Zpravodaj městyse Krucemburk

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

O první adventní neděli 29. listopadu se již popáté sešli
občané z Krucemburku a okolí se svými
dětmi na náměstí při veřejném rozsvícení
vánočního stromu. Starosta obce Otto
Kohout v úvodu přivítal přítomné a
farář
Štefan
Brinda
požehnal
občanům adventní věnce. V průběhu
slavnosti vystoupily s vánočními
koledami děti ze základní umělecké
školy a s recitací básniček děti z
mateřské školy. Před rozsvícením
vánočního stromu vypouštěly děti
balonky s vánočními přáníčky.
Během slavnosti roznášeli malí
andílci ve svých košíčkách sladké
perníčky. Návštěvníci mohli okusit
teplou
medovinu
z
učiliště
Nasavrky.
Poté co anděl sfoukl svíci a
rozsvítil se vánoční strom, si
přítomní
jistě
všimli
nových
světelných ozdob a na špici vánoční
hvězdy.
I přes nepříznivé počasí se akce
vydařila a všem zúčastněným patří
poděkování za krásnou adventní atmosféru.
(red.)
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MĚSTYS KRUCEMBURK
VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA TRADIČNÍ OHŇOSTROJ,
KTERÝ SE BUDE KONAT
31. 12. 2015 od 17 hodin
na náměstí.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V neděli
29.
listopadu proběhlo
v obřadní síni ÚM
tradiční slavnostní
uvítání
nově
narozených
dětí.
Mezi
občany
Krucemburku byly
zapsány
děti
Adriana
Bezoušková,
Radek
Richter,
Marie
Šobová,
Aneta Zdražilová a Nikola Kubová. Malé občánky přivítal
starosta obce Mgr. Otto Kohout a slavnostní atmosféru celého
odpoledne podtrhlo vystoupení dětí z naší mateřské školy a
dětského pěveckého sboru pod vedením Marty Rejškové.
Rodičům přejeme mnoho trpělivosti při výchově dítěte a dětem
přejeme, aby vyrůstaly ve zdraví a v klidné harmonické rodině.
Jiřina Valecká
Upozornění matričního oddělení: Prosíme rodiče, aby
ve svém zájmu a v zájmu dítěte oznámili na ÚM
Krucemburk jeho narození.

POHÁDKA ZAČAROVANÝ VŮL

Pro druhou
adventní neděli
přivezl městys
Krucemburk ve
spolupráci
s Perunem
Hluboká do
místního kina
pohádku, kterou
nastudoval za
režijního vedení
Jaroslava Bučka
Divadelní spolek žďárských ochotníků a napsala herečka divadla
Ypsilon Jana Synková. Je to příběh mladé čarodějnice Mikulky,
která během své cesty za uznáním zažívá spolu se svým
havranem Achilem spoustu napínavých i humorných
dobrodružství. Postavy živých herců doplnily krásné dřevěné
loutky, scénu vytvořila za nemalé pomoci svých studentů
profesorka gymnázia Hana Kršková a krásné písničky složil
principál hudebního uskupení Barel rock Jan Bořil. Děkujeme za
spolupráci také paní Pečenkové a panu Polanskému. Odměnou
všem organizátorům byl spokojený úsměv na tvářích malých
diváků.
Daniela Přiklopilová

SVATOMARTINSKÝ DEN
V SOPOTECH

15. listopadu proběhl pod záštitou sopotské farnosti a obce
Sobíňov ve farním areálu Mariánského poutního místa
Svatomartinský den. Byl zahájen proslovem pana starosty Miloše
Starého, který nejenže stříhal stuhu na otevření jarmarku, ale
také úžasně povzbudil a přivítal návštěvníky i prodejce, kteří
neváhali a i přes deštivé počasí přijeli. Na jarmarku byla možnost

po celý den zakoupit různě zdobenou, na kruhu točenou
keramiku, krásně zdobené perníčky, domácí sirupy, marmelády,
čaje, různé druhy sladkostí, ořechů a mandlí, svatomartinské
víno i s možností požehnání, dřevěné výrobky i látkové hračky,
dětské oděvy, šatičky a také přírodní kosmetiku. Mohli jsme
nahlédnout pod ruce uměleckému řezbáři a děti si mohly
vyzkoušet své umění v dílničkách, které pro ně byly připraveny.
Celý den bylo i co zakousnout a popít, ať už to byly
brambory na klacku, klobásy, koláče, trdelníky nebo různé druhy
punče a medoviny, v největší místnosti staré fary se nabízela
marinovaná husička s domácím chlebem, plátkem pomeranče a
snítkou bylinek.
Kolem půl
druhé jsme u
dětského hřiště
přivítali svatého
Martina
přijíždějícího na
bílém koni i s
celou jeho
družinou.
Přidali jsme se
do průvodu,
který byl
tentokrát
zakončen v
kostele
Navštívení
Panny Marie.
U brány kostela se našli dva žebráci, kteří svou prosbou o
pomoc v chudobě oslovili nejen sv. Martina, ale i širokou
veřejnost. V kostele pak zazněl středověký Mariánský chorál,
výzva k vytrvalosti a poděkování sv. Martina v podání
duchovního otce farnosti Štefana Brindy. Jak výzva, tak
poděkování byly víc než přínosné, veselé, ale zazněly také věty
vážné, moudré a hodné zamyšlení.
Celým dnem včetně průvodu nás provázela rozličná hudba
časů starých, dávno minulých, písně chátry středověké –
Subulcus i skupiny přátel historie a šermu Přemysl a Rumrejch.
Po setmění jsme rozsvítili lucerničky, a tak jako sv. Martin
přinášel světlo tam, kde byla tma, vyšli jme i my vstříc temnému
večeru až na zelenou louku za obcí, kde měly být vypuštěny
lampiony štěstí. Pro veliký vítr se nám to ale nepodařilo a za
hlaholu nadšených dětí i dospělých vzlétly do nebe pouze tři.
Všichni jsme prožili krásný, deštěm zkropený den a věřím, že
radost a pokoj z něho načerpaný nám vydrží hodně dlouho.
Anna Stejskalová

Dne 4. listopadu 2015 oslavili šedesát pět let společného
života Jiřina a Václav Tulachovi ze Starého Ranska.
Blahopřejeme a do dalších let společného života
přejeme hodně optimismu, zdraví a spokojenosti.
Úřad městyse Krucemburk

