – 3. 6. 2015
*RM schválila žádost MŠ o uzavření
v době prázdnin od 13. 7. do 10. 8.
*RM schválila podání žádosti na Fond
Vysočiny do programu Investujeme
v sociálních službách 2015. Jedná se o
rekonstrukci prádelny v DPS.
*RM schválila podání žádosti na Fond
Vysočiny do programu Dotace na

akceschopnost jednotek požární ochrany
obcí v roce 2015.
*RM schválila směrnice č. 23/2015 o
vedení pokladny, č. 22/2015 o oběhu
účetních dokladů a č. 21/2015 o fondech.
*RM schválila smlouvu o dílo s firmou
DOSIP Servis Okříšky; předmětem
smlouvy je dodávka a instalace 1 ks
dynamického zpomalovacího semaforu
SYDO TRAFFIC.
*RM schválila dar ve výši 2.000 Kč na
nákup odměn pro děti na akci Dětský den
na Starém Ransku.
*RM schválila dar Společnosti Jana
Zrzavého na pořádání oslav k 125. výročí
narození Jana Zrzavého v celkové hodnotě
4.500 Kč.
*RM schválila návrh smlouvy o
poskytování právních služeb pro městys
s JUDr. Lubomírem Málkem, advokátem
se sídlem Havlíčkův Brod, na dobu určitou
od 1. 6. do 30. 9. 2015 za měsíční paušální
částku 10.000 Kč+DPH.
*RM schválila zveřejnění záměru
prodeje společnosti BIOS.
*RM schválila pověření R. Rudolfové a T.
Trávníčka ke kontrole příspěvkové
organizace MŠ a R. Rudolfové a O.
Kohouta ke kontrole příspěvkové
organizace ZŠ za období leden až červen
2015 do 30. 8. 2015.

INFORMACE Z 5. A 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
5. zasedání – 22. 4. 2015
*ZM schválilo revokaci usnesení č.
1/2015/4 pod bodem č. 7.3. a č. 3/2014/3
pod bodem 22.
*ZM schválilo prodej pozemku parc.č.
1509/14 o výměře 794 m2 v k.ú.
Krucemburk za cenu 150 Kč/m2, odprodej
kanalizační
a
vodovodní
přípojky
v hodnotě 15.000 Kč a 5.000 Kč, odprodej
pilíře na elektřinu a plyn v hodnotě 4.680
Kč žadatelům T. D. (Žďár nad Sázavou) a
M. Z. (Velké Meziříčí).
*ZM schválilo prodej pozemku parc.č.
1509/16 o výměře 931 m2 v k.ú.
Krucemburk za cenu 150 Kč/m2, odprodej
kanalizační
a
vodovodní
přípojky
v hodnotě 15.000 Kč a 5.000 Kč, odprodej
pilíře na elektřinu a plyn v hodnotě 4.680
Kč manželům R. a M. K (Krucemburk).
*ZM schválilo prodej parc.č. 1509/12 o
výměře 774 m2 v k.ú. Krucemburk za cenu
150 Kč/m2, odprodej kanalizační a
vodovodní přípojky v hodnotě 15.000 Kč
a 5.000 Kč, odprodej pilíře na elektřinu a
plyn v hodnotě 4.680 Kč manželům P. a O.
K. (Stržanov).
*ZM schválilo prodej části pozemku
parc.č. 1654 dle geometrického plánu
v k.ú. Krucemburk za cenu 40 Kč/m2.
Geometrický plán bude vypracován na
náklady žadatele – J. S. (Krucemburk,

Hluboká).
*ZM schválilo prodej pozemků parc.č.
413/18 o výměře 725 m2 a parc.č. 413/16
o výměře 41 m2, oba v k.ú. Hluboká, za
cenu 40 Kč/m2 dle geometrického plánu č.
118–54/2014 ze dne 23. 9. 2014. Žadatel:
Z. H., Krucemburk.
*ZM schválilo koupi pozemku parc.č.
413/17 o výměře 41 m2 v.k.ú. Hluboká, za
cenu 40 Kč/m2 od pana Z. H.
(Krucemburk) dle geometrického plánu
č.118-54/2014 ze dne 23. 9. 2014.
*ZM schválilo dodatek č. 1 ke Kupní
smlouvě ze dne 29. 3. 2013.
*ZM schválilo záměr prodeje BIOS a
odložení projednání návrhu Kupní
smlouvy BIOS.
*ZM schválilo úpravu ceny stočného od
1. 6. 2015 v celkové částce 29 Kč/m3 v
Krucemburku a 17 Kč/m3 na Starém
Ransku.
*ZM schválilo rozpočtový výhled 2016–
2019.
*ZM schválilo závěrečný účet městyse a
účetní závěrku městyse za rok 2014 bez
výhrad.
*ZM schválilo smlouvu o poskytnutí
dotace na podporu informačních center
v Kraji Vysočina ve výši 41.000 Kč od
Kraje Vysočina.
*ZM schválilo smlouvu o poskytnutí

dotace na zajištění sociálních služeb
v roce 2015 a na podporu poskytování
sociálních služeb ve výši 131.500 Kč od
Kraje Vysočina.
*ZM schválilo rozpočtové opatření č.
1/2015.
*ZM schválilo záměr výstavby dětského
hřiště bez určení místa.
*ZM schválilo smlouvu mezi Městysem
Krucemburk a TJ Sokol o zapůjčení
finančních prostředků z rozpočtu městyse
ve výši 400.000 Kč s ročními splátkami
67.000 Kč a splatností do 30. 11. 2020.
*ZM schválilo Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území městyse Krucemburk a místních
částí Staré Ransko a Hluboká.
*ZM schválilo odměny neuvolněným
členům ZM, členům RM a členům výborů
ponechat ve stávající výši.
*ZM schválilo změnu způsobu využití
pozemku stavební parc.č. 1 v k.ú. Staré
Ransko na stavbu pro hromadnou rekreaci.
*ZM schválilo změnu pozemku p.č.
38/12 na plochu pro hromadnou rekreaci.
*ZM schválilo změnu pozemku p.č.
284/3 v k.ú Staré Ransko pouze pro vodní
plochu, nelze provést změnu na stavební

pozemek.
*ZM schválilo změnu využití pozemku
p.č. PK 1406/24 v k.ú. Krucemburk
z louky na hromadnou rekreaci.
*ZM schválilo změnu využití pozemku
p.č. PK 1406/25 v k.ú. Krucemburk.
*ZM schválilo realizaci Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje
území Místní akční skupiny Havlíčkův
kraj na období 2014–2020 na svém
správním území.
*ZM neschválilo částečně uhradit Z. H.
pořízení Geometrického plánu č.11854/2014.
*ZM neschválilo udělení souhlasu k
opravě štítové římsy u domu Staré Ransko
č.p. 12.
6. zasedání – 30. 4. 2015
*ZM schválilo převod obchodního
podílu a cenu převáděného obchodního
podílu společnosti BIOS Krucemburk na

nabyvatele Zemědělskou a.s. Krucemburk
za nominální cenu 200.000 Kč.
*ZM neschválilo uložení RM, aby ve
lhůtě 30 dní provedla převod obchodního
podílu ve společnosti BIOS Krucemburk
na
nabyvatele
Zemědělskou
a.s.
Krucemburk:
a) obchodní podíl společnosti BIOS
bude prodán nabyvateli za
nominální cenu 200.000 Kč;
b) ke
Smlouvě
o
převodu
obchodního podílu z převodce na
nabyvatele
bude
zpracován
znalecký posudek společnosti
BIOS;
c) znalecký posudek č. 341–4/15 o
ceně nemovitosti – stavebních
pozemků
v k.ú.
Krucemburk
zapsaných na LV 3824 u KÚ pro
Vysočinu, KP Havlíčkův Brod ze
dne 29. 4. 2015 byl vypracován.

*ZM neschválilo Smlouvu o koupi
závodu mezi BIOS Krucemburk a
Zemědělskou a.s. Krucemburk.
*ZM ukládá RM, aby ve lhůtě 40 dní
provedla:
a) převod obchodního podílu ve
společnosti BIOS na nabyvatele
Zemědělskou a.s. Krucemburk;
b) ke
Smlouvě
o
převodu
obchodního podílu z převodce na
nabyvatele
bude
zpracován
znalecký posudek společnosti
BIOS;
c) znalecký posudek č. 341–4/15 o
ceně nemovitosti – stavebních
pozemků v k.ú. Krucemburk
zapsaných na LV 3824 u KÚ pro
Vysočinu, KP Havlíčkův Brod ze
dne 29. 4. 2015 byl vypracován.

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.

