Zpravodaj městyse Krucemburk
HEJTMAN KRAJE VYSOČINA
NAVŠTÍVIL KRUCEMBURK

Druhý zářijový týden při své cestě po Havlíčkobrodsku
navštívil Krucemburk hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří
Běhounek. Za účasti ředitelky mateřské školy paní Marty
Mísařové, ředitele základní školy pana Jiřího Šikla a starosty
Sboru dobrovolných hasičů pana Jana Moravce se diskutovalo o
financování školství a dotacích, které vypisuje Kraj na podporu
školských zařízení. Řeč se dostala i na financování Sboru
dobrovolných hasičů a možnosti pořízení nové či repasované
cisternové stříkačky.
Hejtman se zajímal o potřeby městyse Krucemburk a přislíbil
pomoc při opravě části krajské silnice č. 35015, která vede z
náměstí k zástavbové zóně v ulici Větrná. Na řadu se dostalo i
téma možného řešení chodníku podél této krajské komunikace.
MUDr. Jiří Běhounek se
na závěr našeho setkání
zvěčnil do Pamětní knihy
obce Krucemburk a popřál
všem obyvatelům a vedení
městyse stále dobrou náladu a
chuť Krucemburk posouvat
dále.
Děkuji touto cestou všem
zúčastněným.
Otto Kohout
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ZPOMALOVACÍ SEMAFOR
VYŘAZEN Z PROVOZU

12. září se u hlavní silnice v Krucemburku stala nehoda
traktoru, kterému upadlo kolo, a traktor přestal být ovladatelným.
Následkem této nehody byl poničen nově nainstalovaný
zpomalovací semafor, který musel být demontován.
Semafor znovu nainstaluje firma DOSIP Servis Okříšky a
jeho instalace bude hrazena pojišťovnou z povinného ručení
traktoru, který škodu způsobil.
(red.)

VÝLOV RYBNÍKA ŘEKA
v sobotu 24. 10. 2015
Prodej ryb od 8 hodin.
Při nepříznivém počasí změna
termínu vyhrazena.
Více na http://rybarstvi.vysociny.cz

INTELIGENTNÍ DYNAMICKÝ
ZPOMALOVACÍ SEMAFOR

V červenci byl na příjezdu od Ždírce nad Doubravou u silnice
I/37 instalován Inteligentní dynamický zpomalovací semafor
SYDO Traffic. Kompletní instalaci semaforu zajistila firma
DOSIP Servis Okříšky.
Něco málo o funkci semaforu: Výchozím stavem světelné
signalizace je svítící červený signál. Pokud je první změřená
hodnota rychlosti pod povolenou mezí (např. pod 50 km/h),
dojde k téměř okamžitému přepnutí přes žlutý signál na zelený
signál. Vozidlo není nijak zdrženo v průjezdu úsekem. Zelená
svítí po celou dobu pohybu vozidel v kontrolovaném úseku bez
ohledu na momentální rychlost, a to i v případě, kdy se rychlost
projíždějících vozidel zvýší nad stanovenou mez. Pokud v
měřeném úseku již není žádné vozidlo, svítí zelená ještě po
nastavitelnou dobu (např. 15 sekund), aby poslední zjištěné
vozidlo mělo dostatek času na projetí. Potom následuje přechod
přes žlutou do výchozího stavu červená.
Pokud je první změřená hodnota rychlosti nad povolenou
mezí (rychle přijíždějící vozidlo), zůstává ještě po nastavenou
dobu (např. 10 sekund) svítit červená, která donutí rychle jedoucí
vozidlo zpomalit nebo úplně zastavit před semaforem. Teprve po
uplynutí nastavené doby dojde k přechodu přes žlutou do zelené
a umožnění průjezdu vozidla.
Pokud je zjištěno přijíždějící vozidlo v okamžiku, kdy už
probíhá přechod ze zelené do červené, je tento přechod
samozřejmě dokončen a je dodržena minimální doba svitu
červené dle platných norem. Teprve poté je umožněn vozidlu
průjezd a algoritmus pokračuje výše popsaným způsobem.
Instalací semaforu došlo ke zvýšení bezpečnosti silničního
provozu, neboť v tomto
úseku dochází k častému
překračování
povolené
rychlosti, dále pak k
ochraně chodců.
Akce byla spolufinancována z dotace „Bezpečné silnice
2014“ z fondu Kraje Vysočina. Celkové náklady na vybudování
semaforu byly 271.282 Kč, z toho přispěl Kraj Vysočina částkou
127.483 Kč.
Tomáš Trávníček

PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 2015
Hostitelem letošního klání obcí Podoubravský víceboj byla
obec Jitkov. Pro 15 soutěžících obcí si Jitkováci připravili
zábavné a dobře propracované soutěže v areálu koupaliště a
počasí, sice trochu chladnější, tomuto dni přálo.
Tým našeho městyse v sestavě Dagmar Břeňová, Ludmila
Soukupová a Tomáš Trávníček se statečně prodíral všemi

soutěžemi. Mohli
bychom jmenovat
například
slalom
s nosítky, kdy dva
měli zavázané oči a
třetí je navigoval
terénem do cíle,
dále pak jízdu na
lodi
s vylovením
imaginárního
kapříka
podběrákem,
hasičský
útok,
střelbu
z luku,
vzduchovky
a
pistole a další.
Po urputném boji
skončil náš tým na 14.
místě. V soutěži starostů a
místostarostů, což byl hod
smotanou
hasičskou
hadicí na kuželky a
následná
střelba
z
„flusačky“ a pistole na
terč,
skončil
Tomáš
Trávníček na 4. místě.
Děkujeme
za
reprezentaci a těšíme se
již na příští rok, kdy nás bude hostit obec Oudoleň.
(red.)

CO NOVÉHO V NAŠÍ ZŠ
Prázdninový čas volna a dovolených již skončil a s ním
nadešel čas další školní práce. V úterý 1. září začal nový školní
rok a všichni školou povinní žáci se vrátili do svých lavic.

Do naší ZŠ přišlo poprvé v doprovodu svých rodičů 20 malých
prvňáčků. Nový školní rok 2015–16 slavnostně zahájil pan
ředitel Mgr. Jiří Šikl ve školním rozhlase svým projevem,
v němž přivítal všechny žáky a popřál jim úspěchy ve školní
práci, a pan starosta Mgr. Otto Kohout přivítal naše prvňáčky a
rovněž jim popřál úspěšný start ve škole.
V nadcházejícím školním roce se na naší škole vyučuje
celkem 167 žáků v devíti třídách. ZŠ vyučuje své žáky podle
školního vzdělávacího programu „Řeka života“.
Třídní učitelé v jednotlivých třídách:
I. tř.
Mgr. Helena Kafková, 20 žáků
II. tř.
Mgr. Eva Janáčková, 20 žáků

III. tř. Mgr. Veronika Zlatohlávková, 11 žáků
IV. tř. Mgr. Jitka Josková, 12 žáků
V. tř. Mgr. Věra Štouračová, 14 žáků
VI. tř. Mgr. Dana Kazdová, 17 žáků
VII. tř. Mgr. Monika Chmelařová, 26 žáků
VIII. tř. Mgr. Monika Henychová, 22 žáků
IX. tř. Mgr. Jitka Kadlecová, 25 žáků
Ostatní
pedagogičtí
pracovníci:
Mgr.
Miloslava
Baumgärtnerová – zástupkyně ředitele školy, Ing. Ivana
Tomková zastávající funkci výchovné poradkyně a Mgr. Alena
Bencová metodika prevence. Ve školní družině pracuje
vychovatelka Marcela Pospíchalová. Lenka Svobodová a Lenka
Jonášová pracují ve funkci asistenta pedagoga ve 3. a 4. třídě.
K provozním zaměstnancům patří: Miroslava Slanařová –
hospodářka, Milan Novotný – školník, Jana Lacková, Hana
Němcová, Marie Junová. O dobrou stravu se nám starají
Bohuslava Pečenková – vedoucí školní jídelny a paní kuchařky
Hana Műhlfaitová a Pavla Trávníčková.
Žáci naší ZŠ mají možnost i v letošním roce pracovat
v zájmových kroužcích. Vyučující dětem nabídli tyto zájmové
útvary: výtvarný, tvořivá dílna, čtenářský, přírodovědný,
dramatický, seminář z chemie, seminář ze zeměpisu, cvičení z M
a Čj, dys angličtina, praktika z biologie, psaní na klávesnici PC
všemi deseti, sportovní hry, volejbal a florbal.
V letošním školním roce v 7. ročníku budou žáci pracovat ve
volitelném předmětu ruský jazyk. Školní výuku budou doplňovat
besedy, plánují se další zajímavé akce a projekty pro žáky 1. i 2.
stupně. V průběhu školního roku se žáci zapojí do celé řady
soutěží a olympiád, budou se aktivně podílet na přípravě vánoční
výstavy, která proběhne v prosinci. V květnu se uskuteční školní
akademie k 65. výročí otevření ZŠ. Bude probíhat Recyklohraní
– sběr baterií a elektromateriálu, sběr starého papíru, víček z PET
lahví, pomerančové a citronové kůry. Aktuální informace jsou
zveřejňovány na webových stránkách www.zskrucemburk.cz.
V loňském školním roce se už druhým rokem konaly YLE
cambridgeské zkoušky pro žáky 5.–9. třídy na Biskupském
gymnáziu ve Žďáru nad Sázavou. Tentokrát se 13 žáků rozhodlo
zkoušek zúčastnit. Zkoušky se konaly v červnu a všichni naši
žáci zkoušky složili s výbornými výsledky. Žákům k výsledkům
blahopřejeme a přejeme hodně zdaru při studiu angličtiny.
Do nadcházejícího školního roku přejeme všem žákům, aby
byl pro ně úspěšný a splnil všechna jejich očekávání. Prvňáčci ať
vykročí správnou nohou na cestu, která je šťastně povede až do
nejvyššího ročníku naší školy, a žákům z nejvyššího ročníku
můžeme přát jen úspěšný poslední školní rok na naší škole.
kolektiv zaměstnanců ZŠ

Každý rok byl zakončen zajímavou exkurzí související
s předmětem. Žáci kroužku biologie navštívili ZOO ve Dvoře
Králové, kterou si prohlédli pod vedením zaměstnance zahrady a
dozvěděli se spoustu zajímavostí o zvířatech a o zahradě celkově.
Fyzikové navštívili elektrárnu Opatovice nad Labem, vodní
elektrárnu Hučák Hradec Králové a planetárium v Hradci
Králové. Kroužek chemie zavítal do Brna. Děti kroužky i
exkurze velmi zaujaly. Je škoda, že projekt již skončil.
Mgr. Alena Bencová, Mgr. Jitka Kadlecová

Z DĚNÍ V MŠ

Po krásném tropickém létu začal v úterý 1. září nový školní
rok. Během prázdnin se třída Rákosníčků proměnila
k nepoznání: dostala novou podlahu, osvětlení, topení, obložení a
barevný kabát. Nové topení má i třída Krtečků.
MŠ navštěvují děti od dvou do šesti let; jsou nejen
z Krucemburku, ale i z blízkého okolí. Společně budeme
pracovat podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání s názvem „Strom poznání“.
Dny ve školce nám zpestří návštěvy kina, pohádky divadélka
„Úsměv“, dny s barvičkami, výlety do přírody, tvořivé dílny…
Od září bude probíhat ve spolupráci se ZŠ plavecký výcvik
pro předškoláky v bazénu v Hlinsku v Čechách. V zimě se budou
děti těšit na lyžařský kurz pod odborným vedením instruktorů ze
Ski Fanatic lyžařsko-snowboardové školy.
Přejeme si, ať se svými kamarády zažijeme spoustu legrace a
pohody.
děti a zaměstnanci MŠ

Partnerský projekt s Biskupským gymnáziem
ve Žďáru nad Sázavou
,

Koncem června 2015 se uzavřela dvouletá spolupráce naší
školy s Biskupským gymnáziem ve Žďáru nad Sázavou. Cílem
projektu bylo v dětech
podpořit
zájem
o
přírodovědné předměty –
hlavně o fyziku, chemii a
biologii. Každý měsíc žáci
strávili jedno odpoledne na
gymnáziu, kde pro ně byla
připravena
praktická
cvičení z daných předmětů.
Učitelé partnerských ZŠ se
spolupodíleli na výuce
žáků.