Z DĚNÍ V MŠ

To byl podzim, těch květů a barev. Stromy se ohýbaly pod
bohatou úrodou. Také děti chodily okukovat a ochutnávat
švestky a jablíčka v naší zahradě. A když už se jim zdály akorát,
tak jsme je společně otrhali. Část úrody se využila v tvořivé dílně
a část skončila v kuchyni, kde z ní paní kuchařky připravovaly
dobroty. Ani děti však nezůstaly pozadu a přesvědčily nás, že i
ony jsou šikovnými kuchtíky. Připravovaly ovocné a zeleninové
saláty, pekly mufiny s jablky.
Podzim nás štědře obdarovával a to bylo vidět při návratu
z procházek. Ve třídách se hromadily kaštany, šípky, žaludy,
listy, trávy, květy, různé větvičky apod. Ty nezůstaly bez užitku,
ale velice dobře se hodily při tvořivé dílně, kdy pod rukama
šikovných rodičů a dětí vznikaly překrásné a originální výtvory.
Že podzim ovládl celou školku, si mohl všimnout každý, kdo ji
navštívil. Mohl vidět podzimní obrázky, draky, vlaštovky,
stromy s ovocem atd. I drak si letos pořádně zalítal. Stačilo mu
pěkné počasí a ten správný vítr.
Na základě spolupráce se základní školou mohli naši
předškoláci navštěvovat hodiny plaveckého výcviku v bazénu
v Hlinsku v Čechách. Leckteré nesmělé začátky se přeměnily v
úžasné plavecké výkony. Za odměnu děti získaly „Mokré
vysvědčení“ a kapříka se šupinkami. Každá šupinka značí účast
na plavecké lekci.
V říjnu několik dní nemohly děti pobývat na zahradě. Vůbec
to nevadilo, protože s nadšením pozorovaly, jak se zahradní
domeček obléká do nového (nová fasáda, okna a střecha). Děkují
všem, kdo se na rekonstrukci podíleli, neboť jejich zásluhou je
zahrada zase o něco hezčí.
Tradičně v listopadu navštěvují děti ordinaci MUDr. Hany
Kohlové. Seznámí se zde s tím, co jejich zoubky potřebují, co
jim škodí a hlavně jak se o ně mají starat. Zároveň proběhne i
preventivní prohlídka chrupu u jednotlivých dětí.
O první adventní neděli přispěly i naše děti ke slavnostní
atmosféře, která panovala u rozsvíceného stromečku na náměstí.
Svým malým vystoupením určitě zpestřily tyto hezké okamžiky.
Každoročně se těšíme na měsíc, který je plný kouzel, tajemna
a očekávání. Je to měsíc prosinec. Nejprve přišla vzácná
návštěva – Mikuláš se svou družinou. A co nám prozradila
„Kniha hříchů“? Dopadlo to s námi dobře a mohli jsme se pustit
do příprav na vánoční svátky – vyzdobit školku, napéct cukroví,
nachystat ozdobičky na stromečky, vyrobit dárečky pro
obyvatele Domu s pečovatelskou službou a těm, kteří naší školce
pomáhají. 8. prosince si děti se svými rodiči vyrobily něco
pěkného na vánoční tvořivé dílně. 16. prosince nás čekalo
„Kouzelné odpoledne“ s dětmi, rodiči a divadélkem Úsměv. A
na co se těšíme nejvíce? Na Štědrý den se stromečkem, dárky a
slavnostním obědem.
Bim, bam, zvony už vyzvánějí, bim, bim, bam, krásné
Vánoce přejeme i Vám.
děti a zaměstnanci MŠ

ZPRÁVY Z NAŠÍ ZŠ

Za tři měsíce se práce v naší škole rozjela na plné obrátky,
proběhla celá řada soutěží, kulturních a sportovních akcí. Žáci 8.
a 9. třídy psali přírodovědného Klokana, kde řešili otázky z
matematiky, přírodopisu, fyziky, zeměpisu a všeobecných
znalostí. Nejlepšími řešiteli se stali Vojtěch Brabec z 9. třídy a
Ondřej Pecina z 8. třídy. V říjnu se na Obchodní akademii a
Hotelové škole v Havlíčkově Brodě uskutečnil 13. ročník
soutěže v psaní na klávesnici PC v programu ZAVIAČIČ
s názvem Talentovka 2015. Naši školu na soutěži reprezentovali
4 žáci z 9. třídy a v konkurenci 28 soutěžících ze 7 ZŠ se Filip
Janáček umístil na 4. místě, Lucie Matulová a Jan Losenický
obsadili 12.–13. místo, Pavla Špilková byla v celkovém pořadí
18. V soutěži družstev žáci vybojovali pěkné třetí místo. Další
soutěží pro 8. a 9. třídu byl Mladý historik. K nejlepším
historikům patří Ondřej Pecina a Matěj Vinopal z 8. třídy a Filip
Šešulka z 9. třídy. I letos jsme se zapojili do soutěže pořádané
Mensou ČR pod názvem Logická olympiáda. Celkem 17 žáků z
3.–8. třídy si vyzkoušelo, jak dokážou kreativně přistupovat k
řešení logických úloh. Nejlepším řešitelem v kategorii A (2.–5.
třída) byl Marek Bačkovský z 5. třídy (109. místo ze 764 v Kraji
Vysočina), v kategorii B (6.–9. třída) Ondřej Pecina z 8. třídy
(91. místo z 1.455 v Kraji Vysočina). Do školního kola PC
soutěží Finanční gramotnost, SAPERE – zdravý životní styl a
Tuta Via Vitae se zapojili žáci 2. stupně.
Nechyběly ani sportovní soutěže. Žáci 6.–9. třídy sehráli v
rámci celorepublikového fotbalového turnaje Coca-Cola Cup
zápas se ZŠ Svratka, ve kterém podlehli týmu kvalitních
fotbalistů. Byla sehrána okrsková kola ve florbalu v Chotěboři:
chlapci 6. a 7. třídy
obsadili pěkné 3.
místo, chlapci 8. a
9. třídy 3.–4. místo
a děvčata z 2.
stupně zvítězila a
postoupila
do
okresního
kola
v Havlíčkově
Brodě,
kde
si
vybojovala
výborné 3. místo.
Žáci 3. a 4. třídy se průběžně pod vedením paní lektorky
Mrštíkové v programu BESIP zdokonalují v dopravní výchově
formou blokové výuky, aby byli připraveni na získání „průkazu
cyklisty“.