POSKYTNUTÍ DOTACE PRO IC
V roce 2015 jsme podali žádost o dotaci z rozpočtu Kraje
Vysočina na podporu turistických center v Kraji Vysočina pro
Informační centrum a Pamětní síň Jana Zrzavého Krucemburk.
Naše žádost byla úspěšná a byla podepsána smlouva o poskytnutí
dotace v celkové výši 41.000 Kč. Dotace bude použita na
dovybavení našeho infocentra, které zlepší služby, jež naše IC
návštěvníkům nabízí. V neposlední řadě připravujeme
obnovenou informační brožuru o Krucemburku. Veškeré náklady
budou hrazeny Krajem Vysočina.

POPLATEK ZA STOČNÉ
MÍRNĚ PODRAŽÍ
Poplatek za stočné mírně podraží, a to od 1. června 2015.
Zastupitelstvo městyse na svém zasedání 22. dubna rozhodlo o
navýšení ceny stočného. Důvodem je zvýšení nákladů na provoz
čističky odpadních vod a údržbu kanalizace ve vlastnictví
městyse. Nové ceny jsou pro obyvatele Krucemburku 29 Kč/m3
včetně DPH a pro obyvatele Staré Ranska 17 Kč /m3 včetně
DPH.
V letních měsících bude provedena oprava kanalizačních
poklopů na hlavní silnici I/37, bude stát cca 200.000 Kč. Věříme,
že se po opravě uleví nejen motoristům, ale také Vám, kteří
bydlíte v blízkosti těchto poklopů.
Otto Kohout

PSI
Prosíme všechny majitele psů, aby podle platné Obecně
závazné vyhlášky č. 6/2011 o místním poplatku ze psů dodrželi
poplatkovou povinnost přihlásit každého psa na Úřadu městyse,
a to v den, kdy pes dovršil stáři tří měsíců.
Vzhledem k tomu, že se ze strany občanů množí stížnosti na
volně pobíhající psy, upozorňujeme občany na platnost obecně
závazné vyhlášky, podle níž je volný pohyb psů na veřejném
prostranství zakázán. Každý majitel psa je povinen po svém psu
exkrementy uklidit. Toto platí i pro ostatní drobné zvířectvo,
neboť veřejná prostranství nejsou určena k chovu slepic.

REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI
V dubnu a
květnu
proběhla
rekonstrukce
opěrné zdi v
zatáčce u
mlýna z
důvodu jejího
špatného
technického
stavu. Stavbu
v hodnotě 2,1
mil. korun
provádělo Ředitelství silnic a dálnic ČR. Opěrná zeď byla
zpevněna, na silnici byl položen nový povrch vozovky a
vyměněna část zábradlí.

IC KRUCEMBURK A PAMĚTNÍ SÍŇ JANA ZRZAVÉHO
8. června 2002 bylo v Krucemburku otevřeno Informační centrum a Pamětní síň Jana
Zrzavého. V Pamětní síni se návštěvník dozví řadu zajímavých informací z umělcova
života a jeho vztahu ke Krucemburku, kde byl dle svého přání pohřben (hrob je u
katolického kostela na náměstí Jana Zrzavého). V Pamětní síni je bohatá obrazová
dokumentace včetně reprodukcí některých významných děl Jana Zrzavého. Od 1. 5. 2015
je v Informačním centru nová expozice „Z ilustrované tvorby Jana Zrzavého“.
Informační centrum poskytuje základní služby, které jsou u turistických center obvyklé:
IC Krucemburk
Náměstí Jana Zrzavého 13
582 66 Krucemburk
tel.: 569 697 320
e-mail: ic@krucemburk.cz

Provozní doba 1. 6. – 15. 9.
Po, St
7.00 – 17.00 h
Út, Čt, Pá 7.00 – 15.00 h
So, Ne
9.00 – 13.00 h
Polední přestávka od 11.30 do 12.15 h

•
•
•
•

základní turistické informace o obci a okolí
informace o ubytování a stravování
prodej map, průvodců, pohlednic
prodej drobných upomínkových předmětů

MOŘE U RYBNÍKA ŘEKA
Prázdniny jsou tady a s nimi i čas koupání, polehávání v trávě, pozorování hvězd a sladkého nicnedělání. K dokonalé pohodě
patří též nějaké příjemné místo, kde se o Vás někdo postará – a tak Vás srdečně zveme do naší restaurace Moře u rybníka Řeka,
kde hlinecké i chotěbořské pivo poteče proudem, žádný žaludek nezůstane prázdný a ve Vaší unikátní historické plovárně na
Řece bude panovat – jako vždy – dobrá nálada. Prostě prázdniny takové, jaké mají být.
A protože k létu patří také zábava, legrace, sportovní klání, zážitky a povyražení – nezůstávejte doma a přijďte se k nám
podívat! I letos jsme pro Vás všechny nachystali množství akcí, z nichž si zajisté vyberete.
Léto na Moři (sedmý ročník) – program akcí
17. 7. – 20.00 – MONTY – TLUSTÝ PÁN (koncert moravského písničkáře)
22. 7. – 18.00 – Hudební recitál pro děti (nevšední setkání s hudbou, plno hádanek, her a soutěží)
24. 7. – 20.00 – Na stojáka. Lukáš Pavlásek, Karel Hynek, Arnošt Frauenberg, Daniel Čech – stand–up comedy
25. 7. – 19.00 – Večer s tóny harmoniky (tradiční posezení s lidovou písní)
31. 7. – 20.00 – Super zábava s neobvyklou hudební sestavou – housle, kytara, basa
2. 8. – 18.00 – Odpoledne s kouzelníkem – Standovskij kouzelník Jílek zaujme, překvapí, potěší, rozesměje, obdaruje a
navíc naučí jednomu kouzlu Vašeho potomka
7. 8. – 20.00 – Pepa Štross a syn (koncert plný zábavy a vtipů v podání známého českého baviče a zpěváka)
8. 8. – 9.00 – O Mořského vítěze VIII. ročník (tradiční soutěž pejsků)
8. 8. – 18.00 – O ploutev žraloka Žrouta (soutěž pro jedlíky a milovníky piva)
9. 8. – 11.30 – O zlatou šlapku (soutěž ve šlapání na šlapadle)
14. 8. – 20.00 – Jarda Bílek a spol. (tradiční zábava ve velkém stylu)
15. 8. – 14.00–20.00 – PRAVÁ PIRÁTSKÁ NÁMOŘNÍ BITVA (podívaná pro celou rodinu)
19. 8. – 19.00 – Večer s akordeonem a kytarou
21. 8. – 18.00 – Kouzelnické představení pro děti
21. 8. – 20.00 – Vrabčí trh – příjemné tóny jazzu, folku, country a popu; hudební zábava
Bližší informace k jednotlivým bodům programu najdete na našich webových stránkách www.morerybnikreka nebo na našem
facebookovém profilu. Změna programu vyhrazena – je dost pravděpodobné, že se bude rozrůstat, řada akcí je ještě v jednání.
NA VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY SE MOC TĚŠÍME A PŘEJEME NÁM VŠEM HEZKÉ LÉTO!
Spolek zahrádkářů Krucemburk pořádá
v sobotu 15. a neděli 16. srpna

TRADIČNÍ VÝSTAVU KVĚTIN
V PROSTORÁCH ÚŘADU MĚSTYSE KRUCEMBURK
MŮŽETE ZHLÉDNOUT
BOHATÝ SORTIMENT ARANŽOVANÝCH KVĚTIN Z VYSOČINY
OTEVŘENO BUDE: V SOBOTU I V NEDĚLI OD 8 DO 17 HODIN

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.