Dne 28. října 2015 oslaví šedesát let společného života
Růžena a Václav Plíškovi z Krucemburku 234.
Blahopřejeme.
Do dalších let společného života
přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Děti, vnoučata a pravnoučata.

MS STŘEDNÍCH ŠKOL
VE FOTBALU V GUATEMALE
Jan Novotný a Aleš Sobotka z Krucemburku se s fotbalem
dostali až do Guatemaly ve Střední Americe: od 12. do 22. dubna
2015 výborně reprezentovali Českou republiku na 24. ročníku
světového šampionátu středních škol ISF WORLD SCHOOLS
FOOTBAL CHAMPIONSHIP.
Se sportovní třídou Střední odborné školy služeb Jihlava (v
současnosti spojené s Obchodní akademií a Střední
zdravotnickou školou), kde většina studentů hraje za FC
Vysočina Jihlava první dorosteneckou ligu, se na mistrovství
probojovali po vyhrané
republikové
kvalifikaci. Po náročné
třicetihodinové cestě
letecky z Prahy přes
Londýn a Miami na
Floridě do Guatemala
City a tříhodinové
cestě autobusem kluci
dorazili do města
Retalhuleu (30 km od
pobřeží
Tichého
oceánu), které bylo
Jan Novotný (vpravo) a Aleš Sobotka při
centrem
celého
slavnostním zahájení mistrovství světa.
mistrovství.
Výprava byla – společně s dalšími družstvy – ubytována v
luxusním zařízení s
komplexy bazénů,
posilovnou
či
minigolfem, atrakcí
byla přítomnost pávů
a
exotických
papoušků,
kteří
ubytovaným dělali
společnost. Kvalitní
bylo také stravování
Výprava byla ubytována v luxusním
doplněné ovocem,
pětihvězdičkovém zařízení.
zeleninou
a
vybranými exotickými pochoutkami. Hotelové prostředí však
bylo v kontrastu s životem místních občanů, který kluci
pozorovali z autobusu při přepravě na zápasy do dalších měst,
protože mistrovství se hrálo ještě v dalších pěti městech v okruhu
asi 50 km.

Honza s Alešem (vzadu první dva
zleva) před zápasem s Guatemalou.

Bez aklimatizace a s osmihodinovým časovým posunem
začal pro kluky turnaj zápasy ve skupině systémem každý s
každým. První zápas remizovali s pozdějším vítězem turnaje
Tureckem 1:1, dále porazili Belgii 2:1, Finsko 3:0 a Chile 2:0. V
posledním zápase porazili domácí družstvo Guatemaly 2:0.

Do čtvrtfinále postupovali kvůli horšímu skóre s Tureckem z
druhého místa a narazili na favorizovanou Brazílii. S tou sehráli
výborné, velmi vyrovnané utkání s konečným výsledkem 0:0 v
normální hrací době. Poté došlo na infarktové penalty – kluci už
3:1 vedli, ale nakonec 3:4 prohráli. To bylo pro tým obrovské
zklamání a čekal ho boj o 5.–8. místo. V dalším zápase kluci
prohráli s Finskem 1:2 a čekal je zápas o konečné 7.–8. místo s
Belgií: skončil 3:3 (jednu branku vsítil Jan Novotný) a
vítězstvím na penalty 3:2.
Temperamentní fanoušci
a fanynky na stadionu.

Atmosféra na zápasech byla vynikající, to kluci ještě nezažili
– na zápasy chodilo 1.500–2.000 fanoušků a temperamentních
fanynek. I přes obrovské zklamání ve čtvrtfinále, kdy celý tým
pomýšlel na medaili, jediný prohraný zápas v celém turnaji v
normální hrací době a dvě remízy s budoucími finalisty, je pro
český tým 7. místo na světě obrovský úspěch: tento tým na
stejném mistrovství v roce 2013 ve francouzském Bordeaux
skončil na 14. místě.
Celý tým děkuje škole, sponzorům i rodičům za obrovskou
finanční podporu, bez níž by nebylo možné tento zájezd
uskutečnit. Kluci budou mít vzpomínku na celý život, kam až se
dostali, a ještě se při zpáteční cestě na letišti v Miami setkali s
fenomenálním sprinterem Usainem Boltem, který s nimi rád
zapózoval před fotoaparáty.
Pavel Novotný

LETNÍ KINO

Také letos bylo v provozu letní kino. Promítání začalo 20.
června filmem Návrat blbýho a blbějšího a bylo ukončeno 29.
srpna filmem Rychle a zběsile 7. Během léta bylo promítnuto
dvacet titulů. Navštívilo je 813 diváků a tato návštěvnost byla
nejvyšší od roku 2008. K vyšší návštěvnosti přispělo nejen
krásné letní počasí, ale také tři premiérové české filmy. Nejvíce
diváků (193) zhlédlo film Život je život, úspěšné byly také filmy
Sedmero krkavců (151 diváků) a Domácí péče (93 diváků).
Ladislav Polanský

TEPLÉ POČASÍ O PRÁZDNINÁCH
Letošní prázdniny patřily mezi nejteplejší a nejsušší za
několik posledních století. Republiku zasáhla vedra, během obou
měsíců padaly na měřících stanicích teplotní rekordy.
Podle historických tabulek v pražském Klementinu, kde se
teploty sledují od roku 1775, se letošní červenec s průměrnou
teplotou 23,5 °C zařadil na čtvrté místo (proti dlouhodobému
průměru byl teplejší o 3,7 °C). Tepleji bylo v červenci jen v
letech 2006 s průměrnou měsíční teplotou 25 °C, 1994 (24,3 °C)
a 1834 (24 °C), mírně chladnější byl červenec 2010 (23,4 °C).
Nejteplejším dnem byl 22. červenec (průměrná teplota 30,4 °C),
nejchladnějším 10. červenec (17,1 °C). Meteorologové
zaznamenali 14 tropických dní (denní teplota překročila 30 °C).
Podle Národního úřadu pro ovzduší a oceány (NOAA) byl
letošní červenec nejteplejším měsícem planety od roku 1880, kdy
měření začalo: průměrná globální teplota byla 16,61 °C, což je
téměř stupeň nad průměrnou červencovou teplotou ve 20. století.
Překonána byla průměrná teplota z července 1998 (16,53 °C).
Horko bylo také v srpnu. V první polovině měsíce – ve dnech
6.–13. srpna – vystoupala teplota až na 37 °C a více.
Nejteplejším dnem roku se stala sobota 8. srpna: v Řeži u Prahy
naměřili 39,8 °C (absolutní rekord z 20. srpna 2012, který v
Dobřichovicích činil 40.4 °C, však odolal). Tropická tepla
zakončilo ochlazení s deštěm, v některých oblastech prudkým a
vydatným. Poslední tři dny srpna pak byly nejteplejším koncem
prázdnin za posledních 234 let: na většině měřících stanic byly
překonány teplotní rekordy (přes 35 °C).
Letošní srpen byl – obdobně jako v okolních státech –
nejteplejší od počátku měření: jeho průměrná teplota 21,3 °C
byla o 4,9 °C vyšší oproti normálu z let 1961–1990. Dosud
nejteplejší srpen 1992 měl průměrnou teplotu 20,9 °C.
Meteorologové zaznamenali v srpnu 15 tropických dní.
O letošních prázdninách bylo podle meteorologů v ČR 29
tropických dní, loni jen sedm. V pražském Klementinu
zaznamenali k 1. září 28 tropických nocí (v dosud rekordním
roce 1994 jen třináct).
Vlna veder skončila 1. září, kdy opět padaly na většině
měřících stanic teplotní rekordy (přes 35 °C).
A jak bylo v Krucemburku? Začátek července byl velmi teplý
– denní teploty se pohybovaly kolem 30 °C (od 1. do 7. července
byly tropické dny). Po ochlazení koncem první dekády (denní
teploty kolem 20 °C) se opět oteplilo 16. července a denní
teploty se vrátily k 30 °C. Období sucha zakončil prudký déšť s
bouřkou 25. července a na sv. Annu se ochladilo – ranní teploty
klesly k 10 °C, denní se pohybovaly kolem 20 °C, časté byly
dešťové přeháňky.
Začátkem srpna se opět oteplilo. Od 3. do 14. srpna zasáhla
obec – obdobně jako celou republiku – tropická vedra: ranní
teploty se pohybovaly kolem 20 °C, denní pak vystoupaly nad 30
°C. 17. srpna došlo k ochlazení doprovázenému dešťovými
přeháňkami, které se rychle vsakovaly do země, denní teploty
klesly k 15 °C. Vyjasnilo se opět 20. srpna: denní teploty se
pohybovaly kolem 20 °C, ranní kolem 10 °C. 27. srpna se
oteplilo a až do konce měsíce se denní teploty pohybovaly kolem
30 °C (29., 30. a 31. srpna byly opět tropické dny), foukal však
vítr. Ještě 1. září byl tropický den s teplotou 30 °C. Poté se
ochladilo a časté byly dešťové přeháňky.
Podle údajů pana Václava Jandy bylo v červenci 15
tropických dnů (denní teplota překročila 30 °C), 4 letní dny
(denní teplota mezi 25 a 30 °C) a 2 tropické noci (teplota
překročila 20 °C). V srpnu bylo 15 tropických dnů, 11 letních
dnů a 4 tropické noci. Během meteorologického léta (červen –
srpen) bylo v Krucemburku 36 tropických dnů, 20 letních dnů a
6 tropických nocí.

Je třeba upozornit, že uvedené údaje odpovídají nadmořské
výšce 550 metrů. V jiných místech Krucemburku – zejména ve
vyšších polohách – se proto mohou teploty lišit. Lokální
odlišnosti obce byly patrné např. v neděli 9. srpna: v západní
části obce pršelo (podle měření pana Jana Moravce spadly 3 mm
srážek), ve východní části spadlo jen pár kapek.
(red.)

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
OZNAMUJE
Pečovatelská služba (dále PS) poskytuje své služby
uživatelům v důchodovém věku, invalidním důchodcům a lidem
v nepříznivé sociální situaci (např. osaměle žijícím po vážném
úrazu) z Krucemburku, Hluboké a ze Starého Ranska, jejichž
schopnosti zejména v oblasti osobní péče a péče o domácnost
jsou sníženy. Tím pomáhá, aby lidé i přes svou životní situaci,
kterou ani s pomocí rodiny nezvládají, mohli zůstat ve svém
domácím prostředí. PS své služby poskytuje jako službu terénní
v domácnostech uživatelů a ambulantní v Domě s pečovatelskou
službou (dále DPS) v souladu se zákonem 108/2006 Sb. Služby
se poskytují v rozsahu úkonů, které stanoví platný ceník služeb
schválený Radou městyse Krucemburk. Sociální poradenství je
zdarma.
Sociální služby jsou poskytovány na základě písemně
uzavřené smlouvy o poskytování PS. Smlouva by měla být
ochranou obou zúčastněných stran. Stanovuje podmínky
poskytované služby, jaká práva a povinnosti pro účastníky
vyplývají a jaké osobní cíle má služba naplňovat. Smlouva se
uzavírá podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
v platném znění. Základní vzor smlouvy lze měnit a
přizpůsobovat podle individuálních potřeb zájemce a podle
rozsahu sjednané služby.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
1) Celková koupel ve středisku osobní hygieny 50 Kč/koupel
2) Celková koupel v domácnosti 70 Kč/hodinu
3) Běžné úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání, při přesunu
na invalidní vozík nebo na lůžko, pomoc při použití WC 90
Kč/hodinu
4) Dovoz oběda: 11 Kč/úkon – Krucemburk, 13 Kč/úkon – Staré
Ransko, 17 Kč/úkon – Hluboká
5) Různé pochůzky 20 Kč/úkon
6) Praní prádla 60 Kč/kg
7) Nákupy (v rámci Krucemburku) – do 100 Kč 15 Kč/nákup,
nad 100 Kč 25 Kč/nákup, uživatelé PS z Hluboké a ze Starého
Ranska – do 100 Kč 20 Kč/nákup, nad 100 Kč 30 Kč/nákup
8) Pomoc při podávání jídla 90 Kč/hodinu
9) Doprovod mimo domov s pečovatelkou – pěšky, sanitkou,
autem 60 Kč/hodinu
10) Donáška uhlí, dřeva, pomoc při topení, vynesení popela 90
Kč/hodinu
11) Běžný úklid a údržba domácnosti 90 Kč/hodinu
12) Podání oběda v DPS 60 Kč/měsíc
Fakultativní činnosti:
13) Podpora (dohled) dospělým osobám v době nepřítomnosti o
ně pečujících osob 40 Kč/hodinu
14) Dovoz autem poskytovatele – na vyšetření k lékaři, na
pedikúru apod.: Krucemburk – Hluboká 45 Kč, Krucemburk –
Staré Ransko 45 Kč, Krucemburk – Ždírec 45 Kč, Krucemburk –
v místě 20 Kč
Pokud poskytování služby včetně času nezbytného k zajištění
úkonů ad 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 netrvá celou hodinu, výše úhrady
se krátí.