Proběhla i celá řada přednášek a exkurzí. Pro žáky 1. i 2.
stupně se uskutečnila přednáška Zdravé zuby. Zábavnou formou
se žáci seznámili se stavbou a složením zubu, s informacemi o
pravidelné péči. Žáci 6. a 7. třídy se vypravili do Anthroposu a
Planetária v Brně. V Anthroposu zhlédli zajímavý program o

vývoji člověka a
v
digitáriu
brněnské
hvězdárny
se
dozvěděli spoustu
zajímavostí o naší
Sluneční soustavě
a
planetách.
Pracovnice
hlinecké
neziskové
organizace
FOKUS
seznámily naše
žáky z 8. třídy s nejčastějšími psychickými poruchami a fobiemi,
starostí a péčí o tyto lidi. Přednášky paní doktorky Weberové
proběhly pro žáky 9. třídy. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavostí
z oblasti vzniku lidského jedince, partnerského soužití a
pohlavních chorob. Beseda s Tomášem Řehákem pro 8. a 9. třídu
doplnila informace paní doktorky o nemoci AIDS.
Naši deváťáci se zúčastnili Přehlídky středních škol v
Havlíčkové Brodě, aby jejich rozhodování o budoucí škole bylo
jednodušší. Školu navštívilo několik zástupců středních škol,
kteří 7. října v rámci setkání s výchovným poradcem poskytli
rodičům žáků 9. třídy informace o daných středních školách.
Byli zde i studenti SPŠS z Havlíčkova Brodu, kteří žákům 9.
třídy prezentovali vlastní zážitky ze studia a zodpovídali otázky.
Představili i nové obory, které bude škola nabízet.
Z kulturních akcí proběhlo divadelní představení pro žáky 2.
stupně v MFC v Hlinsku Maryša, pro žáky 1. stupně v Horáckém
divadle v Jihlavě Autopohádky. Obě představení se líbila. Děti z
1.–5. třídy navštívily Knihovnu Matěje Josefa Sychry ve Žďáře
nad Sázavou, kde pro ně byly připraveny lekce plné pohádek
„Dobrý večer – dobrou noc” a „Za pohádkou kolem světa“.
Knihovnické lekce byly zajímavé a dětem se v knihovně opět
velmi líbilo. Žáci 9. třídy se zapojili do celorepublikové projekce
Příběhy bezpráví. Součástí je vyprávění pamětníka. Naši školu
pravidelně navštěvuje pan Janda, který svým vyprávěním žáky
vždy zaujme. Nejinak tomu bylo i letos. Martina Hrůzová z 9.
třídy na základě vyprávění napsala velmi poutavý příběh, který
byl poslán do soutěže Dějiny 20. století. Příběh byl doplněn
nahrávkou vyprávění pana Jandy a fotografiemi.
V rámci celoročního projektu Malá energetická akademie se
děti ze školní družiny vydaly na úklid v okolí školy, zopakovaly
si třídění odpadu a po několikahodinové práci nasbíraly a
vytřídily kolem 14 kg odpadu.
I letos byl vyhlášen 11. ročník soutěže dětských výtvarných
prací „Po stopách Jana Zrzavého”. Do letošní soutěže se opět
mohli zapojit rodiče i učitelé. Žáci 1. stupně se zúčastnili
výtvarné soutěže „Strom – světlo a jeho stín“, kterou vyhlásila
ZŠ Zvole. Výtvarné práce byly zdařilé a vítězem kategorie

jednotlivci 3.–5. třídy se stal René Vašek z 5. třídy. Tradičně se
uskutečnila mikulášská nadílka pro žáky 1. stupně. Některé děti

vítaly čerty s rozpaky, ale andělé a Mikuláš nakonec oči dětí
rozzářili. Proběhla vánoční výstava, která se těšila zájmu
veřejnosti. Všichni žáci pečlivě připravovali svoje práce, aby se
rodičům a prarodičům mohli pochlubit. Vánoční atmosféru
doplnily vonící stromečky a zapálené svíčky. Po vánoční výstavě
se děti začaly ještě více těšit na nadcházející Vánoce, ke kterým
patří i řada pohádek. Děti se v letošním kalendářním roce
rozloučily se školou vánočními besídkami ve třídách a pohádkou
Sedmero krkavců v místním kině. A pak už hurá do rodinného
kruhu, kde se společně budou těšit na příchod Ježíška a Nového
roku 2016.
Za celou ZŠ přejeme všem čtenářům Domova hodně štěstí,
zdraví, lásky a spokojenosti o vánočních svátcích a hodně
klidných chvil v roce 2016.
kolektiv zaměstnanců ZŠ

JAK PŘIPRAVUJEME VÁNOCE
V ZUŠ

Nejkrásnější svátky v roce zavítají do naší školy vždy velmi
brzy na podzim. V té době začínají děti cvičit koledy a vánoční
skladby, aby měly vše nachystané a připravené na slavnostní
předvánoční koncert a mohly tak rozdávat radost všem
posluchačům. Ve výtvarném oboru probíhají hodiny pro děti i
rodiče, kde společně pod vedením paní učitelky Svobodové
vyrábějí adventní věnečky, svícny a další voňavé vánoční
dekorace.
V neděli 29. listopadu odpoledne naši zpěváčci přivítali
nejmladší občánky Krucemburku a v podvečer rozezvučely
krucemburské náměstí tóny koled při rozsvěcování vánočního
stromu.
Několikrát za rok navštěvujeme se SBOREČKEM naše
seniory v pečovatelském domě, v době adventu jsme se vydali
zpříjemnit babičkám a dědečkům prosincové odpoledne. Všichni
posluchači nejenom tiše naslouchali, ale rádi si zazpívali vánoční
koledy a připravili dětem krásnou a milou atmosféru. Velký
úspěch měly i skladby v podání našich nejmladších flétnistů –
Berinky Coufalové a Jakuba Coufala.
Ve čtvrtek 17. prosince se uskutečnil vánoční koncert v sálu
ZUŠ, na programu byly hra na flétny, klavírní a varhanní hudba
v podání našich malých i větších interpretů, zazpívali jsme si
koledy... Tento koncert jsme uvedli v dopoledních hodinách pro
žáky ZŠ Krucemburk. Dovolte mi vzpomínku z minulého
koncertu, kdy jsem byla velmi mile překvapena, jak dokážou být
mladí posluchači (především z druhého stupně) velice pozorným
a příjemným publikem, jak dokážou spontánně vyjádřit sympatie
a reagovat na hudbu.
Dále nás čeká zpívání o Štědrém dnu při půlnoční mši svaté
v kostele sv. Mikuláše (J. E. Kypta: Pastorální mše A dur) a v
sobotu 26. prosince vánoční koncert Chrámového sboru společně

s GIOCOSEM, SBOREČKEM a Chalupářským komorním
orchestrem.
Jménem učitelů ZUŠ si dovoluji popřát všem spoluobčanům
radostné a klidné prožití vánoční doby prozářené příjemnou
hudbou a zpěvem, požehnaný rok 2016.
Mgr. Marta Rejšková