HISTORIE
STARÝCH RANECKÝCH ŽELEZÁREN

Staré
Ransko,
obec,
která
patřila
v minulosti
k nejvýznamnějším místům železářské výroby v Čechách. V té
době byla metalurgie železa nejdůležitějším druhem průmyslové
výroby, a to zejména v dobách od 14. do 19. století. Podmínky
zde byly dány nalezišti železné rudy, rozsáhlými lesy, které
poskytovaly dostatek dřeva k výrobě dřevěného uhlí, jež se pálilo
v milířích a bez něhož by byla výroba v hutích nemyslitelná, a
dostatkem vody, která se používala jako energie k pohonu
vodních kol, zejména v hamrech. Na počátku železářství to byly
první primitivní železářské pece, které byly zabudovány do
terénu v hamrech, kde se surové železo dále zpracovávalo neboli
zkujňovalo.
Zachoval se tragický příběh z nejdeckého hamru, který v té
době patřil žďárskému klášteru: majitel krucemburského panství
Jindřich Střela z Rokyc žádal klášter, aby postavil před soud
svého poddaného Prokopa z Nejdku pro vraždu Střelova
služebníka Pavla, řečeného Kuli.
Známe první doložené nájemce hamru na Ransku. V roce
1480 jimi byli hamerníci Jakub a jeho bratranec Petr. V té době
byla u hamru tavicí pec a hamerské kladivo. Hamry byly
většinou pronajímány nájemcům, majiteli byla vrchnost. Na
konci 16. století se připomíná jako majitel hamru Pavel. O
dalších hamernících nemáme záznamy.
V druhé polovině 16. století se objevily v rámci vývoje
výroby surového železa první dýmačky – tavicí pece, které
nahradily dosud používané tavicí pece v hamrech. Byly to
šachtovité pece opatřené měchy k dýmání vzduchu do
pracovního procesu pece. K výrobě se používalo dřevěné uhlí
pálené v milířích. Dýmačky byly na Ransku, v Sobíňově, v
Želených Horkách a na jiných místech. V 16.–17. století byly
známé výrobky (kosy a srpy) přibyslavských kosařů, které měly
odbyt i v cizině. Prodávalo se prutové a tyčové železo.
Začátkem 17. století začaly vznikat první vysoké pece.
V červnu roku 1669 koupil kníže Ferdinand z Dietrichsteina,
majitel polensko-přibyslavského panství, od Fridricha
Smilovského z Palmberka, majitele Krucemburku, dům pod
Dlouhým (Raneckým) rybníkem, aby zde postavil vysokou pec.
Původně chtěl Dietrichstein budovu hamru na Ransku přestavět
na vysokou pec. Zvolené místo bylo asi výhodnější pro pohon
vodních kol.
V té době vznikla také vysoká pec a kujicí výheň v Polničce
(patřila žďárskému klášteru). Na Ransku byla nedaleko Ranské
hory, kde se těžila ruda. Na výrobu jednoho centýře (51,37 kg)
surového železa bylo potřeba dřevěné uhlí z 2,3 sáhů dřeva (sáh

byl 1,77 metru, sáh dřeva byla hranice dřeva vysoká 1 a široká
1,77 metru o různé délce polen).
Ve vysokých pecích na Ransku a v Sobíňově se pracovalo
ještě v roce 1740. V tomto roce došlo 21. a 22. prosince k velké
větrné bouři a byly zničeny zdejší lesy: v té době byla spotřeba
dřeva pro výrobu dřevěného uhlí vysoká. V Sobíňově byl provoz
vysoké pece zastaven v roce 1742, kdy byl Sobíňov prodán
královéhradeckému biskupovi Josefu Vratislavu z Mitrovic, a
vysoká pec byla přestavěna na mlýn.
Na Ransku byl provoz vysoké pece postupně zastaven
v letech 1756–1760. V provozu zůstaly jen kujicí výhně v Bílku,
Železných Horkách a v Pekelném hamru na Sázavě.
V posledních letech 18. století se vyrábělo železo jen na Bílku
pro potřebu polenského panství.
Na začátku 19. století byl provoz vysoké pece na Ransku
obnoven: roku 1811 byla zahájena stavba nové vysoké pece. Od
majitelů byla odkoupena čtyři rolnická stavení, ta byla
rozbourána a na jejich místě postavena výrobní zařízení.
Hutnímu úřadu byl předán také panský dvůr společně
s Pobočným rybníkem. Stavba nové vysoké pece se však zdržela
a byla dokončena až v roce 1814. V té době byla také přestavěna
budova kujicí výhně na Bílku. Nová vysoká pec byla postavena
v místech, kde byla halda strusky ze staré vysoké pece. V roce
1813 byla u Pobočného rybníka postavena další kujicí výheň a
kovárna: tato zařízení byla opatřena dvěma dmýchadly
poháněnými vodními koly. Ve 20 letech 19. století byla
postavena dvojitá kujicí výheň a zřízen hamr u rybníka Řeka.
V roce 1822 byla na Ransku postavena kuplovna a byly
rozšířeny soustružnické dílny. V roce 1837 byla postavena druhá
vysoká pec a roku 1838 drátovna.
Po zrušení cisterciáckého kláštera ve Žďáru v roce 1784 byla
vysoká pec v Polničce pronajatá. V roce 1826 koupil panství
bývalého kláštera ve Žďáru hrabě Vratislav z Mitrovic pro
knížete Františka Josefa z Dietrichsteina a ten přivtělil Žďár ke
svému polensko-přibyslavskému panství. Železárny v Polničce a
na Ransku byly sloučeny v jeden podnik. V Polničce byla
přestavěna vysoká pec, postavena kuplovna a později válcovna,
kde se již v roce 1838 vyráběly kolejnice pro železniční tratě
Rakouska-Uherska.
V roce 1846 byla postavena další výrobní zařízení: na Ransku
a v Polničce bylo v provozu sedmnáct kujicích výhní
s hamerskými kladivy. V roce 1847 byla na Ransku postavena
další vysoká pec, takže v celkovém podniku pracovaly již čtyři.
Jedna z raneckých pecí byla vysoká 10,1 metrů. Významnou
osobností ranecko-polničských železáren byl jejich hutní ředitel
Václav Jettel, vynikající odborník v metalurgii. Železárny byly
v té době na druhém místě výroby železa v Čechách.
Výrobky železáren. V raneckém a polničském podniku se
vyráběly už od 30. let 19. století různé lité a kované výrobky,
které pronikaly pozvolna na středoevropský trh. Již v roce 1829
vystavovaly železárny své výrobky na průmyslové výstavě
v Praze, kde podnik dostal zvláštní čestné uznání. Od roku 1840
se podnik zaměřil na vodovodní a plynové roury určené pro
vídeňské a pražské odběratele. Po uvedení polničské válcovny do
provozu se v ní vyráběly kolejnice pro všechny budované
železniční tratě ve střední Evropě.
Ve 40. letech podnik vyráběl na objednávku větší strojní
součástky pro zákazníky z Prahy a Brna, dále se zde vyrábělo
různé nářadí, přístroje, kříže a náhrobní církevní a medailérské
výrobky, nápravy a různé druhy dalších výrobků. Proslavené
byly formy na oplatky. Vyráběly se zde dokonce hodiny a
odlévala kamna pro vojenské posádky v Olomouci, Brně, Linci a
Salcburku. Hlavním odbytištěm byla Vídeň, kde měl podnik své
sklady. Vyráběly se zde také ozdobné mříže.

Z Ranska a Polničky se dopravovaly výrobky povozy k dráze
Pardubice – Praha do Pardubic. Další místo, kam se vozily, bylo
Brno, odkud se dráhou dopravovaly do Olomouce, Vídně a
dalších míst. K další dopravě se používalo dunajské vodní cesty.
Pracovníci. Na Ransku a v Polničce bylo zaměstnáno mnoho
lidí různých profesí. V dolech při těžbě rudy, v hutích při
vysokých pecích u kujicích výhní, u hamerských kladiv, při
dobývání rašeliny pracovali uhlíři, vozkové, nakladači a další
pomocní dělníci, zámečníci, modeláři, soustružníci, kováři a
pilníkáři. Mnoho lidí pracovalo v lesích při těžbě dřeva. Přesný
počet pracovníků není nikde uveden, měnil se s jednotlivými
roky provozu. V době největšího rozkvětu podniku se uvádí, že
zde pracovalo 1.600 až 1.800 lidí, možná i více. Jen
v rašelinovém lomu u Radostína pracovalo 24 lamačů a 45
pomocných dělníků.
Kvůli nedostatku dřeva byl na Ransku v roce 1855 omezen
provoz jen na jednu vysokou pece a na jednu kujicí výheň.
Hledaly se jiné zdroje paliva. Mimo rašelinu se zkoušely do pece
přidávat i bukové štěpiny. Již za ředitelování Václava Jettela se
hledalo v okolí uhlí. Nepatrné množství mladého uhlí (lignitu)
bylo nalezeno u Hluboké, Vojnova Městce a Krucemburku, těžba
by byla nevýnosná, a tak se od ní upustilo.
V Polničce vyhořela v roce 1855 válcovna a již nebyla
obnovena. V roce 1862 si vedl podnik v Polničce velmi špatně a
provoz vysoké pece byl zastaven. Ruda v dolech byla pomalu
vytěžená a dovážet rudu a uhlí po železnici bylo velmi nákladné.
Železárny na Ransku se pomalu blížily ke svému konci,
koncem roku 1886 byl v nich zastaven provozu úplně. Se
železárnami byla zastavena i práce v posledním zbývajícím dole.
Mnoho zaměstnanců zůstalo bez práce a jejich rodiny bez
obživy. To mělo pro zdejší chudý kraj katastrofální důsledky.
Proto se někteří zaměstnanci se svými rodinami vystěhovali do
USA, Ruska, Německa a dalších států.
V roce 1872 si zřídil zámečnickou dílnu Josef Janáček, syn
hostinského Jana Janáčka, a začal vyrábět a brousit nože do
řezaček cukrové řepy. Později založil strojírenský podnik a
vyráběl lisy do cukrovarů. Ze začátku používal výrobky
železáren, později založil strojírenský podnik, který navázal na
tradici raneckých železáren. Další strojírenský podnik založil
Josef Dymák: koupil bývalý pulverk, v němž byly pomocné
provozy železáren. V obou strojírnách byla také slévárna. Po
Josefu Dymákovi převzal podnik jeho syn Josef se svým
švagrem Červeným. Koncem 20. let minulého století tento
podnik zanikl.
Pavel Vomela

VZPOMÍNKA
NA MUDR. VÁCLAVA DRBÁLKA
18. srpna uplyne již 115 roků od
narození bývalého obvodního lékaře
v Krucemburku MUDr. Václava
Drbálka. Narodil se a vyrůstal
v Praze. Po ukončení studia
medicíny započal dráhu lékaře
v nemocnici v Počátkách a později
v Německém Brodě.
Roku 1928 nastoupil místo
obvodního lékaře po zemřelém
MUDr. Raimanovi v Krucemburku. Tak se dostal na Vysočinu,
kterou si zamiloval a zůstal jí věrný až do konce svého života.
Byl svědomitým a obětavým lékařem, dokonale ovládal
medicínu, byl výborný internista, prováděl i chirurgické zákroky,
rovnal a léčil zlomeniny a dovedl si poradit téměř se vším, co
jako lékař potřeboval.