KONTAKT:
Žádat o služby můžete osobně nebo i prostřednictvím kohokoliv
z rodiny, blízkých či sousedů.
Adresa: Pečovatelská služba, Hlubocká 262, 582 66 Krucemburk
(tel. 569 697 275, 720 188 562)
Pracovní doba: Po - Pá od 7.00 do 15.30 hodin
Platnost ceníku od 1. 1. 2013

POZEMKOVÉ ÚPRAVY
SE ROZJELY NAPLNO
V březnu letošního roku se v místní sokolovně konalo setkání
vlastníků půdy, jichž se dotýkají pozemkové úpravy
v katastrálním území Krucemburk, se zástupci Státního
pozemkového úřadu a zpracovatelem pozemkových úprav, který
zajišťuje zároveň geodetické práce, firmou 1.Geo, spol. s.r.o.
Státní pozemkový úřad při úpravách zastupují Ing. Jana
Petríková a Ing. Milan Šiman. Za firmu 1.Geo, spol. s.r.o., jsou
zpracovateli pozemkových úprav Ing. Pavel Tuček a Ing. Jan
Novák. S těmito zástupci jste se mohli setkat 24.–27. srpna, kdy

POLICIE ČR HLÁSÍ...
Vážení
spoluobčané,
dovolte,
abych
Vás
seznámila s některými
případy trestné činnosti, ke
kterým došlo v průběhu
prázdnin v teritoriu obvodního oddělení
PČR Chotěboř.
Krádeže vloupáním
*Neznámý pachatel v době od 20.30 hodin
2. 8. do 4.45 hodin 3. 8. ve Ždírci nad
Doubravou (ulice Družstevní) vnikl po
rozlomení zámku dřevěných vrat do dílny.
Odcizil odtud jízdní kolo zn. Rock
Machine. Poškozenému způsobil škodu
10.500 Kč.
*Neznámý pachatel v době od 18.30 hodin
20. 8. do 8 hodin 21. 8. ve Ždírci nad

jsme šetřili vnitřní hranice pozemkových úprav, tedy vnější
hranice intravilánu. V říjnu se budou šetřit vnější hranice
pozemkových úprav, které jsou zároveň katastrální hranicí
Krucemburku. Narazíte-li v terénu na dřevěné, červeně označené
kolíky, jsou to právě připravované hranice, u kterých se s Vámi
budeme setkávat. Když budete mít pocit, že se Vaše hranice
s vyměřenými kolíky neshoduje, neničte je. Přesný průběh hranic
pozemků bude s Vámi řešit komise složená z pracovníků
pozemkového úřadu, pracovníků katastrálního úřadu,
zpracovatelů návrhu pozemkových úprav a zástupců obce.
Přínosem pozemkových úprav by mělo být vyjasnění
vlastnických vztahů k pozemkům, narovnání a ujasnění hranic, a
co je hlavní, sjednocení evidence pozemkového katastru s
katastrem nemovitostí a evidence nemovitostí. Po ukončení bude
vytvořena jedna mapa s jednou číselnou řadou. Z pozemkových
úprav by městys mohl získat nové polní cesty, protierozní
opatření či nové vodní nádrže. Za předpokladu plynulého
průběhu prací by pozemkové úpravy měly být dokončeny v roce
2018.
Otto Kohout

Doubravou
(ulice
Brodská)
po
neúspěšném páčení vchodových dveří
rozbil kamenem skleněnou výplň dveří a
vnikl do provozovny HIESBÖK. Uvnitř
vše prohledal a z prodejního pultu odcizil
pokladnu s finanční hotovostí. Dále z
provozovny odcizil výpočetní techniku.
*Neznámý pachatel 28. 8. v době od
půlnoci do 10 hodin vypáčil dřevěnou
okenici Pivnice u fotbalového hřiště ve
Ždírci nad Doubravou a vnikl do objektu.
Pivnici prohledal a odcizil aku vrtačku,
motorovou
pilu,
alkohol,
drobné
pochutiny, cukrovinky a fnanční hotovost.
Dále pachatel vypáčil prodejní automat na
cigarety a odcizil z něj cigarety i finanční
hotovost. Škoda odcizením i poškozením
je nadále v šetření.

STOLNÍ KALENDÁŘ
PRO ROK 2016
prodej v Informačním centru Krucemburk
Kalendář ŽELEZNÉ HORY – týdenní
cena 65 Kč

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
sobota 17. 10. 2015 od 20 hodin
SOKOLOVNA KRUCEMBURK
hraje kapela Telegraf

Krádež
*Neznámý pachatel 19. 8. v době od 20 do
22 hodin odcizil – po předchozím
překonání lankového zámku – z kolostavu
před restaurací Filippi ve Ždírci nad
Doubravou horské jízdní kolo zn. Rock
Machine. Poškozenému způsobil škodu
10.100 Kč.
Poškození cizí věci
*Dva třiadvacetiletí muži ze Žďárska v
Krucemburku (ulice Na Diouse) odcizili u
domu volně stojící přívěsný vozík. Vozík
táhli měrem k silnici, odkud ho po
několika metrech pustili z kopce dolů.
Přívěsný vozík narazil do pravých zadních
dveří zaparkovaného osobního auta.
Poškozenému způsobili škodu na vozidle
30.000 Kč.
pprap. Marie Perková, vrchní asistent

INFORMACE ZE 14.–18. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE
14. zasedání – 18. 6. 2015
*RM schválila rozdělení mimořádných
financí z loterií 2015 formou dotace na
sportovní činnost: TJ Spartak Staré
Ransko 50.438 Kč, Cyklo klub Oberbank
4.722 Kč, FBC Salamandra 4.293 Kč, TJ
Sokol Krucemburk 12.664 Kč, Perun
Hluboká + FC Viničky 15.883 Kč.
Celkem bylo rozděleno 88.000 Kč.
*RM schválila žádost paní V. J.
(Krucemburk) o napojení splaškových
vod z rodinného domu na kanalizaci obce
z pozemku parc. č. 537/1 s těmito
podmínkami: 1) do kanalizace lze napojit
pouze splaškové vody, 2) pokud dojde při
napojení na kanalizaci ke vstupu do
asfaltového povrchu komunikace, bude
výkop zhutněn a opět zaasfaltován.
*RM schválila smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IP-22005813/002 Hluboká, p. J., par.č. 49,
KNN SMP, pro společnost ČEZ
Distribuce. Jednorázová náhrada za
zřízení věcného břemene 1.210 Kč včetně
DPH.
*RM schválila nabídku klempířských
prací na zahradním domku v MŠ za cenu
37.200 bez DPH od firmy Jan Šlerka
KLEMPÍŘSTVÍ, Ždírec nad Doubravou.
*RM schválila smlouvu o nájmu bytu č.
2A v bytovém domě ve Školní ulici 454 s
nájemcem J. K. (Krucemburk) a bytu č.
1A s nájemci D. D. a G. V.
(Krucemburk).
15. zasedání – 22. 6. 2015
*RM schválila návrh kontroly vnitřního
auditu Pečovatelské služby. Pověřila
kontrolou Radku Rudolfovou a Tomáše
Trávníčka. Kontrola bude provedena do
konce září 2015.
*RM schválila dotaci na činnost pro TJ
Sokol z výběru poplatků z pouti 2015 ve
výši 14.060 Kč.
*RM schválila návrh usnesení do ZM o
prodeji společnosti BIOS; je přílohou č.
1 zápisu.
*RM schválila předat advokátní kanceláři
JUDr. Lubomíra Málka vyřešení finanční
opravy a odpovědnosti firmy IS
engineering za krácení dotace na zametací
vůz.
*RM pověřila starostu a místostarostu
projednáním žádosti o koupi pozemků
č. j. 248/2015/MK se Zemědělskou a.s.
Krucemburk.
*RM doporučila ZM schválit podání
žádosti o rozšíření využití zametacího
vozu na Státní fond životního prostředí.
*RM doporučila ZM schválit uzavření
smluv
o
smlouvách
budoucích
s vlastníky
dotčených
parcel
na
vykoupení
pozemků
v připravované
průmyslové zóně Krucemburk dle GP č.
634-49/2014.

*RM doporučila ZM schválit prodej
společnosti BIOS dle Návrhu usnesení
ZM, který je přílohou č. 1 zápisu.
16. zasedání – 8. 7. 2015
*RM schválila záměr prodeje pozemku
parc. č. st. 123 v k.ú. Krucemburk o
výměře 135 m2.
*RM schválila dohodu o uznání závazku
a splátkový kalendář paní M. D.
(Krucemburk) na celkovou dlužnou
částku 17.501 Kč, a to formou měsíčních
splátek v částce 1.500 Kč s tím, že pokud
nezaplatí splátku do 10. dne po dni
splatnosti, ztrácí výhodu měsíčních
splátek. RM schválila odpuštění úroku z
prodlení, pokud M. D. dodrží splátkový
kalendář.
*RM schválila záměr prodeje pozemku
parc.č. 1509/8 v k.ú. Krucemburk o
výměře 822 m2.
*RM schválila předání vymáhání dlužné
částky ve výši 30.000 Kč právní kanceláři
JUDr. Lubomíra Málka. Dlužníkem je
firma GREGOR CZ, Praha.
*RM schválila po projednání se zástupci
Zemědělské a.s. Krucemburk záměr
prodeje pozemků v průmyslové zóně:
PK parc. č. 1399 o výměře 2.141 m2,
parc. č. 1398 o výměře 6.291 m2 a části
pozemků parc. č. 1391/1 a 1390/1 o
výměře cca 20.000 m2, vše v k.ú.
Krucemburk.
*RM schválila návrh Smlouvy o dílo
s firmou POKLOPSYSTEM, 332 11
Hradec. Předmětem smlouvy je oprava 13
ks kanalizačních šachet v komunikaci I/37
Krucemburk za celkovou cenu 187.308
Kč vč. DPH.
*RM schválila smlouvu o poskytnutí
dotace od Kraje Vysočina na realizaci
akce „Webové stránky“. Celkové náklady
akce 42.000 Kč, výše dotace 16.800 Kč.
*RM doporučila ZM schválit prodej
pozemků parc. č. st. 123 v k.ú.
Krucemburk o výměře 135 m2 p. J. P.
(Krucemburk) a parc.č. 1509/8 v k.ú.
Krucemburk o výměře 822 m2 p. J. L.
(Žďár nad Sázavou).
*RM doporučila provést místní šetření
s doplněním
technického
provedení
terénních úprav pozemku u č. p. 105 Staré
Ransko.
*RM rozhodla, aby TJ Spartak dodala
rozpočet, harmonogram a zamýšlený
postup prací k rekonstrukci v areálu TJ
Spartak.
*RM změnila usnesení č. 10/2015/13
v bodě 14. a to takto: RM schvaluje
proplacení faktury za honorář Kvarteta
města Brno ve výši 4.500 Kč vč. DPH.
Kvarteto vystoupí při příležitosti oslav
125. výročí narození Jana Zrzavého.
17. zasedání – 29. 7. 2015
*RM schválila návrh Dohody o