ROZLOUČILI JSME SE
S PANÍ UČITELKOU
MGR. MARIÍ LAUŠMANOVOU

V sobotu 21. listopadu zemřela
náhle naše drahá kolegyně,
učitelka ZUŠ v Krucemburku, paní
Mgr.
Marie
Laušmanová.
Rozloučili jsme se s ní a
poděkovali za její život, přátelství,
všechnu práci a péči o žáky při mši
svaté v kostele sv. Prokopa ve
Žďáru nad Sázavou. V tomto
kostele také působila jako výborná
varhanice, doprovázela sólové
zpěváky i chrámový sbor. Pokud
našla při péči o svoji rodinu volný čas, věnovala ho dětem
v dětském domově v Nové Vsi u Chotěboře, kde vykonala
mnoho dobré a záslužné práce. Její nečekaný a náhlý
odchod nás všechny zaskočil, budeme na ni rádi
vzpomínat.
Světlo věčné ať jí svítí.
za kolektiv učitelů ZUŠ Mgr. Marta Rejšková
Tento obrázek ny ní nelze zobrazit.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Podzimní aktivity v Domě s pečovatelskou službou zahájila
v září Klára Matulová, která nám velmi poutavě vyprávěla o
svém
tříměsíčním
působení
v Africe.
Její
zážitky
z dobrovolnictví v sirotčinci a škole všechny posluchače velmi
zaujaly a beseda měla velký ohlas. Volné chvilky mezi
vyprávěním vyplnil hrou na harmoniku Lukáš Vašek a společně
s Klárou tak vytvořili příjemné odpoledne.
Další zajímavou přednášku, tentokrát o historii, si pro nás
připravil pan Vomela. I jeho povídání doprovázela hra na
harmoniku, které se ujal pan Legát. A harmonika u nás nebyla
naposledy: 6. listopadu se sešly dokonce dva tyto nástroje
v doprovodu bubnu a zpěvu. Lidovými písněmi pobavili
přítomné posluchače Lukáš Vašek, Vojtěch Koutecký a Miroslav
Krejčí.
S blížícím se adventem bylo potřeba připravit adventní
věnečky a vánoční výzdobu. V listopadu jsme se proto sešli při
kreativním odpoledni, kdy jsme si tyto ozdoby společně vyrobili.
Tímto velmi děkujeme panu Brychnáčovi, který nám zajišťuje
větve na výrobu věnečků i stromky, jež o Vánocích zdobí
prostory DPS.
Obyvatelé a zaměstnanci DPS i občané z Krucemburku a
okolí se na začátku prosince pravidelně setkávají při
předvánočním programu, který zajišťují žáci z místní ZUŠ. O
všech akcích konaných v DPS se dozvíte na internetových
stránkách městyse nebo na plakátku, který je vždy aktuálně
vyvěšen v místní prodejně s potravinami.
Děkujeme všem, kteří se našich aktivit účastní, těšíme se na
setkávání v příštím roce a přejeme všem příjemné prožití
vánočních svátků.
zaměstnankyně PS

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
MĚSTYSE KRUCEMBURK

Dne 30. 11. 2015 byly spuštěny nové webové stránky našeho
městyse. Celkové náklady na vytvoření těchto stránek byly 42.000 Kč.
Z této částky městys obdržel dotaci od Kraje Vysočina ve výši 16.800
Kč.
Modernizací webových stránek městyse došlo k zpřehlednění
stávajících poskytovaných informací, k usnadnění nalezení
požadované informace a k lepšímu zpřístupnění obsahu rostoucí mase
návštěvníků z mobilních zařízení. Realizace projektu přinesla
zatraktivnění webu městyse modernizací vzhledu a díky sdílení na
sociálních sítích usnadní další šíření obsahu mezi obyvatele.
Zpravodaj městyse Krucemburk, vydání 4/2015. 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 1. 3. 2016. 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.

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
kalendářní
rok
2015
pomalu končí a je čas
bilancovat. V našem časopisu
Vás pravidelně informujeme
o tom, co se v obci událo, co
nového jsme pro Vás
připravili a co zrovna
plánujeme.
Dovolte
mi
tedy krátké shrnutí.
Rok 2015 byl pro nové
vedení
obce
rokem
startovním, kdy jsme se
seznamovali s akcemi z let minulých a plnili úkoly fondů, které
byly třeba pro udržení získaných dotačních prostředků. Většina
dotovaných projektů má totiž tzv. dobu udržitelnosti, která bývá
zpravidla pět let. Tento rok byl také typický tím, že končilo
programové období z let 2007–2013, protažené až do roku 2015.
Dokončovaly se poslední projekty a zároveň ještě nebyly známy
konkrétní výzvy pro programové období 2015–20. Nyní již
většinu dotačních výzev známe a chystáme se jich využít.
Uplynulý rok se nám podařilo, jak jsem již zmínil
v předchozím vydání časopisu, prodat společnost BIOS
Krucemburk, která měla vypůjčené obecní finanční prostředky. I
když muselo být delší dobu minulému vedení obce jasné, že
tento projektový záměr nebude možno realizovat, na nás zbyla
povinnost poprat se se zadluženou obecní společností.
Společnost BIOS Krucemburk byla prodána společnosti
Zemědělská a.s. Krucemburk, která bude v místě bývalých
kalových polí budovat silážní žlaby a zřejmě i malou
bioplynovou stanici.
V minulých číslech jsem Vás také informoval o probíhajících
pracích a analýzách, které byly provedeny na bývalé skládce
TKO v Krucemburku a na povrchových a podzemních vodách
v okolí Starého Ranska. Výsledky se dozvíte v dalším vydání
našeho časopisu.
Dále jsme zanalyzovali objekty bývalé chemické čistírny
odpadních vod, kde se potvrdila přítomnost těžkých kovů,
zejména chromu. V roce 2016 nás tedy čeká příprava dotačního
projektu, díky němuž bychom tyto objekty chtěli sanovat.
Dalším dokončeným projektem bylo pořízení zametacího
vozu, který slouží k údržbě komunikací a nově i k vyhrnování
chodníků v zimním období.
V obci také proběhla řada oprav a úprav, ať už komunikací,
kanalizace, kanalizačních poklopů, dopravního značení, čištění
příkopů atd.
V areálu zahrady MŠ jsme opravili zahradní domek, který
vyžadoval jak opravu střechy a fasády, tak i opravu podpůrných
sloupů, u nichž hrozilo nebezpečí jejich zřícení. Na
severozápadní straně dolní budovy ZŠ jsme provedli opravu spár
kamenné zdi, kudy při deštích voda pronikala do izolací, zdí a
sádrokartonů v učebnách. Pokud tato oprava nepomůže, bude
nutné celou tuto stěnu obložit, abychom zabránili dalším
škodám.
V areálu Spartaku Staré Ransko jsme přes léto řešili problém
se zavlažováním hřiště, když majitel Ranského rybníka odmítl
našim fotbalistům poskytnout vodu, a hledali jsme náhradní
řešení, které máme v podobě vrtu připravené na jaro 2016.
30. listopadu byl podruhé uveden do provozu zpomalovací
semafor u silnice I/37 umístěný na okraji obce ze směru od
Ždírce nad Doubravou.
Koncem listopadu jsme spustili nové webové stránky, které
by měly přinést lepší informovanost a troufám si říci i lepší