Měl značně rozsáhlý lékařský obvod, který zahrnoval
osmnáct obcí a osad. Také pracovní doba doktora Drbálka byla
neomezená: ve dne a třeba i v noci navštěvoval své pacienty.
Jeho život byl ohrožen 5. května 1945, kdy byl zajištěn poté,
co vyzval velitele krucemburské německé posádky ke složení
zbraní: byl zatčen a zakrátko bylo v Krucemburku vyhlášeno
stanné právo. Dr. Drbálek byl posléze propuštěn s podmínkou, že
se musí každé dvě hodiny hlásit na velitelství. Byl si však vědom
svých lékařských povinností, a proto musel odjet za svými
pacienty a tím porušit nařízení o hlášení. I přes varování se vrátil
do Krucemburku, na jehož okraji byl zatčen příslušníky
jagdkomanda. Naštěstí jej doprovázel uprchlík z amerického
zajetí – německý voják, v jehož rodině byl u nemocného děcka.
Ten se za V. Drbálka přimluvil. Gestapák Rupper chtěl nechat
zastřelit dr. Drbálka společně se zadrženými bratry Janů
z Hlinného na Žďársku. Díky přímluvě A. H. byl propuštěn a
unikl tak jisté smrti. Nadlidskou práci dr. Drbálek odvedl po
leteckém náletu na Krucemburk a Ždírec nad Doubravou 9.
května 1945, kdy včasnou lékařskou pomocí, kterou poskytl
raněným, zachránil mnoho lidských životů.
V. Drbálek byl také výborný sportovec, aktivně se
zúčastňoval práce ve zdejším Sokole. Byl také nadšeným
divadelníkem, v sokolském divadelním souboru dělal režiséra.
Se souborem nastudoval mnoho divadelních her.
V roce 1960 odešel MUDr. Drbálek po letech náročné práce
na zasloužený odpočinek. Zemřel 13. září 1978. Místo jeho
posledního odpočinku je na katolickém hřbitově v Krucemburku.
V jeho obětavé práci lékaře mu pomáhala manželka Věra,
která u něho pracovala jako zdravotní sestra. Dodnes pan doktor
Drbálek žije ve vzpomínkách lidí, kteří ho znali.
Po MUDr. Drbálkovi je pojmenována i jedna z ulic
v Krucemburku.
Pavel Vomela.

DVA SUPERINTENDANTI
V Krucemburku působili na počátku 19. století dva
evangeličtí faráři, kteří výrazně zasáhli do života sboru i
městečka. Ovlivnili také život mladých bohoslovců, kteří část
svého života spojili s naší obcí (Josef Růžička, Kristián Pospíšil,
Daniel B. Molnár aj.). Oba se později stali superintendanty
(vyššími duchovními hodnostáři v evangelické církvi)
augsburské víry.
Josef Krejčí se narodil 23. února 1773 v Horních
Dubenkách. Absolvoval gymnázium v Banské Bystrici, od roku
1791 studoval bohosloví a filozofii v Bratislavě na lyceu. 23.
listopadu 1797 jej superintendant Štěpán Leška ordinoval na
kazatele. Prvním jeho působištěm byl Humpolec (1797–1803).
Zde nahradil krucemburského rodáka Vojtěcha Špinara (narozen
23. dubna 1771 v čp. 16; v letech 1793–95 byl farářem v
Krucemburku, v 1795–97 v Humpolci, zemřel 4. dubna 1804 v
Krucemburku).
Roku 1803 byl J. Krejčí jmenován farářem v Krucemburku.
Farnost převzal v nedobrém stavu. Až na provizorium v letech
1793–95, kdy byl krucemburským farářem zdejší rodák Vojtěch
Špinar, působili ve farnosti mladí slovenští kazatelé – císař
povolil českým evangelíkům získávat kazatele pouze z rakouské
říše (nikoliv např. z Pruska, kde žili potomci českých emigrantů).
Jejich vedení bohoslužeb bylo v rozporu s místní tradicí (zpívání
oltářní průpovědi a modlitby, podávání hostie při večeři Páně
aj.): slovenské bohoslužby augsburské víry pro ně byly příliš
obřadné a připomínaly jim katolický rituál. Výsledkem byly
neshody uvnitř sboru, přestup věřících k jiným sborům (zejména
k reformovanému sboru v Sázavě) a také časté střídání farářů.
V dobrém stavu nebyla ani evangelická škola. Vyučoval zde
od roku 1785 krejčí Jan Daniel, absolvent tříměsíčního

učitelského kurzu pro triviální školy v Německém Brodě. Školu
zanedbával, měl nepořádek na vyučování, často byl opilý;
výsledkem byla nízká docházka dětí. Hlavním jeho příjmem
měly být sobotáles, které však řada rodičů neplatila. Proto si
vydělával krejčovinou a působil jako písař, učitelství se pro něho
postupně stalo vedlejší činností.
J. Krejčí se po příchodu do Krucemburku (27. července 1803)
zaměřil na stabilizaci sboru. Dohlížel na vzdělání dětí, a proto je
po nedělích doučoval tomu, co bylo v řádném vyučování
zanedbáno. V letech 1809–11 byla z jeho iniciativy opravena a
rozšířena chátrající dřevěná školní budova v severovýchodní
části náměstí: původní šatlava postavená roku 1778 byla
evangelickému sboru darována roku 1787. Stav vyučování a
výsledky kontroly z krajského úřadu v Čáslavi, který kritizoval
také nesvědomitost rodičů při sledování docházky svých dětí,
vedly J. Krejčího k odvolání J. Daniela a dosazení Josefa Brdíčka
(1811). Ten však po dvou letech – mj. kvůli neshodám s
odvolaným učitelem Danielem – odešel. Hrozilo nebezpečí, že
bude škola zavřena. Podařilo se však získat roku 1813 učitele
Františka Jozífka, který zde působil až do smrti (1845); pod jeho
vedením se úroveň vyučování i docházka dětí výrazně zlepšily.
To, že J. Krejčí i F. Jozífek přišli do Krucemburku z Humpolce,
vedlo k posílení vztahů zdejšího sboru s humpoleckým sborem.
V březnu 1814 J. Krejčí z Krucemburku odešel a působil pak
jako kazatel českého evangelického sboru v Praze. Přátelil se s
Františkem Palackým, Josefem Dobrovským, jemuž věnoval
oslavné verše, Josefem Jungmannem, Pavlem J. Šafaříkem a
dalšími obrozenci.
Po smrti superintendanta Michala Bohumila Siehma (10.
června 1828) byl evangelickou konzistoří ve Vídni navržen na
funkci: v odůvodnění se uvádí, že má zkušenosti s duchovní
správou, má požadované vzdělání, ovládá oba zemské jazyky a
má mezi věřícími potřebnou autoritu. Vzhledem k tomu, že
protikandidát Jan Molnár 20. listopadu 1828 zemřel, byl J. Krejčí
ve funkci potvrzen a v listopadu 1829 se ujal úřadu. Začátkem
30. let mu v úřadu vypomáhal kohoutovský rodák Josef Růžička,
počátkem 40. let Daniel B. Molnár.
F. Krejčí byl literárně činný. Věnoval se zejména chrámové
písni. Uspořádal druhé vydání Leškova zpěvníku Nová kniha
zpěvů křesťanských (1818) – církevního zpěvníku pro
evangelické křesťany, do něhož přeložil pětadvacet písní
(dvanáct písní pak přeložil Jan Molnár). Písněmi přispíval i do
různých dobových zpěvníků.
Josef Krejčí zemřel 23. května 1844 v Praze. Nad jeho
hrobem promluvil a život zesnulého zhodnotil Josef Růžička.
Jakub Beneš se narodil 25. července 1792 ve Studnici u
Náchoda v rodině obchodníka a rychtáře. Základní vzdělání
získal u křížlického faráře Jana Molnára (1803–1806), poté
vystudoval gymnázium v slovenské Modre (1806–13) a
bohosloví a filozofii v Bratislavě (1813–17). Krátce působil jako
vychovatel v rodině soukenického továrníka Antonína Plucara v
Moravském Krumlově.
Od října 1818 byl J. Beneš kazatelem v Krucemburku. Za
jeho působení byla zcela přestavěna evangelická škola. Dřevěná
stavba postupně chátrala a krajský úřad požadoval opravu. Roku
1820 byla budova nahrazena zděnou budovou z kamene a
odpovídala tehdejším technologickým i hygienickým
požadavkům. J. Beneš se zasadil také o stavbu nového
evangelického kostela, protože dosavadní dřevěnou stavbu
považoval za nedůstojnou sboru s tak bohatou tradicí. Roku 1821
dal vypracovat plán, rozpočet a obstaral úřední povolení, sbor
však neměl dostatek peněz, a tak ze stavby sešlo. Přesto koncem
20. let začal být svážen kámen, z něhož později byla budova
vystavěna.
V době jeho působení navštěvoval zdejší evangelickou školu