vzájemné spolupráci při výstavbě,
uzavřené mezi Městysem Krucemburk a
Zemědělskou a.s. Krucemburk za účasti
společnosti BIOS. Návrh dohody je
přílohou zápisu.
*RM schválila návrh Dohody o způsobu
úhrady dluhu, uzavřené mezi Městysem
Krucemburk a společností BIOS za účasti
Zemědělské a.s. Krucemburk. Návrh
dohody je přílohou zápisu.
*RM schválila návrh Dodatku ke kupní
smlouvě, uzavřeného mezi Městysem
Krucemburk a společností BIOS. Návrh
dodatku je přílohou zápisu.
*RM schválila návrh Plné moci, kterou
zmocňuje advokáta JUDr. Lubomíra
Málka k zastupování ve věcech vymáhání
dluhu od společnosti GREGOR.
*RM schválila žádost o povolení terénní
úpravy u domu č. p. 105 Staré Ransko s
tím, že v rámci terénní úpravy bude
provedeno srovnání terénu max. do
úrovně komunikace a žadatel na své
náklady provede úpravu vstupu do
původní kanalizace dle návrhu Ing.
Františka Kujana.
*RM změnila Usnesení RM č. 11/2015/14
v bodě 3, a to takto: Rozdělení
mimořádných financí z loterií 2015
formou dotace na sportovní činnost: TJ
Spartak Staré Ransko 36.774 Kč, Cyklo
klub Oberbank 2.966 Kč, FBC
Salamandra 2.669 Kč, TJ Sokol
Krucemburk 8.600 Kč, Perun Hluboká +
FC Viničky 11.418 Kč. Celkem rozděleno
62.427 Kč.
18. zasedání – 24. 8. 2015
*RM schválila záměr prodeje pozemku
parc.č. 1509/7 v k.ú. Krucemburk o
výměře 808 m2, pozemků parc. č. st. 118
o výměře 55 m2 a parc. č. 48/8 o výměře
30 m2 v k.ú. Hluboká dle GP 121-45/2015
ze dne 4. 6. 2015.
*RM schválila záměr směny pozemků
mezi LDO Přibyslav a J. K. Směňované
pozemky v k. ú. Staré Ransko (ve
spoluvlastnictví městyse Krucemburk ve
výši podílu 16/710): parc.č. 38/8 o
výměře 1.116 m2, parc.č. 38/11 o výměře
183 m2, parc.č. 42/2 o výměře 56 m2,
parc.č. 42/3 o výměře 1.177 m2 (oddělený
od pozemku parc.č. 42/1 geometrickým
plánem č. 225-160/2015 ze dne 3. 6.
2015) za pozemky ve vlastnictví p. J. K. v
k.ú. Ždírec nad Doubravou: parc.č.
841/24 o výměře 141 m2, parc.č. 832/1 o
výměře 4.923 m2.
*RM schválila nákup cen nebo
dárkového zboží na turnaj v tenisové
čtyřhře o Krucemburskou kliku ve výši
1.310 Kč, na akci pro děti Rozloučení
s prázdninami ve výši 2.000 Kč a na akci
Perun cup 2015 ve výši 2.500 Kč.
*RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě

o dílo 4/2015 s firmou Poklopsystem,
Hradec 161, na opravu 13 ks
kanalizačních šachet v komunikacích
Krucemburk ve výši 180.400 Kč bez
DPH.
*RM schválila Rozpočtové opatření č.
5/2015, které je přílohou zápisu.
*RM schválila opravu zábradlí „U
Mlýna“, oprava bude provedena do
20.000 Kč včetně DPH.
*RM schválila záměr vybudování
Manipulační sádky na parc. č. 302/4 a
303 v k. ú. Staré Ransko, investor: Lesní
družstvo obcí Přibyslav.
*RM schválila provést firmou Envirex
průzkum v areálu chemické ČOV a na
jeho základě rozhodne o možném nájmu a
žádosti o dotaci.
*RM schválila uzavření dohody o
skončení nájmu bytu č. 1C v domě
Školní 454 s manželi J. a K. K., termín do
31. 12. 2015.
*RM schválila dohodu o postupné
úhradě dlužné částky pro paní J. D.
(Krucemburk) ve výši 28.474 Kč
s příslušenstvím dle specifikace v dohodě.
Dlužník se zavazuje splácet dluh
v pravidelných měsíčních splátkách ve
výši 2.500 Kč počínaje měsícem září
2015 do úplného zaplacení dluhu pod

ztrátou výhod splátek v případě prodlení
s úhradou byť jen jediné splátky po dobu
delší než 10 dnů po splatnosti.
*RM schválila dohodu o postupné
úhradě dlužné částky pro J. M. (Hradec
Králové) ve výši 59.240 Kč se splácením
v pravidelných měsíčních splátkách ve
výši 10.000 Kč od září 2015, a to až do
úplného zaplacení dluhu pod ztrátou
výhod
splátek
v případě
prodlení
s úhradou byť jen jediné splátky po dobu
delší než 10 dnů po splatnosti.
*RM schválila Dodatek č. 4 ke smlouvě
nájemní mezi podílnickými obcemi LDO
a LDO se sídlem v Přibyslavi, podle
kterého bude výše nájemného pro rok
2015 činit 48 % z tržeb za vlastní dříví.
*RM schválila uzavření smlouvy se
zhotovitelem
webových
stránek
Krucemburku – firmou Ing. Jiří Pavlíček,
Ždírec nad Doubravou.
*RM schválila smlouvu o poskytnutí
dotace od Kraje Vysočina. Obsahem
smlouvy je poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu
Kraje
na
financování
provozních nákladů PS ve výši 47.800
Kč.
*RM schválila opravu kamenné stěny
dolní budovy ZŠ (západní stěna) za cenu
cca 10.000 Kč.

*RM schválila smlouvu o uzavření
budoucích smluv o připojení odběrných
elektrických zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV
(NN) s firmou ČEZ Distribuce, Děčín IV
– Podmokly.
*RM schválila Smlouvu o poskytnutí
dotace 20.000 Kč spolku PERUN
Hluboká na pořádání akce „Dračí lodě na
rybníku Řeka 2015“.
*RM schválila pokračování řešení
krácení dotace u akce Pořízení
zametacího vozu s tím, že další kroky
provede JUDr. Ondřej Málek.
*RM neschválila navýšení příspěvku na
provoz ZŠ ve výši 15.000 Kč.
*RM doporučila ZM schválit prodej
pozemku
parc.č.
1509/7
v k.ú.
Krucemburk o výměře 808 m2 žadatelem
J. S. (Krucemburk).
*RM doporučila ZM schválit prodej
pozemků parc.č. st. 118 o výměře 55 m2
a parc.č. 48/8 o výměře 30 m2, vše v k.ú.
Hluboká, dle GP 121-45/2015, se
zřízením věcného břemene zřizování a
provozování vedení kanalizace, vstupu a
vjezdu v souvislosti se zřízením a
provozováním kanalizace.
*RM doporučila ZM schválit směnu
pozemků mezi LDO Přibyslav a p. J. K.

INFORMACE ZE 7. A 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
7. zasedání – 29. 6. 2015
*ZM schválilo uzavření dodatku ke
kupní smlouvě ze dne 29. 3. 2013 mezi
Městysem Krucemburk a společností
BIOS, jímž bude zrušena povinnost
společnosti BIOS převést nemovitosti
uvedené ve smlouvě zpět do vlastnictví
Městyse.
*ZM schválilo prodej svého podílu ve
společnosti
BIOS
společnosti
Zemědělská a.s. Krucemburk dle návrhu
smlouvy o převodu obchodního podílu
v podobě notářského zápisu notáře JUDr.
Vondráka, a to za následujících
podmínek, které budou zapracovány do
notářského zápisu:
Kupní cena 371.120 Kč je tvořena: (1)
tržní hodnotou nemovitostí ve vlastnictví
BIOS ve výši 1.171.120 Kč podle
znaleckého posudku Ing. Kadlece a z výše
uhrazeného základního kapitálu ve výši
200.000 Kč; (2) odečtem dluhu
společnosti BIOS vůči Městysi ve výši
1.000.000 Kč
Kupující se zaručí za závazek BIOS vrátit
Městysi poskytnutou půjčku v celkové
výši 1.000.000 Kč, a to do 30 dnů ode dne
zápisu změny vlastnictví obchodního
podílu
do
obchodního
rejstříku,
nejpozději do 31. 10. 2015.
Kupující se smluvně zaváže zbudovat na
pozemcích č. parc. 1408/6, 1408/12 a
1408/5 (všechny v k.ú. Krucemburk)

komunikaci dle skutečného zaměření a
novou posuvnou bránu pro potřeby
užívání Městyse, a to do 31. 12. 2016.
Mezi Městysem a Zemědělskou a.s. bude
sepsána smlouva o povolení ke stavbě na
pozemku Městyse. Investorem bude
Zemědělská a.s. a náklady spojené se
stavbou, úpravou komunikace a stavbou
vstupní brány uhradí Zemědělská a.s.
Městys odsouhlasí návrh vstupní brány.
Případný rozdíl ceny mezi posuvnou a
otvírací bránou bude uhrazen Městysem.
Do 31. 12. 2015 bude rozhodnuto o
uzavření
nájemní
smlouvy
mezi
Městysem Krucemburk a Zemědělskou
a.s., a to na pronájem části pozemku č.
parc. 1408/13 v k.ú. Krucemburk o
výměře do 860 m2 za dohodnuté nájemné
1,20 Kč/m2/měsíc po dobu max. 5 let.
*ZM schválilo záměr prodeje částí
pozemků č. parc. 1409/3, 1408/12, a
1408/13 (všechny v k.ú. Krucemburk) za
cenu 80 Kč/m2 společnosti Zemědělská
a.s. Krucemburk. Výměra pozemků bude
upřesněna při prodeji dle geometrického
plánu. Náklady spojené s prodejem
pozemků hradí kupující.
*ZM schválilo záměr koupit část
pozemku
parc.č.
1408/5
v k.ú.
Krucemburk za cenu 80 Kč/m2. Veškeré
náklady spojené s koupí pozemku hradí
kupující.

*ZM schválilo zasílat zápisy z RM
zastupitelům elektronicky do 8. dne po
zasedání RM.
*ZM schválilo prodej pozemku parc. č.
st. 557 o celkové výměře 6 m2 v k.ú.
Krucemburk za cenu 80 Kč/m2
společnosti
TERSSIO
PLASTICS
Roztoky. Náklady spojené s prodejem
hradí kupující.
*ZM schválilo změnu usnesení ze dne 22.
4. 2015 č. 2/2015/5 bod č. 6.3, a to takto:
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 žadateli T. D
(Žďár nad Sázavou).
*ZM schválilo zprávu o uplatňování
územního
plánu
Krucemburk
v uplynulém období v souladu s §6 odst. 5
zákona č. 183/2006 Sb.
*ZM
schválilo
zmocnění
RM
k provádění
a
schvalování
rozpočtových opatření do výše 300.000
Kč na straně příjmů a 150.000 Kč na
straně výdajů.
*ZM schválilo uzavření smluv o
smlouvách
budoucích
kupních
s vlastníky
dotčených
parcel
na
vykoupení
pozemků
v připravované
průmyslové zóně Krucemburk dle GP č.
634-49/2014 za cenu 40 Kč/m2.