přehlednost. Podívejte se například na kolonku „Náměty občanů,
hlášení závad“ na levé straně hlavního menu stránek. Rádi se
seznámíme s Vašimi podněty k činnosti samosprávy, k opravám,
poškození majetku a dalším problémům. Nejlepší bude, když při
hlášení zašlete i fotografii daného místa. Naleznete zde i kolonku
„Potřebuji vyřídit“, kde by měl občan najít informace o nejčastěji
vyřizovaných záležitostech. Děkuji tímto všem spolkům,
organizacím a firmám za kontrolu informací uvedených na
našich stránkách a samozřejmě i občanům za náměty na další
vylepšení tohoto „veřejného prostoru“.
Již nějakou dobu Vám slibujeme vytvořit v Krucemburku
dětské hřiště. Na jaře příštího roku postavíme jedno hřiště na
Viničkách za bytovkou č.p. 355 a druhé na prostranství v ulici
Větrná.
Co se týká prostoru u školy, náměstí, parku a dalších
veřejných prostranství, připravujeme zadání územních studií,
které nám pomohou vyřešit jejich urbanistické i architektonické
řešení. Budeme tak mít jasnou vizi, jak s těmito prostranstvími
naložit.
Na příští rok jsou také naplánovány nemalé investice do
oprav budovy ZŠ, které byly dlouho odkládány. V horní budově
ZŠ bude provedena výměna střešní krytiny a odvětrání, neboť do
střechy teče a voda prosakuje do izolací. Dále proběhne oprava a
rekonstrukce WC a odpadů a také generální oprava plynových
hořáků kotlů.
Z důvodu bezpečnosti jsme se rozhodli investovat do
videosystémů sloužících ke kontrole osob vstupujících do
budovy školy a školky.
Během tohoto roku jsme také vyprodali všechny stavební
parcely v ulici Větrná a vybudovali u nich nové veřejné
osvětlení. Čeká nás tedy příprava nových stavebních parcel.
S mnohými z Vás jsme se potkali na šetření obvodů
komplexních pozemkových úprav. Tato šetření byla koncem
listopadu ukončena a nyní čekáme na vypracování mapových
podkladů, které budou sloužit pro řešení nároků, tedy možných
výměn Vašich pozemků. Předpokládaný termín je první polovina
roku 2016.
Mezi projekty, které máme tzv. „na stole“, jsou i projekty
z nově vypsaných dotačních titulů.
V polovině příštího roku budeme žádat o dotaci na výstavbu
hasičské zbrojnice, která by po provedení inženýrskogeologického průzkumu mohla stát na místě bývalé sběrny
surovin. Chceme také zažádat o dotaci na novou cisternovou
stříkačku.
Dalšími akcemi, které máme v plánu realizovat, jsou:
oprava místních komunikací
oprava hřbitovních schodů
vybudování kanalizační přípojky v ulici Na Liškově
(k myslivecké klubovně)
oprava a přístavba kabin Spartak Staré Ransko
modernizace audiosystému v kině
příprava zateplení obecní bytovky č.p. 193, 345
příprava projektu bytového domu pod parkem
příprava projektu chodníku v ul. Hlubocká
příprava projektu cyklostezky na Staré Ransko
Z důvodů bezpečnosti jsme se rozhodli ve spolupráci se
ždíreckým starostou panem Janem Martincem rozsvítit
cyklostezku Krucemburk – Ždírec nad Doubravou.
Jednou z našich aktivit je také příprava knížky o
Krucemburku, Starém Ransku a Hluboké. Máte-li doma
zajímavé fotografie mapující historii našich obcí, prosím o jejich
poskytnutí. Fotografie naskenujeme a v pořádku vrátíme. Můžete
také zaslat naskenované fotografie přímo na naši e-mailovou
adresu mestys@krucemburk.cz nebo starosta@krucemburk.cz.

Vážení spoluobčané,
doufám, že jsem Vás příliš nezahltil našimi projektovými
záměry. Děkuji tímto všem, kteří se aktivně zapojujete do dění
v obci, nejste lhostejní a konstruktivními podněty přispíváte
k vytvoření příjemnějšího prostředí.
Přeji Vám v dnešní uspěchané a v jiných částech Evropy
nebezpečné době mnoho životního elánu, optimismu,
spokojenosti, zdraví a lásky.

I když to možná zní jako klišé, važme si našich domovů,
pohody a bezpečí, které nám poskytuje náš krásný kraj. Bohaté
Vánoce a šťastný a veselý nový rok.
S úctou
Otto Kohout

Tříkrálová sbírka se bude konat
v Krucemburku 9. ledna 2016.