kohoutovský rodák Josef Růžička. Na přímluvu J. Beneše jej
rodiče dali studovat na gymnázium v západoslovenské Modre a
studium ukončil s vyznamenáním. Jak vyplývá z dobových
materiálů, byl J. Beneš v Krucemburku mezi věřícími oblíben,
zejména proto, že dovedl sbor opět sjednotit a situaci v něm
uklidnit. Roku 1826 bylo v Krucemburku 230 evangelíků.
Roku 1825 J. Beneš odešel z Krucemburku a stal se farářem
v Heřmanových Sejfech (dnes Rudník) u Hostinného. Zdejší
německý evangelický sbor měl dlouhou tradici: vznikl roku 1783
a byl nejstarším německým evangelickým sborem v Čechách. Již
letech 1785–86 vystavěl za finanční podpory evangelíků z
pruského Slezska v části Bolkov modlitebnu; byla hodnocena
jako jeden z nejkrásnějších tolerančních kostelů v Čechách (v
současnosti je značně zdevastovaná). Kolem kostela byl založen
hřbitov (1810) a v blízkosti vystavěna budova fary. Sbor byl po
roce 1945 zrušen.
J. Beneš působil v Sejfech více než jednadvacet let (1825–
47), roku 1830 byl jmenován seniorem. V době jeho působení
měl sbor kolem 700 věřících. Benešovou zásluhou byla zřízena
německá jednotřídní škola (1830) připravující děti z
krkonošského regionu ke studiu na vyšších evangelických
školách; roku 1834 byla postavena školní budova. Podle
dobových záznamů našli na sejfské faře v 30. letech azyl
příbuzní a přátelé Martina Luthera, kteří odcházeli do Pruska.
Od 16. května 1847 J. Beneš působil jako farář v Praze,
zároveň byl potvrzen ve funkci seniora. Sbor od něho očekával,
že jej – po problémech, které doprovázely volbu superintendanta
v letech 1844–45 a po odchodu D. B. Molnára do Krucemburku
– sjednotí, to se mu však zprvu nedařilo. Na rozdíl od J. Růžičky
neměl v Praze společenské a kulturní kontakty, nebyl ani
charismatickým kazatelem.
Roku 1863 byl J. Beneš zvolen superintendantem. Za jeho
působení evangelická církev získala kostel sv. Salvatora v Praze
(1863). Původní kostel německých luteránů žijících a působících
v Praze byl postaven v letech 1611–14, roku 1624 jej získal řád
sv. Františka z Pauly. Po roce 1784 byla budova skladištěm,
mincovnou a kancelářemi. Chátrající budovu pražský český
evangelický sbor přestavěl. J. Beneš historii budovy a jejímu
získání roku 1863 věnoval svou německy psanou práci (1863),
kterou pod názvem Evangelický chrám salvatorský v
Praze: původ, osudy a navrácení jeho pražské české evangel.
církvi aug. vyzn. Jeho Apošt. Veličenstvem císařem Františkem
Josefem I.: pomník svobody náboženské (1864) do češtiny
přeložil Kristián Pospíšil, syn krucemburského učitele Františka
Pospíšila; v 60. letech jej J. Beneš spolu s Josefem Růžičkou
podporovali finančně na studiích a získali ho pro studium
teologie. Stručné dějiny evangelické církve v Čechách a
náboženské poměry obsahuje publikace Zpráva o nynější české
evangelické církvi augšpurského vyznání v c.k. hlavním městě
Praze v Čechách, o jejím založení a trvání (1850).
Jakub Beneš zemřel 25. května 1873 v Praze.
Jiří Zeman

JAN HUS A ČESKÝ PRAVOPIS
Jan Hus, od jehož smrti uplynulo 6.
července 2015 šest set let, bývá nejčastěji
připomínán jako vůdce reformního hnutí,
náboženský myslitel či kazatel. Méně se
uvádí, že zasáhl také do vývoje českého
jazyka. Jde zejména o reformu českého
pravopisu. Poprvé byla představena
v anonymním latinském spisu De
orthographia Bohemica (O českém
pravopisu), napsaném nejspíš mezi lety

1406–12. Jeho autorství je připisováno právě Janu Husovi.
Původní text se nedochoval: jediný opis pořídil mnich Oldřich
Kříž z Telče, nalezl jej F. Palacký roku 1827 v třeboňském
archivu a poprvé vyšel s českým překladem roku 1857 zásluhou
Aloise Vojtěcha Šembery pod názvem Mistra Jana Husi
Ortografie česká.
Pravopis je ustálený způsob záznamu zvukové formy jazyka.
Čeština užívá – obdobně jako ostatní evropské jazyky – hláskové
písmo. Vývoj českého pravopisu byl ovlivněn tím, jak se písaři
vyrovnávali s nedostatkem latinských písmen pro záznam
některých českých hlásek. Od počátku 14. století užívali
spřežkový pravopis. Spřežka bylo spojení několika písmen
k vyjádření hlásky, pro kterou chybělo písmeno latinky (např. cz
= [c], chz = [č] apod.; prsed = před).
Diakritický pravopis označoval příbuzné hlásky pomocí
diakritických znamének kladených nad písmeno. Tečka (kulatý
puntík – punctus rotundus), která byla později nahrazena
háčkem, odlišila ostré a tupé sykavky (s – ś, z – ż) a polosykavky
(c – ċ), předodásňové a předopatrové závěrové hlásky (d – ď, t –
ť, n – ň), kmitavé hlásky r – ř a střední l a tvrdé ł. Délku
samohlásek signalizovala tenká čárka (gracilis virgula) nad
písmenem (a – á). Tato diakritická znaménka bývají často
nazývána nabodeníčko krátké a dlouhé, J. Hus však tyto termíny
neužíval.
Pravopisná reforma se sice neprosadila okamžitě (až do 70. let
15. století se uplatňoval také druhý systém spřežkového
pravopisu, některé znaky písaři užívali i později), diakritický
pravopis se však stal charakteristickým znakem spisovné češtiny
(položil základy českého pravopisu) a ovlivnil i další jazyky.
Spis De orthographia Bohemica je také prvním pokusem o
synchronní popis zvukové roviny češtiny, o niž se J. Hus opíral.
Už ve spisu Výklad viery, desatera božie přikázanie a modlitby
Páně (1412) se vyskytuje Husova výtka k nesprávné výslovnosti
tvrdého [y] a tvrdého [ł]: „...též nynie hodni by byli mrskánie
Pražané i jiní Čechové, jenž mluvie odpoly česky a odpoly
německy, řiekajíc: tobolka za tobołka, liko za łyko....“. J. Hus
v tom spatřoval vliv němčiny: ostře vystupoval proti
„šprechéřům“, kteří svůj jazyk kazí hláskoslovím. Fonetický
charakter těchto hlásek byl na počátku 15. století už
pozměňován, takže se přestala odlišovat výslovnost [l]/[ł] a
[i]/[y].
Rozdíl mezi grafémy l a ł vysvětlil ve spisu De orthographia
Bohemica jejich odlišnostmi ve výslovnosti: „..ł se tvoří, když se
jazyk přiloží k hornímu ponebí, aneb když se zuby rovně drží,
nebo dolní zuby ku předu vztáhnou nebo naopak; l se pak tvoří,
když se konec jazyka pod zuby položí a horní zuby přes dolní ku
předu dají“. Obdobně radil v souvislosti s užíváním písmena y:
„Kdo tedy chce dobře česky mluviti. (…) ten nechať se učí je
tvořiti, polože konec jazyka pod dolní zuby a pozdvihna jazyk v
prostředku na způsob kruhu...“ Uvedené příklady dokumentují,
že na svou dobu J. Hus vystihl velmi přesně artikulační vlastnosti
českých hlásek.
J. Hus si všiml i některých jevů z fonotaktiky – spojování
hlásek. Uvádí, že zadní samohlásky (o, u) se jen řídce vyskytují
po souhláskách č, ď, ť, ř: tato spojení (např. ču, řu aj.) hodnotil
„dle spůsobu moravského“ (tj. jako charakteristická pro
moravská nářečí). Uváděl i některé fonostylistické postřehy.
Spojení ťu ilustroval slovem ťuk, které je v češtině „jistý zvuk“.
Spojení hi považoval za řídce se vyskytující, „na př. ve smání
ženském a řehtání konském, totiž v hi, hi, hi“.
J. Hus se ve svých spisech i kázáních opíral o svůj idiolekt
(„psal jsem tak, jakožto obyčejně mluvím“), který – jak
dokumentuje jeho dílo i dobové ohlasy – byl mimořádně
kultivovaný. Řadu Husových názorů a požadavků pozdější
spisovný jazyk nepřijal; zejména v hláskosloví byl značně

konzervativní a odmítal hláskové změny, k nimž docházelo od
konce 14. století. Jeho formulace pravidel však odpovídají
moderním přístupům k jazyku. J. Hus je proto některými badateli
považován za prvního českého filologa, jinými také za puristu.
Jiří Zeman