*ZM schválilo podání žádosti o
rozšíření možností využití zametacího
vozu na SFŽP ČR.
*ZM schválilo přípravu akce „Výstavba
cyklostezky z Krucemburku na Staré
Ransko“.
*ZM potvrdilo rozhodnutí RM o
schválení Smlouvy o poskytnutí dotace
na zajištění sociálních služeb v roce 2015
z Kraje Vysočina ve výši 37.700 Kč na
financování provozních nákladů PS.
8. zasedání – 9. 9. 2015
*ZM schválilo prodej pozemku parc.č.
1509/8 o výměře 822 m2 žadateli J. L.
(Žďár nad Sázavou) a parc.č. 1509/7 o
výměře 808 m2 (oba v k.ú. Krucemburk)
žadateli J. S., Krucemburk: cena 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. Veškeré náklady
spojené s převodem hradí kupující.
*ZM schválilo prodej pozemku parc.č.
st. 123 v k.ú. Krucemburk o výměře 135

m2 za cenu 40 Kč/m2 žadateli J. P.
(Krucemburk). Veškeré náklady spojené
s převodem hradí kupující.
*ZM schválilo prodej pozemků parc.č.
1409/7, parc.č. 1408/15 a parc.č. 1408/14
v k.ú. Krucemburk dle návrhu GP č. 6470235/2015 za cenu 80 Kč/m2 společnosti
Zemědělská a.s. Krucemburk.
*ZM schválilo záměr prodeje pozemku
č. parc. 1408/16 v k.ú. Krucemburk dle
návrhu GP č.647-0235/2015 za cenu 80
Kč/m2.
*ZM schválilo koupi pozemku parc.č.
1408/17 v k.ú. Krucemburk dle návrhu
GP č.647-0235/2015 za cenu 80 Kč/m2 od
společnosti BIOS.
*ZM schválilo směnnou smlouvu mezi
podílnickými obcemi LDO Přibyslav a
panem J. K. (Praha 2), kterou se směňují
pozemky ve spoluvlastnictví Městyse
Krucemburk ve výši podílu 16/710,
následovně: Městys Krucemburk směňuje
spoluvlastnický podíl ve výši podílu
16/710 k pozemkům parc.č. 38/8, 38/11,

42/2 a 42/3 o celkové výměře 2.532 m² v
k.ú. Staré Ransko za spoluvlastnický
podíl ve výši 16/710 k pozemkům parc.č.
841/24 a 832/1 o celkové výměře 5.064
m² v k.ú. Ždírec nad Doubravou.
*ZM schválilo provedení průzkumných
prací v objektech bývalé chemické ČOV
v areálu ČOV Krucemburk za cenu
27.225 Kč včetně DPH.
*ZM schválilo vratku dotace na akci
„Pořízení zametacího vozu k zabezpečení
údržby komunikací“ ve výši 78.245 Kč
včetně DPH z důvodu rozšíření využití
stroje.
*ZM schválilo smlouvu o výstavbě
nového vjezdu společnosti Zemědělská
a.s. Krucemburk na pozemku č.parc.
1408/16 v k.ú. Krucemburk dle návrhu
GP 647-0235/2015.
*ZM
pověřilo RM
k projednání
podmínek rozšíření poskytování služeb
PS na obce Vojnův Městec a Radostín.

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.

SBĚRNÝ DVŮR KRUCEMBURK
Pracovní doba po dobu zimního času
Sobota
9 – 11 hodin
Aktualita:
Občané zde mohou zdarma odložit větve z ořezu stromů
a použitý rostlinný olej.

Občanské sdružení Diakonie Broumov
VYHLAŠUJE
ve spolupráci s městysem Krucemburk a Sokol Krucemburk

PRVNÍ ADVENTNÍ
ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Městys Krucemburk
srdečně zve

29. 11. 2015 v 17 hodin
na slavnostní rozsvícení
vánočního stromu

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

na náměstí v Krucemburku.

Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkovin,
prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (minimálně 1m2, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí potřeby – nádobí
bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené, vatované a péřové
přikrývky, polštáře a deky, obuv – veškerou nepoškozenou, hračky –
nepoškozené a kompletní, peří, péřové přikrývky a polštáře, menší
elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční, knihy.

Vystoupí dívčí pěvecký sbor Giocoso
a chrámový pěvecký sbor.
Na zahřátí se bude podávat
teplá medovina.

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
Ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických
důvodů, nábytek, znečištěný a vlhký textil.
Sbírka se uskuteční

ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE
VE VOJNOVĚ MĚSTCI

23. – 24. 10. 2015
od 8 do 19 hodin

Od 30. 9. do 20. 12. 2015 je úplná uzavírka
silnice III/03426 v průtahu obcí Vojnův Městec
(směr Košinov).

místo: SOKOLOVNA KRUCEMBURK prostor u šatny

Objížďka vede silnicí z Krucemburku
na Košinov.

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Více na www.diakoniebroumov.org

Pro autobusy platí objížďkový jízdní řád.

ZAPOMENUTÁ HISTORIE:
ČESKÝ KLUB VELOCIPEDISTŮ
Když se bourala před několika roky stará budova Havlíkovy
drogerie a papírnictví paní Pěničkové, nalezl na půdě domu pan
Jirásek zajímavé dokumenty také o tom, že v Krucemburku
působil Český klub velocipedistů, jak se kdysi říkalo
předchůdcům cyklistů. Kolo bylo na počátku 20. století
zvláštnost a majitelů velocipedů mnoho nebylo.
O klubu velocipedistů se před tím nezachovaly žádné
záznamy, nezaznamenal ho ani řídící učitel Josef Kynčl
v Průvodci Krucemburkem, v němž uvádí seznam všech spolků a
organizací, které v Krucemburku vyvíjely činnost. Mezi
dokumenty byly také stanovy klubu, které mají datum 3. října
1902; tehdy byl zřejmě Český klub velocipedistů v Krucemburku
založen.
V nalezených dokumentech jsou dopisy a pozvánky z let
1911 a 1912. Dopisy jsou od České jednoty velocipedistů
v Praze, Českého svazu velocipedistů v Prostějově a
v Německém Brodě. Jde většinou o pozvánky na akce, které tyto
kluby pořádaly.
Dalším zajímavým nalezeným dokumentem je pozvánka na
mimořádnou valnou hromadu klubu, která byla svolána na 1.
srpen 1911 do místnosti klubovny Klubu velocipedistů u paní
Kozlové, spolumajitelky hostince na náměstí. Na druhé straně
této pozvánky je seznam členů, kterým byla tato pozvánka
zaslána a kteří její převzetí měli stvrdit svým podpisem. Z této
listiny je zřejmé, že členové Českého klubu velocipedistů nebyli
jenom z Krucemburku, ale i z okolních obcí. Zde jsou jejich
jména.
Z Krucemburku byli členy: Josef Havlík, Josef Kozel, Filip
Malý ml., Rudolf Dvořák, Lacina, Josef Pecina, Josef Kohl, Jan
Kohl, František Zrzavý, František Krupař, Wasserbauer, Málek,
Strouhal, František Vodička a dvě osoby, jejichž jména jsou
nečitelná. Předsedou klubu byl učitel tehdejší veřejné školy
Xaver Bohumil Pelikán. Další členové byli ze Starého Ranska
(Josef Janáček, Josef Carda, Emanuel Dymák a jedno nečitelné
jméno), ze Ždírce (Sotona a Dymáček), z Nového Ranska (Karel
a Rudolf Pujmanovi), z Chotěboře (učitel Emanuel Konfršt) a
z Vojnova Městce (Havlík, Havlíková, Němec a Ondráček).
O tom, kdy Klub českých velocipedistů v Krucemburku
zanikl, se nedochovala žádná zpráva. Stalo se tak zřejmě za první
světové války. Nalezené dokumenty svědčí o pokrokovém a
sportovním životě v tehdejším Krucemburku.
Vzpomínám si na starý český film Z českých mlýnů, jehož
součástí jsou záběry z jakéhosi klubu pražských velocipedistů.
Podobná mohla být i činnost krucemburského klubu: členové
pořádali společné výlety do okolí. V dopisech je doklad o
jednom společném výletu do údolí řeky Doubravy. Jak je zde
doloženo, mělo se o tomto výletě psát ve věstníku českých
velocipedistů.
Pavel Vomela

MIKULÁŠ STŘELA Z ROKYC
Mezi významné středověké majitele Krucemburku patřil
Mikuláš Střela z Rokyc. O něm a jeho potomcích, kteří vlastnili
Krucemburk bezmála 180 roků, jsem již napsal několik článků.
Přesto nebude na škodu, když si o něm přečtete znova, zvláště vy
později narození.
Jméno Mikuláše Střely je v Krucemburku stále více užíváno:
Jeho jménem je pojmenovaná krucemburská hlavní ulice, je zde
lékárna U Rytíře, také restaurace pana Sekničky se jmenuje
Krčma U rytíře Střely. V poslední době je stále oblíbenější závod
dračích lodí na rybníku Řeka, kde se závodí o sošku rytíře Střely,

v roce 2012 uspořádal Spolek přátel Krucemburku zájezd do
Přibyslavi na divadelní představení hry Není kost jako kost –
jejím hlavním hrdinou byl rytíř Střela.
Vraťme se proto zpět do doby, v níž Mikuláš Střela žil, a to
do druhé poloviny 15. století. Střela z Rokyc bylo příjmení
staročeské vladycké rodiny, která pocházela z polského Slezska,
Střelové vlastnili ves Rokyci v opolském knížectví. Právě
příslušník této vladycké rodiny Mikuláš Střela z Rokyc se usadil
v roce 1462 nejprve na Moravě a odtud v roce 1464 odešel do
Prahy, kde vstoupil do služeb českého krále Jiřího z Poděbrad a
stal se velitelem jeho vojska. V českomoravské kronice se o
Mikuláši Střelovi píše: „...Král Jiří z Poděbrad jej najal do
vojenské služby. Rytíř Mikuláš Střela z Rokyc, vůdce vojska krále
Jiřího z Poděbrad, kterému jsa velmi oddán vítězně bojoval a tak
mu horlivé a platné služby prokázal. Roku 1466 byl Střela
vypraven proti odbojné Plzni, která po vyhlášení bully papežské
vyhlásila válku králi Jiřímu. V roce 1469 válčil v severních
Čechách proti Lužičanům směrem na Trutnov vpadlých. Později
válčil ve Slezsku, kde nepřítele posedl takový strach veliký, že
především vratislavští hned se na útěk dali a ostatní za sebou
potáhli.“
V roce 1470 byl poslán Střela proti věrolomnému králi
Matyáši Uherskému na Moravu, kde uherská vojska dobývala
Hradiště. Střela coby statečný velitel v králově vojsku, kterému
velel králův syn Hynek, zahnal nepřítele a stíhal jej až do
Uherského Brodu. Po smrti Jiřího z Poděbrad nepřestal Mikuláš
Střela hájit zájmy krále Vladislava II. Jagelonského proti
nárokům krále Matyáše Korvína. Poslední zmínka o Střelovi je
uvedena 8. prosince 1474, kdy bylo uzavřeno příměří mezi
českým králem Vladislavem II. a polským králem Kazimírem na
straně jedné a Matyášem, králem uherským, na straně druhé. V
smlouvě je uvedeno, že budou propuštěni zajatci obou stran
s jednou výjimkou – panem Mikulášem Střelou. Ten byl zřejmě
zajatý
v některé
z posledních bitev a
podle
některých
pramenů se po několika
letech věznění vrátil
živý.
Mikuláš
Střela
koupil Krucemburk před
rokem 1473, v Ottově
naučném
slovníku
nalezneme zápis o tom,
že v Praze v Rytířské
ulici mu patřil dům,
který mu postoupila
matka jeho manželky
Kateřina z Okoře.
Náhrobní
kámen
s postavou rytíře, který
je
v krucemburském
kostele, patří zřejmě
Střelovu
synovi
Mikuláši. Střelové byli
protestantského vyznání.
Posledním
majitelem
Krucemburku
protestantského vyznání byl Purkhard Střela.
Přečetli jste si článek o čestném a hrdinném člověku, kterým
byl rytíř Mikuláš Střela z Rokyc. V bojích hájil zájmy českého
království a českých králů Jiřího z Poděbrad a Vladislava
Jagelonského. Proto je právem jeho památka v Krucemburku
připomínána.
Pavel Vomela