INFORMACE Z 19.–22. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE

19. zasedání – 21. 9. 2015
*RM schválila záměr prodeje pozemku
parc.č. 1509/5 v k.ú. Krucemburk o
výměře 841 m2, pozemku parc.č. 1509/6 v
k.ú. Krucemburk o výměře 806 m2 a
pozemku parc. č. 1022/4 v k.ú.
Krucemburk o výměře 29 m2.
*RM schválila smlouvy o poskytnutí
dotace od Kraje Vysočina. Jejich obsahem
je poskytnutí účelové dotace na
hospodaření v lesích v celkové výši 16.650
Kč a poskytnutí účelové dotace na udržení
a rozvoj akceschopnosti jednotky SDH v
celkové výši 30.000 Kč.
*RM schválila přijetí daru od Lesy ČR
pro ZŠ ve výši 30.000 Kč na projekt
„Hrajeme si s fyzikou“. Z daru budou
zakoupeny novější a modernější pomůcky
pro výuku fyziky.
*RM schválila bez výhrad protokoly o
kontrole za období 1/15–6/15, vykonané v
příspěvkové organizaci MŠ 27. 8. 2015 a v
ZŠ 25. 8. 2015.
*RM schválila výjimku z počtu dětí v MŠ
ve třídě „U Krtečků“ z 24 dětí na 28 dětí a
ve třídě „U Rákosníčků“ z 24 dětí na 28
dětí pro školní rok 2015–16.
*RM schválila MŠ přesun finančních
prostředků z fondu rezerv ve výši 97.000
Kč na krytí nákladů opravy podlahy –
položení lina ve třídě „Rákosníčci“.
*RM schválila uzavření Smlouvy o dílo
na opravu zahradního domku s firmou
Jaroslav Dohnal za celkovou cenu
73.325,20 Kč bez DPH.
*RM schválila uzavření Smlouvy o dílo
na instalaci veřejného osvětlení v ulici
Větrná s firmou Josef Vaníček-ELOV za
celkovou cenu 85.526 Kč bez DPH.
*RM doporučila ZM schválit prodej
pozemku
parc.č.
1509/5
v
k.ú.
Krucemburk o výměře 841 m2 žadatelům
J. a J. M. (Krucemburk) a pozemku parc.č.
1022/4 v k.ú. Krucemburk o výměře 29 m2
žadateli P. V. (Krucemburk).
20. zasedání – 5. 10. 2015
*RM
schválila
Zemědělské
a.s.
Krucemburk zřídit sjezd z parc.č. 1408/5
na komunikaci parc.č. 1675/1, vše v k.ú.
Krucemburk, dle projektové dokumentace
č. 327.00/15 ze dne 8. 9. 2015.
*RM schválila umístění stavby silážních
žlabů a uskladňovací jímky na
pozemcích parc.č. st. 477, st. 478, 1408/5 a
1409/4 dle projektové dokumentace č.

327.00/15 ze dne 8. 9. 2015, investor
Zemědělská a.s. Krucemburk.
*RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o
dílo na akci „Analýza rizik vlivu bývalé
skládky tuhých komunálních odpadů na
zdroje pitné vody v k.ú. Krucemburk“
s firmou SANGEO Chrudim. Předmětem
dodatku je úprava termínu dokončení díla
do 30. 10. 2015.
*RM schválila úhradu faktury č. 215431
za
demontáž
místního
rozhlasu
v Krucemburku, Starém Ransku a Hluboké
ve výši 82.524 Kč vč. DPH firmě Jan
Nižník – ELVIS, Žďár nad Sázavou.
*RM schválila koupi dataprojektoru
včetně plátna za cenu 15.929 Kč.
*RM schválila úpravu ceníku pro místní
občany na Sběrném dvoře Krucemburk
v položce stavební suť a to: Uložení 3 t
čisté stavební suti ročně na místního
obyvatele zdarma.
21. zasedání – 19. 10. 2015
*RM schválila výpověď Smlouvy o
přenesené správě veřejného osvětlení,
uzavřené dne 30. 8. 2005 se společností
Citelum Praha, v případě, že nedojde
k dohodě o snížení ceny za provoz a
správu veřejného osvětlení.
*RM schválila ZŠ stanovení úplaty za
školní družinu pro školní rok 2015–16 ve
výši 50 Kč/žák/měsíc pro žáky pravidelně
navštěvující ŠD a 25 Kč/žák/měsíc pro
žáky nepravidelně navštěvující ŠD.
*RM schválila nákup cen ve výši 2.000
Kč na pořádání 6. ročníku turnaje
„Krucemburský flek“, který se bude konat
9. 1. 2016.
*RM schválila prodej vyřazené zámkové
dlažby, a to 80 m2 za cenu 25 Kč/m2 TJ
Sokol Krucemburk.
*RM schválila dodatek č. 2 ke Smlouvě o
dílo ze dne 13. 3. 2014 s firmou F.R.Z.
agency Brno, kterým se upravuje článek č.
III. Termín plnění a převzetí díla v bodě č.
2, a to takto: Konečný termín pro předání
hotového díla: 29. 4. 2016.
*RM schválila Smlouvu o poskytování
právních služeb s JUDr. L. Málkem za
měsíční odměnu 7.000 Kč bez DPH.
*RM schválila Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu na par.č. 537/1 mezi
Městysem Krucemburk a ČEZ Distribuce
za jednorázovou náhradu 1.000 Kč.