PAMÁTNÍKY
DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Na budově Obecního úřadu v Krucemburku je umístěna
pamětní deska připomínající zatýkání krucemburských občanů
ve dnech 23.–25. ledna 1945 a jedenáct občanů, kteří byli
umučeni: Josef Holík (narozen 1892), Božena Holíková (1893),
František Kreisinger (1918), Josef Málek (1913), František
Šešulka (1881), Filipina Šešulková (1885), Karel Šidlák (1879),
Karel Tichý (1898), Zdeněk Wiesner (1898), Anna Zrzavá
(1880), Rudolf Zvolánek (1890).
Pamětní deska byla odhalena před čtyřiceti lety – 1. června
1975. Slavnostnímu aktu však předcházely některé organizační
problémy spojené s její podobou a výrobou. Velké úsilí při jejich
překonávání vynaložila místní pobočka Svazu československosovětského přátelství.
Mezi oběťmi lednového zatýkání byli také manželé Holíkovi
a Šešulkovi.

Božena Holíková byla 20.
února ubita gestapem v
Terezíně-Malé pevnosti.

Josef Holík byl 30. ledna
ubit gestapem na Pankráci v
Praze.

František Šešulka byl 23. ledna ubit gestapem při zatýkání
v Krucemburku.
Filipina Šešulková byla 28. února ubita gestapem v
Terezíně-Malé pevnosti.

SHM KLUB

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Ještě před chvílí děti po letních prázdninách neochotně
usedaly do školních lavic. A teď už se zase nemohou dočkat
volných dnů. S vysvědčením ale přijde i rozhodování, jak strávit
léto. Tato otázka trápí často spíš rodiče než děti. Proto
připomínáme nabídku letních chaloupek pro mladší i starší
chlapce a děvčata. Termíny, kontakty a všechny potřebné
informace najdete na našich internetových stránkách
(krucemburk.shm.cz) a na nástěnce v kostele.
V létě nás čeká i cesta na Salesiánský Velehrad, oslavy
dvoustého výročí narození našeho zakladatele a patrona Dona
Boska. Na tuto akci srdečně zveme. Pokud máte zájem se k nám
přidat – děti i rodiče, neváhejte a kontaktujte nás. Akce se koná
7.–9. srpna, oslavy vyvrcholí sobotním programem.
Se začínajícími prázdninami je však třeba ohlédnout se i za
uplynulým školním rokem. Pravidelně jsme se hudebním
doprovodem podíleli na dětských mších. Každý čtvrtek se na faře
konalo Spolčo B+B s hojnou účastí. V zimě děti oslnily rodiče
svými hereckými schopnostmi na mikulášské besídce a oslavily
konec roku na Předsilvestru. Během Vánoc jsme měli možnost
poznat příběh narození Ježíše při živém betlému. Čekání na
chaloupky a prázdniny jsme si ukrátili i jarní víkendovkou.
Společně jsme opékali buřty na čarodějnice a navštívili SHM
festival v Pardubicích (a zde opět překvapili povedenou
interpretací pohádky). Na začátku června jsme oslavili den dětí
odpolednem plným her a soutěží, letos poprvé na téma povolání.
Děti si například mohly „vyzkoušet“ práci úřednice, stavitele
železnic, včelaře, pradleny, vojáka, pošťáka, archeologa nebo
třeba chovatelky slepic. Celé odpoledne se velmi vydařilo.
Včetně počasí.
Florbalisté na konci května ukončili školní rok třetím
ročníkem turnaje o putovní pohár předsedy klubu. Na tento
vydařený zápas dorazilo třináct dětí. V květnu jsme pozvali na
zmrzlinový pohár děti, které v průběhu roku jezdily na turnaje do
Prahy-Uhříněvsi. Chtěli bychom poděkovat ZŠ za poskytování
tělocvičny.
Velký dík patří všem, kteří nás materiálně i duchovně
podporují. Obci, hasičům, rodičům. Dětem, bez kterých by to
prostě nešlo. A hlavně P. Piotrovi, který nám poskytoval zázemí,
provázel nás modlitbou a vycházel nám vstříc.
za SHM klub Hana Jandová, Štěpán Zrzavý a Kryštof Matula

Vážení spoluobčané, od jarních měsíců pracujeme na své
připravenosti k řešení různých nenadálých událostí. Probíhají
vzdělávací kurzy, školení a další přípravné aktivity. Věnujeme se
i vlastní technice, opravili jsme čerpadlo na požární stříkačce a
prováděli další údržbu naší výstroje a výzbroje. Soutěží se
účastní jak družstvo dospělých, tak i mladých hasičů. Těší nás,
že můžeme reprezentovat městys Krucemburk.
Za uplynulou část roku 2015 jsme vyjížděli k šesti požárům a
mnoha dalším událostem a technickým pomocím. Pomáháme na
dračích lodích na Řece, čistíme kanalizaci v obci.

Výjezdová jednotka sboru se rozrostla a aktuálně čítá 23
hasičů, kteří jsou ochotni vyjet kdykoliv při vyhlášení poplachu.
Kvůli velkému suchu bylo vyhlášeno nebezpečí požárů, proto
buďte prosím obezřetní při manipulaci s otevřeným ohněm. Platí
zákaz rozdělávání ohňů v blízkosti lesa. Prosíme také řidiče,
kteří parkují před hasičskou zbrojnicí, aby svými vozidly
nezabraňovali volnému průjezdu cisterny.
Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme Vám příjemné léto.
Martin Rejšek, Martin Kasal

MLADÍ HASIČI

LOUTKOVÉ DIVADLO OBLÁZEK
Loutkové divadlo v letošním
roce prozatím odehrálo 3 pohádky.
V měsíci únoru to byla zimní
pohádka Sněhová královna a jako
další jsme představili pohádku O
statečné princezně Máně. A i když
počasí v květnu už lákalo do
přírody, mnoho dětí si nenechalo
ujít pohádku Ošizený hastrman,
v níž se Kašpárek nenechal zastrašit a dokázal přechytračit i
hastrmana. Po představení se děti ještě s přáním hezkého léta
rozloučily s loutkami.
Nyní probíhají loutkové prázdniny, ale od září budeme opět
pokračovat a těšíme se na další setkání při loutkových
představeních. Budou vždy v neděli v 15 hodin v sále kina.
Přesné termíny budou uveřejněny na plakátech nebo na
internetové adrese http://divadlo-oblazek.webnode.cz
za LD Oblázek Dagmar Břeňová

Sbor dobrovolných hasičů v Krucemburku má také kroužek
mládeže. Celkem je zaregistrováno 18 dětí. Aktivně se zúčastňují
různých soutěží konajících se v našem okolí. Poslední soutěží
bylo jarní kolo hry Plamen v Havlíčkové Borové.
Chtěli bychom poděkovat hasičům z Kohoutova, kteří nás
nechávají trénovat na svém hřišti; pro nás je to velký přínos při
přípravě na další soutěže. Poděkování patří také Perunům, kteří
nechají naše malé hasiče závodit na dračích lodích – skončili
letos na krásném prvním místě.
Velice rádi přivítáme další děti, které by měly zájem o toto
sportovní vyžití a chtěly by se do hasičského kroužku přihlásit.
Sraz je od září každý pátek od 16 hodin před budovou hasičárny.
Jiří Popelka