EVANGELICKÝ KOSTEL
V
místech,
kde se po vydání
tolerančního
patentu (1781) k
evangelické víře
hlásilo více než
sto rodin nebo
více než pět set
věřících,
mohl
sbor
vystavět
kazatelnu. Proto
se
do
sboru
sdružovali věřící z
většího
počtu
obcí. V Krucemburku sbor postavil roku 1785 příbytek pro faráře
čp. 137 a za ním kazatelnu. Základy byly vykopány 1. června
1786 a již 16. června byla superintendantem Štěpánem Leškou
vysvěcena. Peníze na její výstavbu (287 zlatých) zaplatili
členové sboru.
Kazatelna patřila mezi nejstarší dřevěné roubené modlitebny
na Vysočině. Vnitřní stěny byly ohozeny maltou a vybíleny
vápnem. Byla zde kruchta bez varhan, kostelní stůl (oltář) a
kazatelnice. Při výstavbě pomáhali členové sboru. Rychlost, s níž
byla postavena, i použitý materiál (dřevo) se projevily tím, že
budova rychle chátrala. Proto byla často opravována, např. roku
1801 byly vyměněny strop a podlaha a roku 1802 spravena
střecha. Přestože stav modlitebny nebyl uspokojivý, sloužila přes
půl století, roku 1843 byla zbourána.
Budova připomínala spíše venkovský domek než církevní
stavbu. Zejména farář Jakub Beneš, který v Krucemburku
působil v letech 1818–25, poukazoval na skutečnost, že tato
stavba není důstojná pro sbor s tak bohatou tradicí. Roku 1821
dal vypracovat plán a rozpočet na stavbu zděné budovy; obstaral
také úřední povolení. Rozpočet byl však příliš vysoký a sbor
finanční obnos nemohl obstarat. Přesto od roku 1828 – už po
odchodu J. Beneše z Krucemburku – začal být svážen kámen.
Finanční prostředky se podařilo obstarat až koncem 30. let, a to
převážně ze sbírek v slezském Prusku (přes dva a půl tisíce
zlatých) a Rakousku. V obstarávání financí se angažoval
zejména farář Jiří Holeček.
Nová modlitebna byla postavena na jihozápadním okraji
obce. Její základní kámen byl položen 13. června 1839. Základy
hluboké přes dva a půl metru byly vyplněny tvrdým kamenem z
raneckých lesů, severní část byla vyztužena železem. Při stavbě
bylo spotřebováno 4.800 cihel, 132 fůr písku z raneckých lesů a
80 sáhů kamene.
Kamenná modlitebna byla postavena podle plánu Jana
Wurma v pozdně empírovém slohu. Podle požadavků
stanovených tolerančním patentem má vchod z kratší strany
budovy (tehdy směrem obráceným od obce), nemá klenutá okna
ani věž se zvony a hodinami. Obdélníkový prostor je zakončen
půlkruhovitou apsidou. Kruchta je umístěna na kratší straně nad
vchodem, proti ní je oltář a kazatelna. Lavice jsou ve dvou
řadách, věřící sedí čelem k oltáři. Výzdobu tvořily nápisy
biblických veršů na zdech. Na kruchtě byly postaveny
mechanické varhany, roku 1913 byly nahrazeny pneumatickými
varhanami. Budova má sedm oken – čtyři na delších stranách,
dvě na apsidě a jedno na kruchtě. Kostel stál 3.912 zlatých, z
toho však 1.582 zlatých tvořily remunerace (odměna k platu
faráře), z nichž převážnou část však činily provozní náklady.
Právě kvůli této částce vznikl spor a výsledkem byl odchod
faráře J. Holečka z Krucemburku.
K slavnostnímu otevření kostela došlo – po obstarání
vnitřního vybavení – až 13. prosince 1840 (na třetí adventní

neděli), tedy před 175 lety. Slavnostní průvod šel z nedaleké
staré modlitebny, v níž kázal senior Jan Kovář, do nové budovy,
kde měl slavnostní kázání farář J. Holeček a pozvaní hosté.
Vysvěcení modlitebny provedl J. Kovář. Slavnost byla
zakončena hostinou, jíž se zúčastnil mj. katolický farář František
Schuberth.
Zbývá připomenout, že Jan Kovář, rodák z Bradlína (17.
června 1768), byl farářem v Trnávce (1795–1852), od roku 1800
byl seniorem. Zemřel ve vysokém věku 13. dubna 1857.
Krucemburk navštěvoval často: měl v letech 1820–51 dohled nad
evangelickou školou.
U kostela je umístěn evangelický hřbitov.
Starý evangelický hřbitov byl na severní části obce, nad
úvozovou cestou, která jej oddělovala od farské louky, která byla
později využita pro zřízení katolického hřbitova. Byl založen
záhy po ustavení místního evangelického sboru (1782). Místo o
rozloze 227 čtverečních sáhů darovala obec. Původně šlo o
pozemek, který byl od roku 1796 primitivně ohrazen, hroby měly
jen ojediněle náhrobky. Pohřbívalo se zde do roku 1863 (jako
poslední zde byla pohřbena Marie Magdalena Janáčková ze
Starého Ranska).
Farář Daniel B. Molnár usiloval o důstojnější umístění
hřbitova, který by byl přístupný i v zimě a byl blíže modlitebně.
Žádost o darování pozemku u evangelického kostela o rozloze
400 čtverečních sáhů byla 7. listopadu 1861 obecním
představenstvem schválena. K úpravě pozemku došlo až v
květnu 1863. Byla vystavěna kamenná ohrada z opuky, navezena
hlína a povrch urovnán a upraven. Úředníci raneckých hutí
darovali hřbitovní bránu. Rozpočet na výstavbu činil 600 zlatých,
z toho sto zlatých uhradila baronka Klotilda Clam-Gallasová.
Hřbitov byl otevřen u příležitosti milénia příchodu Cyrila a
Metoděje na Velkou Moravu. 12. července 1863 v devět hodin se
slavnostní průvod seřadil u evangelického kostela a za zpěvu
písní odešel na starý hřbitov. Zde se farář D. B. Molnár rozloučil
kázáním s místem, kam jednaosmdesát let krucemburští
evangelíci pohřbívali své zesnulé. Poté se průvod vrátil zpět k
novému hřbitovu a po obřadu byla slavnost ukončena v kostele
kázáním.
Jiří Zeman

ZEMŘEL JAROSLAV OPAT
Ve věku jednadevadesáti let
zemřel 4. července 2015 historik
doc. dr. Jaroslav Opat, DrSc.
J. Opat se narodil 11. dubna
1924 ve Vojnově Městci v
chalupě na Příhoně 25. Jeho
otec Antonín a matka Anastasie
se živili tkalcovstvím, matka
uklízela v místní – tehdy
čtyřtřídní – škole, v níž Jaroslav
získal základní vzdělání. Po
matčině smrti (1931) se sociální podmínky rodiny zhoršily. Proto
Jaroslav odešel v únoru 1935 do služby k sedlákovi do Vepřové.
Zde dokončil obecnou školu a poté chodil do měšťanské školy v
Borové (1936–38).
Protože rodný dům byl zatížen hypotékou, kterou
nezaměstnaný otec nemohl platit, přestěhoval se i s mladším
synem Jiřím do Světňova, kde pracoval jako krmič, a poté do
Přibyslavi jako silniční zaměstnanec. Jaroslav se zde vyučil u
mistra Antonína Doláka truhlářem (1939–42), zároveň
absolvoval zkoušku z čtvrtého ročníku měšťanky. Po vyučení
pracoval jako truhlář ve Vídni, kde tehdy žila otcova sestra
Marie Hanzlová. Od léta 1944 přes půl roku byl nasazen k

odstraňování škod po bombardování Vídně. Na jaře 1945 se
vrátil na Vysočinu a pracoval v Žižkově Poli ve mlýně.
Po osvobození J. Opat absolvoval dvouletou mistrovskou
školu pro truhláře v Praze (1945–47) a poté vystudoval Vysokou
školu politickou a sociální v Praze (1947–51). Zkušenosti z války
a poválečné politické klima jej vedly k vstupu do KSČ (1947).
Po absolvování vojenské prezenční služby v Bohosudově (1951–
53) byl učitelem dějin dělnického hnutí na Vysoké škole
politických a hospodářských věd v Praze (1953–61). Zde se –
vedle pedagogických povinností – věnoval nejnovějším dějinám
Československa. Roku 1953 byl jmenován doktorem
společenských věd (RSDr.) na základě obhajoby práce Pravda o
úloze československých legií v Rusku, roku 1961 obhájil
kandidátskou disertaci Na přelomu dvou epoch věnovanou
československým dějinám let 1945–48. Při vědecké práci
studoval materiály v archivu KSČ a postupně se dostával do
sporu s oficiální linií strany. Na základě vykonstruovaného
procesu s projugoslávskou frakční skupinou byl v říjnu 1961
vyloučen ze zaměstnání i KSČ. Poté pracoval v uranových
dolech v Lešeticích.
Po konkurzu byl J. Opat přijat jako historik Ústavu dějin
evropských socialistických zemí ČSAV (1964–69). Byl hlavním
redaktorem publikace Střední a jihovýchodní Evropa ve válce a v
revoluci (1969), zaměřil se na nejnovější dějiny Jugoslávie. V
lednu 1969 obhájil práci O novou demokracii, docentem byl
potvrzen až po roce 1990. Roku 1968 byl stranicky
rehabilitován, roku 1970 opět vyloučen ze zaměstnání i strany.
Poté – až do odchodu do invalidního důchodu (1978) – vystřídal
několik dělnických povolání (truhlář, řidič, příčkař). Roku 1977
podepsal Chartu 1977 a stal se jedním z představitelů českého
disentu. V té době se vrátil k vědecké činnosti: začal se věnovat

životu a dílu T. G. Masaryka a studiu
archivních materiálů. Práce vyústila –
vedle řady studií publikovaných v
samizdatových sbornících a časopisech
– v rozsáhlé monografii Filozof a
politik T. G. Masaryk 1882–1893.
Příspěvek k životopisu; vyšla roku
1987 v nakladatelství Index v Kolíně
nad Rýnem a roku 1990 v pražském
Melantrichu.
V roce 1990 byl J. Opsat jmenován
ředitelem Ústavu T. G. Masaryka.
Velké úsilí věnoval jeho konstituování,
začlenění do akademického systému a finančnímu zabezpečení.
Z funkce ředitele odešel v roce 1997. I nadále publikoval, psal
doslovy k publikacím a podílel se na organizování
masarykovských seminářů.
S manželkou Vlastimilou, rozenou Minaříkovou (1931–84),
měl dceru Jaroslavu a syna Miloslava.
U příležitosti Opatových devadesátin vyšly jeho vzpomínky a
úvahy pod názvem Z času válek a chaosu v
Evropě (2014). Hlavní linii knihy tvoří jeho
životní osudy, autor je však zasazuje do
širších společenských souvislostí a
historických událostí, které na základě
vlastních prožitků i dobových materiálů
komentuje a hodnotí. Zároveň na základě
studia
archivních
materiálů
dává
nahlédnout do zákulisí české politiky v
poválečném období.
Jiří Zeman

PAMÁTNÍKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
V letošním roce jsme na stránkách našeho zpravodaje věnovali pozornost tragickým osudům Krucemburku na konci druhé světové
války a památníkům, které je připomínají. Vracíme se ještě jednou k obětem lednového zatýkání v obci.

Anna Zrzavá (*1880)
byla ubita gestapem 28.
února v Terezíně-Malé
pevnosti.

Zdeněk Wiesner (*1898)
byl zastřelen gestapem 5.
května v Terezíně-Malé
pevnosti.

125. VÝROČÍ NAROZENÍ
JANA ZRZAVÉHO
5. listopadu 2015 uplyne 125 let od narození Jana Zrzavého.
Přestože Mistrovým rodištěm byla Okrouhlice, malíř měl ke
Krucemburku natolik důvěrný vztah, že je pod věží
krucemburského katolického kostela dle svého přání pochován.
Společnost Jana Zrzavého uspořádá společně s Knihovnou
Národního muzea vzpomínkový večer, který se bude konat v

Josef Málek (*1913)
zemřel 16. května na tyfus
v Terezíně-Malé pevnosti.

Rudolf Zvolánek (*1890) byl
umučen
25.
dubna
v
Terezíně-Malé pevnosti.

pátek 6. listopadu 2015 v 17 hodin v Národním muzeu v
Praze.
V rámci této kulturní akce, na níž promluví odborníci i
malířovi přátelé, zhlédnou návštěvníci rovněž jevištní koláž
„Kouzelník, který uměl namalovat duši“. Toto představení o Janu
Zrzavém, které provozuje SJZ od roku 2010, bude mít v Praze už
svou 23. reprízu.
Pro místní příznivce umění pořádá Společnost Jana Zrzavého
v součinnosti s Úřadem městyse Krucemburk a s farním úřadem
kostela sv. Mikuláše vzpomínkový podvečer o J. Zrzavém a B.