*RM doporučila ZM schválit prodej
pozemků v následujícím pořadí: Pozemek
parc.č. 1509/5 v k.ú. Krucemburk o
výměře 841 m2 1. J. a J. M. (Krucemburk),
2. M. P. (Ždírec nad Doubravou) a M. J.
(Chrudim). Pozemek parc.č. 1509/6 v k.ú.
Krucemburk o výměře 806 m2 1. L. K.
(Krucemburk), 2. M. K. (Žďár nad
Sázavou) a 3. M. P. (Ždírec nad
Doubravou) a M. J. (Chrudim). RM dále
doporučuje ZM schválit podmínky prodeje
v následujícím znění: Pokud žadatel
v pořadí č. 1 neuzavře kupní smlouvu do
tří měsíců ode dne schválení prodeje v ZM,
souhlasí ZM s prodejem pozemku žadateli
dalšímu v pořadí. U tohoto žadatele platí
opět podmínka tří měsíců.
*RM potvrdila pracovní poměr na dobu
neurčitou od 1. 5. 2015 Mgr. Jiřímu
Šiklovi, ředitel ZŠ, a Martě Mísařové,
ředitelka MŠ.
22. zasedání – 24. 11. 2015
*RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o
dílo č. 24115-1139 na akci „Staré Ransko
– Analýza rizik ohrožení povrchových a
podzemních vod těžkými kovy“ s firmou
AECOM CZ Praha. Předmětem dodatku je
úprava v bodě 3.4. Zhotovitel se zavazuje
realizovat dílo v celém rozsahu nejpozději
do 31. 12. 2015.
*RM schválila Žádost č.j. 428/2015/MK o
udělení změny licence k provozování
veřejné linkové osobní dopravy na lince č.
600200 Chotěboř – Ždírec nad Doubravou
– Vojnův Městec – Žďár nad Sázavou pro
dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY,
kterou se přidává zastávka Krucemburk,
Staré Ransko odb.
*RM schválila záměr o výpůjčce
nebytových prostor pro Skautský oddíl a
SDH Krucemburk v budově zdravotního
střediska. Místnost bude sloužit jako
skautská a hasičská klubovna.
*RM schválila nákup cen ve výši 2.500
Kč na 9. ročník turnaje „Zlatá Fanka“,
který pořádá Římskokatolická farnost
Krucemburk 28. 12. v sokolovně.
*RM
schválila příspěvek formou
věcného daru 1 paleta štípaného dřeva na
Myslivecký ples, který se bude konat dne
16. 1. 2016.
*RM schválila žádost MŠ o uzavření
v době vánočních prázdnin od 23. 12. do
31. 12. 2015.
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*ZM schválilo uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene k části pozemku
parc. č. 444/1 v k.ú. Staré Ransko; v
případě
potřeby
bude
upřesněna
geometrickým
plánem.
Předmětem
věcného břemene je přesah střešní
konstrukce a štítové římsy u objektu č.p.
12, Staré Ransko. Náklady spojené se
zřízením věcného břemene hradí žadatelé
V. V. (Staré Ransko) a Z. V. (Praha).
Zároveň schválilo uzavření příslušné
smlouvy o právu provést stavbu.
Smlouva bude podepsána po zapsání
věcného břemene do katastru nemovitostí.
*ZM schválilo prodej pozemku parc.č.
1509/5 o výměře 841 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 v následujícím pořadí: 1. J.
M. a J. M. (Krucemburk), 2. M. P. (Ždírec
nad Doubravou) a M. J. (Chrudim). Pokud
žadatel v pořadí č. 1 neuzavře kupní
smlouvu do tří měsíců ode dne schválení
prodeje, souhlasí ZM s prodejem pozemku
žadateli dalšímu v pořadí. Veškeré náklady
spojené s převodem hradí kupující.
*ZM schválilo prodej pozemku parc.č.
1509/6 o výměře 806 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 v následujícím pořadí: 1. L.
K. (Krucemburk), 2. M. P. (Ždírec nad
Doubravou) a M. J. (Chrudim). Pokud
žadatel v pořadí č. 1 neuzavře kupní
smlouvu do tří měsíců ode dne schválení
prodeje, souhlasí ZM s prodejem pozemku
žadateli dalšímu v pořadí. Veškeré náklady
spojené s převodem hradí kupující.
*ZM schválilo smlouvu o prodeji
pozemků parc.č. st. 118 o výměře 55 m2 a
parc.č. 48/8 o výměře 30 m2, oba v k.ú.
Hluboká, dle zpracovaného geometrického
plánu č. 121-45/2015 ze dne 4. 6. 2015 za
cenu 40 Kč/m2 pod podmínkou zřízení
věcného břemene zřizování a provozování
vedení zatrubněné vodoteče, vstupu a
vjezdu v souvislosti se zřízením,
rekonstrukcemi, opravami a provozováním
vedení zatrubněné vodoteče k těmto
pozemkům. Veškeré náklady spojené s
převodem pozemků a zřízením věcného
břemene hradí kupující. Žadatel M. K. je
seznámen se stavem nemovitosti a je si
vědom, že je nemovitost vedena v
povodňovém plánu městyse Krucemburk
jako ohrožený objekt.

*ZM schválilo prodej pozemku parc.č.
1408/16 o celkové výměře 4 m2
(odděleného z pozemku 1408/6) v k.ú.
Krucemburk dle GP č.647-0235/2015 za
cenu 80 Kč/m2 společnosti Zemědělská a.s.
Krucemburk. Veškeré náklady spojené s
převodem hradí kupující.
*ZM schválilo prodej pozemku KN
parc.č. 1022/4 v k.ú. Krucemburk o
výměře 29 m2 za cenu 40 Kč/m2 žadateli P.
V. (Krucemburk). Veškeré náklady
spojené s převodem hradí kupující.
*ZM schválilo smlouvu o poskytnutí
dotace Římskokatolické farnosti na IV.
etapu obnovy zastřešení lodě kostela sv.
Mikuláše v celkové výši 93.000 Kč, tj. 10
% z celkové ceny opravy. Zároveň
schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na
dofinancování IV. etapy obnovy zastřešení
lodě kostela sv. Mikuláše v celkové výši
107.000 Kč.
*ZM schválilo smlouvu o spolupráci
mezi obcemi Krucemburk a Vojnův
Městec na zabezpečení PS.
*ZM neschválilo doplnění programu
jednání ZM o nový bod – plánované akce
na rok 2016–18.
*ZM neschválilo prodej pozemku parc.č.
42/1 v k.ú. Krucemburk.

POLICIE ČR HLÁSÍ...

levých předních dveří u nákladního
motorového vozidla zn. VW Tuareg a vnikl
dovnitř. Vozidlo prohledal a odcizil
multifunkční ovládání s airbagem na
volantu, autokameru a autorádio. Vozidlo
bylo zaparkováno v Krucemburku před
domem na náměstí Jana Zrzavého.
Poškozenému způsobil škodu 14.500 Kč.
*Neznámý pachatel v době od 17 hodin 10.
10. do 20 hodin 16. 10. v obci Sobíňov
vnikl do sklepa bytového domu. Za použití
násilí překonal visací zámek u sklepní
kóje, z níž odcizil ruční elektrické nářadí.
Poškozenému způsobil škodu 19.000 Kč.
*Neznámý pachatel v době od 15 hodin 13.
11. do 7 hodin 16. 11. v obci Benátky na
pozemní komunikaci odcizil za použití
násilí z přenosného světelného zařízení
akumulátor, který byl uzamčen v plechové
schránce. Poškozené společnosti DOPA CZ
způsobil škodu 2.634 Kč.
*Neznámý pachatel v době od 15 hodin 25.
11. do 4.30 hodin 26. 11. vnikl do areálu
firmy ANVL, provoz Krucemburk, kde u
pronajatého
objektu
administrativní
budovy, který má v pronájmu firma
Intermont, vypáčil hlavní vchodové dveře
a vnikl do kanceláře a zasedací místnosti.