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
Vážení spoluobčané,
jak jistě mnozí z Vás
vědí, červen se více než
půl století označuje jako
Měsíc myslivosti a
ochrany přírody. A
určitě právem. V červnu
se v přírodě a v našich
honitbách
vyskytuje
mnoho mláďat, a to
nejen
myslivecky
obhospodařovaných druhů, ale také ostatních volně žijících
živočichů. Spatřit můžeme srnčata, kolouchy, selata, mladé
zajíčky, koroptví kuřata a mláďata většiny našich pěvců.
Organizuje se samozřejmě také řada mysliveckých akcí,
kynologických zkoušek, střeleckých akcí atd. Pro mysliveckého
hospodáře a mysliveckou stráž je samozřejmostí zvýšit frekvenci
pochůzek po honitbě a aktivně zvěř chránit. Častý pohyb
nemyslivecké veřejnosti se svými pejsky po honitbě či
cykloturistika představují velký problém, který je i přes oporu
v zákoně v praxi obtížně řešitelný.
Plnění úkolů mysliveckého hospodaření v krajině, tj.
vytváření rovnováhy mezi potřebami ochrany živočišných druhů,
jejich četností a omezení nepříznivých vlivů i těch, které některé
druhy zvěře svými životními projevy působí, je negativně
ovlivňováno rozdmýcháváním protiloveckých nálad mezi
laickou veřejností ze strany některých ekologických hnutí.
Výsledkem protiloveckého působení má být to, aby společnost
označila myslivost a lov zvěře za anachronismus v současné
etapě vývoje lidské společnosti a maximálně omezila nebo
dokonce vyloučila tuto činnost z hospodářských aktivit člověka.
Naopak: činnost myslivců, jejich úsilí a neúnavná práce pro
záchranu všech druhů zvěře dalším pokolením je nenahraditelná
a pro naši faunu nezbytná. Občanská veřejnost by jim měla být
nápomocná a chovat se ohleduplně ke zvěři, jejímu životnímu
prostředí a celé přírodě. A to nejen v Měsíci myslivosti a ochrany
přírody.
V neposlední řadě bych Vás chtěla pozvat na zkoušky
v bezkontaktním norování, které se uskuteční již tradičně na noře
Rychtářce 25. července od osmi hodin. Těšíme se na Vaši účast!
Ing. Petra Kohoutová

JAN ZRZAVÝ
(125. výročí malířova narození)
Na podzim roku 2015
uplyne 125 let od malířova
narození. V této souvislosti
obracíme pozornost k Janu
Zrzavému nejen jako k
výtvarnému umělci, ale také
jako k člověku, který byl
velmi přemýšlivý a v jehož
korespondenci i v jeho
publikovaných
článcích
nacházíme
mnoho
podnětných myšlenek.
Např. 16. července 1962
napsal
Jan
Zrzavý
v
Okrouhlici tato slova: „V
stáří se člověk jinak dívá na
věci života, ví už, co je
bezcenné a zač utrácet síly je

škoda, co je hodnotné a co stojí za milování a dobývání. Nemá již
času na pokusy a omyly. Nechce již být zklamán, musí již najisto
uchopit pravdu. Tak i já, blíže se odchodu do věčnosti,
shledávám, že smysl a cíl života, nejvyšší jeho moudrost a pravda
jest: Krása, krása, krása! Pod všemi formami, pod všemi jmény!
Ona je oním Královstvím božím, které je v nás, které máme
hledati.“
O svém vztahu k české zemi se 18. dubna 1939 (tedy v době
pro český národ velmi těžké a smutné) malíř vyjádřil takto:
„Miluji svou vlast. Jsou na ní místa, kde bych chtěl pokleknout a
líbati tu zemi. Myšlenka, že bych ji musel opustiti navždy, žíti
stále, zemříti a býti pohřben ne v ní, je mi nepředstavitelná a
nesnesitelná.“ Při těchto slovech snad tím spíše pochopíme
malířovo rozhodnutí – být pochován právě v Krucemburku.
O síle prostého lidského přátelství píše Jan Zrzavý 19.
prosince 1918 velmi výstižně ve své Vzpomínce na Bohumila
Kubištu, jemuž vděčil za příkladný návod k cílevědomému
životu: „Z mé bezmezné pasivity a mlžin snění pozdvihl mne k
vědomému chtění a ujasnění si svého cíle. Vzbudil ve mně vůli,
naučil mne pracovati, učinil ze mne řádného muže, jenž logicky,
s železnou vytrvalostí a vůlí jde za svým cílem.“
Společnost Jana Zrzavého provozuje v tomto jubilejním roce
četné kulturní akce. Velmi zdařilá byla 1. května vernisáž
výstavy „Z ilustrační tvorby Jana Zrzavého“ v Rajhradě, kde
vystoupilo rovněž Kvarteto města Brna. Také divadelní
představení o Janu Zrzavém se zde setkalo s velkým ohlasem.

V letních a podzimních měsících připravujeme další kulturní
akce v Chrudimi, v Olomouci, v Praze a na Vysočině.
Dr. Jitka Měřinská, Společnost Jana Zrzavého

OBČAN KRUCEMBURKU
STÁL NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ
Sportovní klub kulturistiky Hrádek nad Nisou byl
pořadatelem Mistrovství Čech dorostu a juniorů v kulturistice,
physique, bodyfitness a bikiny fitness 2015. Na soutěž 30. května
dorazilo 99 soutěžících. Mezi soutěžícími byl také Zdeněk
Zvolánek ml. z Fitness studia TP Chotěboř.
Zdeněk Zvolánek vystoupil v kulturistice juniorů do 77 kg a
postoupil do finále, které sledovalo 240 diváků v sále a mnoho
dalších v přímém internetovém přenosu. Finále zahájil skvělou
exhibicí mistr ČR Petr Března, který se připravuje na amatérskou
soutěž Mr. Olympia. Před finálovým vystoupením juniorů ještě
vystoupila Tereza Sabelová v sólovém vystoupení mažoretky
s hůlkou a pak se strhl boj v nejprestižnějších kategoriích.
Absolutním vítězem v kategorii juniorů se stal Vojtěch Trnka
z T&M Olympia Fitness Praha (o týden později obhájil titul i na
Mistrovství ČR). Zdeněk Zvolánek se umístil na prestižním

třetím místě a postoupil na
Mistroství ČR, zde obsadil
krásné 7. místo.
Z.
Zvolánkovi
redakce
našeho zpravodaje položila
několik otázek.
Můžeme
se,
pane
Zvolánku, zeptat, jak jste se
ke kulturistice dostal?
Byla to souhra náhod, zvrat
v mém osobním životě a
následné
oslovení
panem
Tomášem Peškem (majitelem
Fitness Studia TP v Chotěboři).
Další naší otázkou je, co
obnáší úděl kulturisty.
Měsíce dřiny, speciální jídelníček – maso, vajíčka, zelenina a
čistá voda. Nic víc v období zhruba 3 měsíce před závody.
Denně kilogram hovězího, 17 kusů vajíček a nespočet zeleniny.
A v neposlední řadě hodiny a hodiny dřiny v posilovně.
Jaké jsou pocity po soutěži?
Myslím si, že jsem spokojen. Příprava na závody byla krátká,
i když krušná, ale stála za to. Takže jsem spokojen.
Chtěl byste někomu poděkovat?
Určitě bych chtěl poděkovat celé mé rodině za podporu. A
taky trenérům Tomášovi Peškovi st. a Tomášovi Peškovi ml. za
kvalitní přípravu a podporu.
Budete pokračovat dále v kulturistice?
Momentálně mám nějaký čas na rozmyšlenou. Je to
nádherný, ale také drahý sport. Pokud se rozhodnu, že v něm
budu pokračovat, určitě se budu snažit sehnat nějakého sponzora.

promítlo i do konečného umístění. Doufáme, že na příští soutěžní
ročník bude mužstvo připraveno tak, aby se záchranářským
problémům vyhnulo.
Kádr mužstva Spartaku svoji kvalitu pro danou soutěž má,
ale bez dobré přípravy to potom ve vlastní soutěži nic
neznamená. Mužstvo tvořili tito hráči: Josef Žák, Ondřej
Mišinger, Tomáš Dohnal, Tomáš Málek, Michal Janáček, Petr
Mitáček, Pavel Novosad, Adam Havlíček, Jan Dymáček, Roman
Brychnáč, Michal Ročárek, Jiří Janáček, Petr Machovec a
Zdeněk Holas, dále dorostenci Pavel Janáček, Jan Pecina,
František Říha a Jiří Přiklopil.
Jarní výsledky: Ransko – Rozsochatec 2:5 (branky
Machovec, Dymáček), Jeřišno – Ransko 3:1 (Machovec),
Ransko – Okrouhlice 1:1 (Machovec), Šlapanov – Ransko 1:3
(Machovec, Ročárek, Dymáček), Ransko – Dlouhá Ves 3:0
(Machovec 3), Golčův Jeníkov – Ransko 1:4 (Janáček J. 2,
Machovec, Janáček M.), Ransko – Světlá 0:0, Přibyslav –
Ransko 1:1 (Říha), Ransko – Kožlí 2:0 (Machovec, Dymáček),
Ždírec – Ransko 0:2 (Janáček M., Dymáček), Lipnice – Ransko
1:1 (Janáček J.), Ransko – Herálec 2:1 (Janáček J. 2), Veselý
Žďár – Ransko 1:5 (Machovec 3, Přiklopil, Janáček J.).
za vedení mužstva Martin Beránek

DOROST
Máme za sebou první rok působení v krajské soutěži I. třídy
dorostu. Podzimní část, kdy jsme se umístili na 7. místě, byla pro
nás jako pro nováčka vcelku příznivá. I přes ne příliš přesvědčivé
jarní výsledky jsme 7. místo udrželi a tím jsme si zajistili účast
v této soutěži i v příštím roce.