Martinů. Komponovaný pořad o těchto dvou umělcích, rodácích
z Vysočiny, kteří byli dobrými přáteli, začne v sobotu 7.
listopadu 2015 v 15.30 hodin v krucemburském katolickém
kostele. V pořadu zazní komorní hudba Bohuslava Martinů v
podání Kvarteta města Brna. Tímto bude připomenuto rovněž
125. výročí narození Bohuslava Martinů (8. 12. 1890 v Poličce).
Od 17 do 18.30 hodin budou mít zájemci možnost zhlédnout v
místním kině sérii filmů o Janu Zrzavém.
V současné době je v Pamětní síni Jana Zrzavého v budově
Úřadu městyse Krucemburk instalována výstava „Jan Zrzavý
v citátech“ a v místní ZUŠ je možno zhlédnout výstavu „Jan
Zrzavý a Benátky“.
Srdečně zveme všechny, kdo mají rádi umění a kdo si chtějí
připomenout význam malířského díla Jana Zrzavého a krásu
hudebního odkazu Bohuslava Martinů.
Dr. Jitka Měřinská, Společnost Jana Zrzavého

ČINNOST SDH
BĚHEM LETNÍCH MĚSÍCŮ
Hasiči během letních měsíců vyjížděli pouze k šesti
událostem. V několika případech jsme čistili kanalizace,
likvidovali uniklý olej, ořezávali suché větve.
Na cisterně došlo k několika drobnějším opravám, ale stále
více se projevuje stáří techniky, která pochází z roku 1967 a u
našeho sboru slouží již od roku1994, to je jednadvacet let.
Hasiči se ve spolupráci z OU začínají ohlížet po novější CAS
a hledají všechny možnosti dotačních programů jak na obnovu
zastaralé techniky, tak na výstavbu nové a vyhovující hasičské
zbrojnice. Do činnosti jednotky se zapojili také starosta a
místostarosta obce, což je velká podpora hlavně při řešení
některých problémů. Dochází k monitorování problémové
kanalizace na některých místech v obci, řešil se nový poplachový
plán a rozdělení požárních hydrantů a požárních nádrží
v Krucemburku a okolí.
Ač bylo období sucha, nedošlo v okolí naší obce k žádnému
většímu požáru lesa ani polního porostu. Přesto se našlo několik
občanů, kteří pálili velké hromady klestí, trávy apod.; od toho
máme přece sběrný dvůr, kde se může tento odpad odkládat.
Děti se zúčastnily několika soutěží, v nichž se jim dařilo. Pro
děti, které by se chtěly zapojit do kroužku Mladých hasičů,
probíhají schůzky každý pátek na hřišti nebo v tělocvičně.
Telefonní kontakt na hlavního vedoucího mládeže: J. Popelka –
607651852.
Martin Kasal

PODZIM V MS
Začátek podzimu s sebou přináší
období péče o zvěř. V honitbách
zkontrolujeme
stav
zařízení
k
přikrmování
zvěře,
eventuálně
zvážíme
jejich
přemístění
či
vybudování nových. Od září také
začíná doba lovu samičí a mladé srnčí
zvěře. Hned od počátku se věnujeme
jejímu
správnému
průběrnému
odstřelu. Zvěř není ještě v tlupách, intenzivně se paství a
přebarvuje, což nám umožní lepší posouzení věku a chovnosti.
V podzimních a zimních měsících lze nalézt v lese srnčí
parůžky. Pokud je někdo nalezne na své procházce lesem, měl by
je každopádně odevzdat mysliveckému hospodáři či jinému
myslivci s udáním místa nálezu. I když má parůžek velmi malou
finanční hodnotu (několika korun), pro myslivce je velmi

důležitý, protože podle něj lze sledovat kvalitu srnců v honitbě.
Ponecháním shozu se vystavuje nálezce trestnému činu pytláctví.
V neposlední řadě bych se s vámi ráda podělila o jednu
nemilou skutečnost, která se mi bohužel tento rok již několikrát
přihodila. Při pochůzce honitbou a následném usednutí na posed
jsem pozorovala poklidně se popásající srnčí zvěř. Byla již
poměrně pozdní hodina, zvěř najednou znejistěla a dala se na
úprk. Po chvilce pátrání po příčině zneklidnění zvěře přiběhlo mi
pod posed srnče – pískající, hledající srnu. Zmateně pobíhalo
chvilku po louce, následně po lese. Během chvilky mi pod posed
přiběhl běžec. Absolutně neregistroval zmatené srnče, sluchátka
v uších, běžel si v klidu poklusem lesem. Ještě dlouho poté, co
proběhl, bylo slyšet naříkající srnče hledající srnu. Tato událost
nebyla ovšem první ani poslední, kterou jsem tento rok zažila.
Přátelé, berte ohled na zvěř nejen v době, kdy vyvádí mladé,
ale po celý rok. Zvěř má své pastevní cykly a nemůže je měnit
jako vy, když si určujete dobu pro své „koníčky“.
Ing. Petra Kohoutová

SHM KLUB KRUCEMBURK
Jan Bosco: Světec, který se zcela daroval mladým
Letos oslavila salesiánská komunita
dvousté výročí narození italského světce
Jana Bosca (1815–1888). Jeho život
ovlivnil tisíce mladých lidí na celém
světě,
a
dokonce
i
mládež
v Krucemburku: právě na Boscovu
činnost
navazuje
místní
klub
Salesiánského hnutí mládeže.
Narodil se 16. srpna 1815 v chudé
rolnické rodině v maličké vesničce
Becchi nedaleko Castelnuova d´Asti v
severní Itálii. Jeho otec František za necelé dva roky po Janově
narození zemřel. Veškerou starost o tři kluky a nemocnou
babičku proto musela nést matka Markéta. Již jako chlapec Jan
toužil dělat něco pro své kamarády. Proto pro ně často pořádal
divadelní či kouzelnická představení. Tančil, chodil po provaze,
z uší vyndával kuličky … A to na trávě za domem na koberci z
pytlů.
V devíti letech měl Jeník zvláštní sen, na který celý život
vzpomínal. Viděl hochy, jak se bili a nadávali. Vůbec si s nimi
nevěděl rady. Objevila se ale Vznešená paní (možno v ní vidět
Pannu Marii?) a z kluků se stali „přítulní beránci”. Sen mu
naznačil, jakou cestou se má v životě ubírat a jak si má počínat:
„Ne bitím, ale vlídností a láskou” si má získávat druhé.
Jeník věděl, že Bůh z něho chce mít kněze. Nevěděl však, jak
toto vzácné povolání uskutečnit. Tehdy bylo na kněžská studia
potřeba mnoho finančních prostředků a Jeníkova rodina byla
chudá. Ale díky pomoci druhých lidí byl Jan Bosco roku 1841
slavnostně vysvěcen v Turíně na kněze. Poté v Turíně zůstal a
seznamoval se se situací mladých lidí v rozvíjejícím se městě.
Silně ho ovlivnily i návštěvy věznic, ve kterých viděl mnoho
mladých chlapců.
V neděli 8. prosince 1841 došlo k události, která se stala
počátkem salesiánského díla. Tehdy se Don Bosco seznámil s
šestnáctiletým hochem Bartolomějem, kterého kostelník vyhnal z
kostela. Jan mu nabídl, že ho bude učit. Příští týden přišlo s
Bartolomějem dalších devět kluků. Skupina se neustále
zvětšovala a Don Bosco o chlapce s láskou pečoval. Vyučoval je
čtení, psaní, počítání a samozřejmě i katechismu. Nevěděl však,
kde se s nimi má setkávat. Vždy, když nějaké místo nalezl, brzy
byl i s hochy vyhnán pro hluk a další obtíže. Vystřídal řadu míst,
až mu konečně jeden muž nabídl k pronájmu část svého domu.
Postupně si Jan pronajímal další části a nakonec dům koupil.

Vysilující práce, do které se Don Bosco s takovým
odhodláním pustil, se brzy projevila na jeho zdraví. V létě 1846
onemocněl a zdálo se, že zemře. Díky vytrvalým modlitbám
svých hochů se ale uzdravil a na doléčení odjel na několik
měsíců do rodné Becchi. Zpátky do Turína se nevrátil sám.
Přivedl si svou maminku Markétu, která mu pomáhala v
domácnosti a při práci s hochy. Stala se pro všechny matkou a
pro Jana velkou oporou.
Počet chlapců u Dona Bosca stále vzrůstal. V roce 1848 již
přicházelo na 600 kluků, někteří u něho dokonce bydleli. Na tak
velké dílo však Jan Bosco s Markétou nemohli stačit sami.
Pomáhali jim převážně starší kluci, kteří prošli Boscovou
výchovou. Z nich vznikl základ budoucí Společnosti sv.
Františka Saleského (salesiáni). Název Don Bosco zvolil pro svůj
obdiv k tomuto světci. Salesiánské dílo mělo mnoho příznivců i
mnoho nepřátel. I tak se nakonec podařilo v roce 1869 církevně
schválit salesiánskou kongregaci.
Jan snil od studentských let o misiích. Sám se na ně nikdy
nedostal, vysílal ale své syny – salesiány. Za jeho života přišli
salesiáni do Uruguaye, Brazílie Argentiny, Chile, Ekvádoru. Ve
stejné době se podařilo salesiánům přijít i do Francie a dalších
evropských zemí.
Don Bosco zemřel 31. ledna 1888 vyčerpán neúnavnou prací
pro spásu mládeže. Jeho život byl naplněním hesla Dej mi duše,
ostatní si nech. Blahořečen byl roku 1929, svatořečen roku 1934.
K nám přišli salesiáni v roce 1927 a dodnes sídlí ve více než
deseti městech. Na dalších desítkách míst má tato kongregace
své zástupce nejenom v mladých lidech, kteří pokračují v díle
Dona Bosca třeba právě v SHM (Salesiánské hnutí mládeže).
Barbora Matulová, zdroj: Animátorský slabikář (upraveno)

hodin, 4.–5. třída od 17 do 18 hodin. A i v tomto školním roce se
zúčastníme turnajů, které pořádá Salesiánské hnutí mládeže.
Více informací naleznete průběžně na internetových
stránkách krucemburk.shm.cz či na Facebooku.
Michaela Kasalová, Kryštof Matula a Štěpán Zrzavý

ZÁJEZD SPK

Klub SHM o prázdninách

Nový školní rok je v plném proudu. Ale aby bylo možné
znovu usednout do školních lavic, všichni jsme se museli navrátit
z prázdninových radovánek. A že jsme si je užili! Za sebou
máme hned tři chaloupky. Mladší děvčata se mohou pyšnit
záchranou prince, z kluků se na několik dní stali chrabří rytíři,
kteří vyhnali nepřátele a našli důležitý pečetní prsten, starší
děvčata završila chaloupkovský maraton záchranou Jonathana ze
spárů hraběte Drákuly. Společně jsme zakončili prázdniny
táborovým ohněm, u kterého nechyběl zpěv s kytarou a napínavá
noční stezka odvahy.
I v novém školním roce připravujeme tradiční i netradiční
akce a výlety. Pravidelně se ve farní klubovně budou scházet děti
od 1. do 6. třídy. Jednou za měsíc bude v pátek na faře také
kreativní klubovna. Zpět je také florbalový kroužek, který bude
probíhat stejně jako v předchozích letech. Scházet se budeme v
tělocvičně místní ZŠ každou středu: 1.–3. třída od 16 do 17