TENISOVÁ SEZONA 2015
I letos jsou v Krucemburku k dispozici dva tenisové kurty,
které lákají k tenisové hře. V letošním roce na nich postupně
přibyla úplně nová vrstva antuky, aby se lépe hrálo.
Roční poplatky na rok 2015: mládež do 15 let: 50 Kč za
osobu a studenti do 23 let 100 Kč za osobu. Členové tenisového
klubu a Sokola: 250 Kč za osobu. Ostatní hráči: 400 Kč za
osobu.
Týdenní 200 Kč a hodinový 60 Kč za osobu.
Poplatky bude vybírat p. Hana Losenická (tel. 723 321 777)
celý den, p. L. Soukupová (tel. 739 506 157) od 17 hodin.
Budeme rádi, když budou tenisové kurty využívány, ale
zároveň prosíme všechny, kteří na ně chodí, aby na nich i kolem
nich udržovali pořádek
tenisté Krucemburk

SPARTAK STARÉ RANSKO
MUŽI
Jarní kolo dopadlo pro naše muže o dost lépe než podzimní.
Oproti podzimním výkonům se začalo dařit po stránce herní, ale
i střelecky a na výsledcích některých zápasů to bylo znát. Z 13
zápasů jsme sedmkrát zvítězili, čtyřikrát remizoval, dvakrát
odešli poraženi a získali 25 bodů. Celkově jsme obsadili 5. místo
se ziskem 38 bodů a poměrem branek 47:42. Mužstvo střelecky
táhl zkušený Petr Machovec, který dal 19 branek, úspěšnými
střelci byli Jiří Janáček se 7 a Jan Dymáček s 6 brankami.
Obrat nastal v šestém kole, kdy si mužstvo uvědomilo
vážnost situace, dalo se herně dohromady a hlavně všechna
utkání byla poctivě odmakána. Vždyť ve zbývajících devíti
kolech mužstvo inkasovalo pouhých pět branek, což se nakonec

Soupiska mužstva: Dymáček Filip, Hocke Tomáš, Holcman
František, Hudec Vojtěch, Janáček Pavel, Jaroš Pavel, Kadlec
Aleš, Losenický Miloš, Mrštík Libor, Nepovím Filip, Pátek
Jakub, Pecina Jan, Pečenka Lukáš, Přiklopil Jan, Říha František,
Soukup Jan, Soukup Pavel, Talavášek Václav.
Vedení mužstva: Holcman František, Pecina Jan, Nepovím
Miroslav a Losenický Miloš.
Nejlepším střelcem týmu se stal Pavel Janáček s 9 góly a
nejlepším hráčem byl vedením družstva zvolen brankář Aleš
Kadlec.
Poděkování za reprezentaci raneckého mládežnického fotbalu
patří všem hráčům a jejich trenérům. Do týmu mužů odešli po
této sezoně Jan Přiklopil, František Říha a Jan Pecina. I přes
odchod těchto zkušených hráčů doufáme v dobré výsledky i
v příštím roce.

MEMORIÁL JAROSLAVA VEČEŘI
V sobotu 27. června za pěkného počasí uspořádala TJ Spartak
Staré Ransko již poosmé turnaj fotbalových internacionálů
Memoriál Jaroslava Večeři. Turnaj byl věkově omezen a mohli
se ho zúčastnit pouze hráči ve věku nad 40 let. Přijelo sedm
mužstev – Tatran Ždírec, Sokol Herálec, SK Nová Ves, Stavbaři
Pardubice, KD–Pardubice, Slavoj Vítanov a turnaje se zúčastnili
i domácí hráči Spartaku.

5. KD Pardubice
6. Slavoj Vítanov
7. Spartak Staré Ransko
Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným hráčům za
kamarádský přístup jak při utkáních, tak i během celého turnaje,
které řídili s přehledem rozhodčí Jiří Janáček, Jiří Šikl a Pavel
Novosad. Poděkování patří také všem sponzorům, hlavně pak
členům a hráčům Spartaku, kteří celý turnaj připravili a pomohli
tak zdárně zakončit celou jarní fotbalovou sezonu.
za TJ Spartak Jan Hülle
V 9 hodin byl turnaj slavnostně zahájen a po následném
rozlosování byla mužstva rozdělena do dvou skupin. Do skupiny
„A“ byla nalosována mužstva Nová Ves, Ždírec, Staré Ransko a
Vítanov. Skupinu „B“ tvořila mužstva Stavbaři Pardubice, KD
Pardubice a Herálec. Hrálo se 2 x 12 minut. Z každé skupiny
postupovala dvě mužstva do semifinále. Tam se probojovala ze
skupiny „A“ Nová Ves a Ždírec, ze skupiny „B“ Stavbaři
Pardubice a Herálec. Poražená mužstva pak hrála v samostatné
skupině o další umístění. V semifinále bylo dosaženo těchto
výsledků: Ždírec – Herálec 4:1, Nová Ves – Stavbaři Pardubice
1:2. Poražení semifinalisté Herálec a Nová Ves pak bojovali o 3.
místo, Ždírec a Stavbaři Pardubice si výhrami zajistili finále.
V utkání o třetí místo zvítězil Herálec 5:3. Ve finále zvítězil
Ždírec 4:2 a obhájil tak loňské prvenství. Vlastní finále nezačalo
pro ždírecké hráče zrovna dobře, v páté minutě prohrávali 2:0,
ale potom brankami Dvořáka, Volfa a Nováka výsledek otočili
ve svůj prospěch a zajistili si celkové prvenství v turnaji.
Po zpracování dosažených výsledků bylo provedeno celkové
vyhlášení a předání cen. Každým rokem je také vyhlášen nejlepší
střelec turnaje a nejlepší brankář. Nejlepším střelcem byl
vyhlášen s 12 brankami Dušan Dvořák z Tatranu Ždírec.
Nejlepším brankářem byl vyhlášen Luboš Škorpík z Herálce
Celkové umístění:
1. Tatran Ždírec
2. Stavbaři Pardubice
3. Sokol Herálec
4. Sokol Nová Ves

DĚTSKÝ DEN NA STARÉM RANSKU

V sobotu 20. června se konal již tradiční dětský den na
Starém Ransku. I přes nepříliš vydařené počasí, které se během
dne přece jen umoudřilo, si přišlo zasoutěžit bezmála devadesát
dětí, které si vyhrané lístečky na zábavných disciplínách
vyměnily za spoustu různých cen. Samozřejmostí byla hudba,
spousta občerstvení a dobrá nálada jak dětí, tak i pořadatelů.
Doufáme, že všichni návštěvníci byli spokojení a příští rok se
opět zúčastní.
Velké poděkování patří všem sponzorům za podporu a
pořadatelům za dobře odvedenou práci.
TJ Spartak Staré Ransko

SBĚRNÝ DVŮR KRUCEMBURK OTEVŘEN 10. 4. 2015
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 vybírají odpady:
papír, sklo, plasty, textil, dřevo, kovy, biologický odpad,
směsný komunální odpad, objemný odpad, jedlý olej,
elektronické zařízení (lednice, mrazáky, sporáky, PC, TV,
atd.), baterie, akumulátory, zářivky, barvy, plechovky od
barev, vyjetý olej, olejové filtry atd.
Odpady za úplatu:
pneumatiky 25 Kč/ks, pneumatiky s diskem 55 Kč/ks, lepenka
10 Kč/kg, stavební suť čistá 450 Kč/t, eternit 3 Kč/kg, jiné
stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky 8
Kč/kg.

Zpravodaj městyse Krucemburk, vydání 2/2015. Vydává Úřad městyse Krucemburk, e-mail: redakce@krucemburk.cz Redakční rada: Tomáš Trávníček, Roman Dopita,
Jiřina Moravcová, Ludmila Soukupová, Pavel Vomela, Jiří Zeman. Šéfredaktor Roman Dopita, jazyková korektura Jiří Zeman, grafická úprava Tomáš Trávníček.
Registrační značka MK ČR E 17399. Příští uzávěrka 10. 9. 2015. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat.
Tiskové chyby vyhrazeny, názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Vytiskl UNIPRESS Žďár nad Sázavou.