V sobotu 29. srpna uspořádal Spolek přátel Krucemburku pro
své členy a ostatní zájemce návštěvu zámku Loučeň u
Nymburka. V letošním roce jsme porušili tradici a zájezd jsme
uskutečnili o týden dříve oproti tradičním termínům zájezdu.
Spolumajitelkou zámku Loučeň je paní Kateřina Šrámková, která
bydlí v Krucemburku v Bílé vile.
V Loučni nás přivítal krásně upravený zámek, který až do
konce války patřil knížecímu rodu Thurn-Taxisů. Po válce jim
byl zámek odebrán, krátkou dobu zde byla sovětská a naše
armáda a nakonec železničářské učiliště. Sbírky ze zámku byly
odvezeny nebo zmizely neznámo kam. Zámek byl značně
zdevastován. Byla vytvořena společnost v čele s paní
Šrámkovou, která zámek převzala do svého vlastnictví.
Nadlidským úsilím se jim zámek podařilo opravit, část jeho
sbírek byla vrácena a zbývající nahrazena replikami. V zámku
jsme vyslechli poutavé vyprávění pana kastelána o historii a
nakonec jsme si prohlédli rozsáhlý zámecký park, který je ve
výborném stavu, součástí prohlídky zámku je bohatý program,
který se během letních měsíců mění.
V zámku je zámecká restaurace s názvem U dobré kaše, kde
jsme dobře poobědvali.
Po obědě nás čekalo jedno překvapení v podobě bílé paní,
kterou přestavuje paní Šrámková, tento program je určen pro
děti. Vrátili jsme se zpátky do zámku, kde nás bílá paní přivítala,
a nakonec jsme mluvili s paní Šrámkovou již v civilním
oblečení. V Loučni se nám všem líbilo.
Odpoledne jsme ještě navštívili Poděbrady, kde jsme si až do
podvečera užívali lázeňskou atmosféru. Prošli jsme lázeňskou
kolonádu, a kdo chtěl, mohl se podívat do zámku. Jako tradičně
nás při našem zájezdu provázelo hezké slunečné počasí. Plni
příjemných zážitků z našeho zájezdu jsme se vraceli v podvečer
zpátky do Krucemburku.
Pavel Vomela

PERUNI ČEŘILI VODU NA VLTAVĚ

V pátek 3. června jsme vyrazili na dvoudenní plavbu po
Vltavě v počtu dvaceti vodáků na sedmi plastových kánoích
nazývaných vydra a dvou nafukovacích.
V pátek večer jsme dorazili do Rožmberku, kde jsme našli
nocleh až na druhý pokus v kempu „U Nojdy“. Bylo už pozdě
večer, a tak výstavba stanové osady probíhala za tmy. Jelikož
býváme na takové akce připraveni, vytáhli jsme z auta
padesátilitrový sud, chlazení a v dobré náladě popíjeli a
plánovali, jak splujeme Vltavu, tedy alespoň její malou část.
V sobotu ráno vstáváme nadšeni už v šest hodin ráno, balíme
mokré stany, někteří snídají a řidiči převážejí auta. Tomášova
oktávka zůstává v cíli, což byla Zlatá Koruna. Transportér
zůstává v polovině trasy v Českém Krumlově – kemp „Nové
Spolí“. Abychom předešli návalu přijíždějících vodáků,
zakládáme zde tábor a stavíme ostatním členům stany s tím, že to
bude naše tajemství a překvapení. S mou oktávkou přijíždíme
zpět do Rožmberku, kde už ostatní netrpělivě čekají s půjčenými
kánoi.
Okolo desáté hodiny vyplouváme z Rožmberku (308. říční
kilometr). Stav vody zajišťuje vodní nádrž Lipno, která v tu dobu
pouštěla 10 m3/s. Nás čekalo do stanového tábora před
Krumlovem 22,5 km a s tímto vodním průtokem to nebyl žádný
problém. Trasa ubíhala svižně za stálého doplňování tekutin. Na
trase byly pouze dva jezy, které nikoho nerozhodily. První obětí
Vltavy se stal Tomáš s Nikčou. Nezdařilý pokus o zastavení
v kempu s občerstvením si vysloužil aplaus místních štamgastů.
V tomto dni to však nebyli jediní, kteří šli pod vodu, Bobánkovi
a Honzkovi se to povedlo v ten den ještě dvakrát.
Do kempu dojíždíme okolo páté hodiny, vyndáváme bečku,
chlazení a gril s masem. Po krásně stráveném dni někteří vyrážejí
do víru večerního Krumlova. Venca, Martin ml. a já hlídáme
tábor. Hlídáme dlouho, a tak si pro zkrácení času jdeme
zapádlovat s Vencou na večerní Vltavě, střídáme se na kormidle
a já jdu na háčka. Po krátkém přemlouvání Venci sjíždíme jez,
ztrácíme kontrolu nad lodí a jdeme ke dnu, stěží vyléváme loď a
přenášíme. Naštěstí to odnesl jen Vencův mobil.
V neděli ráno po šesté hodině balíme stany, snídáme a
dopíjíme pivo. Průjezdem přes Krumlov nás čekají čtyři jezy, a
proto vyrážíme co nejdříve. Hned první jez, resp. sjezd šlajsnou
dělá velké problémy plastovým vydrám, které nemají
protivlnový štít a nabírají tak spoustu vody. Tento průjezd
nezvládly dvě lodě. Pod dalším jezem se tvořila velká zpětná
vlna, s níž měla každá vydra velký problém, zde se potopily čtyři
vydry. Plaváčků přibývalo a my museli chytat pádla, vesty,
pantofle atd. Pomáháme vylévat lodě a doplňujeme tekutiny.
Další jezy nám už nepůsobí tolik problémů a my pokračujeme
dál po proudu do Zlaté Koruny (268 ř. km), zde vracíme
vypůjčené lodě, svážíme auta a vyrážíme domů.
Děkuji všem účastníkům za skvělou pohodovou atmosféru a
doufám, že si to příště zopakujeme a možná i o den prodloužíme.
Lukáš Dohnal

PERUN NA SLOVENSKU
Ačkoli je páter Gabriel Burdej už šest let z naší farnosti pryč,
udržuje s námi pravidelný kontakt. Před nedávnem byl přeřazen
na farnost do nedalekého Vilémova a opět s naším fotbalovým
klubem začal jezdit k zápasům po Vysočině. To byl jeden
z důvodů, proč jsme vycestovali za letošním zahraničním
zápasem do slovenského Bolešova.
Z pohledu Perunu se jednalo o víkendovou akci a následný
program si každý řešil po svém. V pátek večer jsme postupně
dorazili k sportovnímu areálu Slovanu, kde nás přišli přivítat
zástupci obce, fotbaloví funkcionáři a někteří hráči i s rodinami.
Perun do Bolešova zavítal už potřetí a pokaždé se nám dostalo
skvělého přijetí. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Napečené koláče,
vepřová kolena, domácí klobásy, pivo a samozřejmě borovička –
ta k Slovensku patří. Ani my jsme nechtěli být pozadu a vzali
jsme Bolešovákům sud hlineckého Rataje. Příjemný družební
večer se protáhl do pozdních nočních hodin.

O to horší byl budíček: každý měl na jazyku chuť jehličí, do
toho velké horko už od ranních hodin a vidina náročného zápasu
před námi. Přesto Perun odehrál v Bolešově seriózní partii, i
když Slovanu podlehl 2:1 za velmi teplého dopoledne, kdy
teploměr ukazoval přes 30 °C ve stínu. Bezprostředně po utkání
jsme se rozloučili, předali a přebrali drobné dárky a rozjeli se po
Slovensku každý dle svých představ. Prezidentská skupina
vyrazila na letiště do vedlejší Slávnice, kde je i muzeum
dopravních i vojenských letadel včetně stíhacích letounů.
Navštívili jsme zříceninu Vršatec nebo známé bazény v Rájci a
skončili v Beskydech. Další skupina vyrazila na výšlapy do
Vysokých Tater nebo za koupáním do Velkého Mederu, Senice a
maďarského Lipótu. Každopádně povedená akce, která pro nás
neskončila návratem na Vysočinu, ale příští rok bude pokračovat
návštěvou Bolešova u nás.
PERUN S VÁMI!!!

PERUN NA DRAČÍCH LODÍCH
NA PILÁKU

V sobotu 29. srpna se konal již 9. ročník závodů dračích lodí
Velké Dářko na Pilské nádrži u Žďáru nad Sázavou; Perun

Hluboká na nich obhajoval vítězství z loňského roku. Závodů se
zúčastnilo 46 posádek ve čtyřech kategoriích – FUN, SPORT,
ŽENY a FIRMY. Po lítém boji se nám podařilo ve finálové jízdě
v kategorii SPORT porazit nejen silnou posádku U96
z Červeného Kostelce, která vyhrála červnové závody na Řece,
ale i zarputilé draky Do počtu ze Znojma a domácí Dragon
Board a opět jsme si odvezli pohár vítězství.
Na našem výsledku mají velký podíl i tréninky na Řece;
konají se pod přísným vedením Jardy Hromádky a Jirky
Přiklopila od května do září dvakrát týdně – ve středu a v neděli
– a jsou konzultovány s reprezentačním trenérem Petrem Čápem
Procházkou. Tyto těžké tréninkové dávky s námi letos
absolvovaly i posádky Jedovaté Rumělky z Chotěboře (kategorie
ŽENY), Podpeperská elita z Velké Losenice (kategorie FUN) a
jACO Draci z Přibyslavi (kategorie FIRMY): tvrdá příprava
určitě také jim v těchto závodech dopomohla k vítězství ve svých
kategoriích.
Letošní ročník závodů měl podtitul V duchu duchů: nápad se
zapojením kostýmovaných divadelníků z Prahy, kteří
představovali pražská strašidla, byl výborný – pobavili nejen
malé, ale i velké návštěvníky.
Jediné, co by se dalo závodům lehce vytknout, je ztížený
výhled čekajících posádek na trať a absence pevných startovních
mol. Ale i přes změnu místa konání si tyto závody opět najdou
své příznivce a budou i nadále přispívat k rozvoji tohoto u nás
stále ještě mladého sportu.
za Perun Hluboká Dana Přiklopilová

Podobné vesnické turnaje už bohužel zanikají. Perun
v Hluboké zorganizoval již 18. ročník tohoto turnaje, což je
možná rarita v našem regionu, a i přes některé nezdary bychom
chtěli ještě nějaký ročník přidat.
Závěrem patří poděkování rozhodčímu Martinovi Sarkánymu
a také sponzorům: Pivovar Hlinsko v Čechách, Zemědělská a.s.
Krucemburk a Městys Krucemburk.

PERUN CUP 2015

In-line tým MenX Krucemburk se v červenci zúčastnil
24hodinového závodu na kolečkových bruslích v Calafatu ve
Španělsku a umístil se v mezinárodní konkurenci na skvělém
pátém místě.
Patrik Otradovský

24HODINOVÝ ZÁVOD
NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH

TENISOVÝ TURNAJ
KRUCEMBURSKÁ KLIKA

12. září se uskutečnil již 18. ročník turnaje v malé kopané
Perun Cup na fotbalovém plácku v Hluboké. Spolu s domácím
Perunem vyběhly na hřiště i týmy z Uhlířských Janovic,
Sobíňova a Norwich Hlinsko. Systém klání byl takový, že se
utkal každý s každým a o pořadí rozhodly body, skóre, případně
větší počet vstřelených branek.
Turnaj probíhal za příjemného slunečného počasí a ve velmi
přátelské atmosféře bez zákeřných faulů a zbytečných diskusí
s rozhodčím. Všechny týmy si byly vyrovnaným soupeřem, kde
dopředu nebylo jasných vítězů. Ale největší touhu po vítězství
měl domácí Perun, který zaváhal pouze při remíze s Norwichem
a v ostatních zápasech zvítězil. O druhé místo se utkaly
v přímém souboji Norwich se Sobíňovem: Norwich si vybojoval
stříbro až těsně před koncem utkání parádním gólem svého
kapitána. Třetí místo tedy brali fotbalisté ze Sobíňova a čtvrté
místo putovalo do Uhlířských Janovic.

23. srpna proběhl další ročník tenisového turnaje ve smíšené
čtyřhře KRUCEMBURSKÁ KLIKA. Za krásného, i když
trochu větrného počasí se turnaj vyvedl. Zúčastnilo se ho devět
párů z našeho nejbližšího okolí. První místo obsadili Jiří Orlíček
a Jiří Marek. Ještě jednou jim blahopřejeme. Doufáme, že příští
rok budeme moci tento turnaj znovu opakovat.
tenis Krucemburk
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