V kanceláři prohledal skříně i zásuvky a
odcizil zálohový software. Poškozeným
společnostem způsobil škodu 24.000 Kč.
*Neznámý pachatel v době od 22 hodin 25.
11. do 5.50 hodin 26. 11. po vypáčení
plastového okna vedoucího na WC v
prvním patře administrativní budovy vnikl
do firmy Elasta Krucemburk. V kanceláři
mzdové účtárny vypáčil zásuvky psacího
stolu, kde nalezl klíče od trezoru. Trezor
odemkl a odcizil menší příruční trezorek s
finanční hotovostí. Poškozené firmě
způsobil škodu 20.400 Kč.
Krádež
*Neznámý pachatel 1. 11. v době od 18 do
18.30 hodin odcizil neuzamčené horské
jízdní kolo zn. Canondale Jekyl, které bylo
odstaveno u budovy restaurace Bowling
bar
ve
Ždírci
nad
Doubravou.
Poškozenému způsobil škodu 49.000 Kč.
*Neznámý pachatel v době od 14 hodin 8.
11. do 13 hodin 9. 11. v Sobíňově u
novostavby rodinného domku odcizil tři
postavené kostky HAKI lešení a několik
podélníků a příčníků lešení uloženého
vedle domu. Poškozenému způsobil škodu
25.000 Kč.
pprap. Marie Perková, vrchní asistent

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.

Vážení spoluobčané,
dovolte,
abych
Vás
seznámila s některými
případy trestné činnosti,
ke kterým došlo v
průběhu měsíců září až
listopad v teritoriu obvodního oddělení
PČR Chotěboř.
Krádeže vloupáním
*Neznámý pachatel v době od 17 hodin 28.
9. do 6.15 hodin 29. 9. u objektu šaten TJ
Spartak Staré Ransko na fotbalovém hřišti
odjistil ventilaci okna a vnikl dovnitř. Ze
šaten odcizil počítač s monitorem.
Poškozeným společnostem způsobil škodu
4.500 Kč.
*Sedmatřicetiletý muž z Brna a
osmadvacetiletý muž z Mostu byli
obviněni z krádeží vloupáním do podniků,
rodinných domků, rekreačních chat a
sklepů, kde odcizovali především jízdní
kola, barevné kovy a další. Velmi
rozsáhlou trestnou činnost páchali na
Ždírecku, Havlíčkobrodsku a Žďársku.
*Neznámý pachatel v době od 19 hodin 2.
10. do 8 hodin 3. 10. vylomil zámek

DANIEL BOHUMIL MOLNÁR

V druhém čísle loňského zpravodaje jsem sledoval život
zakladatele rodu Molnárů v Čechách Jana. S Krucemburkem
jsou spjaty osudy jeho syna Daniela Bohumila Molnára.
D. B. Molnár se narodil 31. července 1819 v
podkrkonošských Křížlicích, kde byl jeho otec Jan Molnár
evangelickým farářem. Vystudoval gymnázium v Modre (1838)
a filozofii a teologii na evangelickém lyceu v Prešpurku
(Bratislava), které bylo tehdy spojeno s teologickou školou
připravující české a slovenské evangelické církevní a kulturní
pracovníky. Jeho absolventem byl také Danielův starší bratr
Bedřich Karel Molnár (1811–85), později kazatel a učitel v Aši.
Po ordinování na kazatele (16. července 1843) začal v srpnu
1843 kazatelskou činnost v Praze jako vikář superintendanta
Josefa Krejčího (1843–44), až do roku 1846 vedl duchovní
správu pražských věznic.
Po Krejčího smrti byl D. B. Molnár jako vikář pověřen
správou sboru (1844–46) a měl připravit volbu nového
superintendanta. Patřil dokonce – spolu s kohoutovským
rodákem a bývalým žákem krucemburské evangelické školy
Josefem Růžičkou – do trojice vyhlédnutých kandidátů na úřad.
Kvůli svému mládí a krátké praxi však nedostal doporučení
pražského magistrátu, část sboru jej však podporovala, protože
byl vzdělaný a měl sebevědomé vystupování. Nejednotnost sboru
a zákulisní machinace volbu superintendanta prodlužovaly. Když
D. B. Molnár poznal, že nemá šanci uspět (superintendantem byl
v květnu 1845 zvolen Prokop Kryštůfek), opustil v srpnu 1846
pražský sbor a stal se na dalších téměř dvacet let farářem v
Krucemburku.
V letech 1826–44 byl krucemburským evangelickým farářem
Jiří Holeček. Za jeho působení byl postaven evangelický kostel
(1839–40). Některé finanční nesrovnalosti, které stavbu
doprovázely (vysoké remunerace), i farářovy osobní vlastnosti
vedly ke sporům mezi ním a sborem a vyústily v jeho odvolání
(23. listopadu 1844). J. Holeček se pak odstěhoval do Zámrsku
(1845), pracoval u dráhy a zahynul při vlakovém neštěstí (13.
listopadu 1852). Roku 1843 bylo v Krucemburku 245 evangelíků
(tj. 18,5 % všech obyvatel).
Církevní sbor se na jaře roku 1845 obrátil na Josefa Růžičku,
který v té době byl katechetou a učitelem na německé
evangelické škole v Praze, a nabídl mu uvolněné místo. Ten jej
zdvořile odmítl a sboru zřejmě doporučil právě D. B. Molnára.
Místní sbor však sdělil, že „jej voliti nehodlá“, a dal přednost
kandidátu bohoslovectví Tomáši Čéšikovi. Rodák z Hošťálkové
(5. ledna 1820) však v rodišti, kde se chtěl připravit na církevní
zkoušky, uklouzl na ledě a na následky zranění zemřel (3. února
1846).
D. B. Molnár pak přijal uvolněné místo krucemburského
faráře (21. května 1846) a 13. září se ujal úřadu. Záhy se zařadil
mezi vlivné osoby, které si dovedly získat respekt okolí
(pochvalně se o něm vyjádřil např. František Schuberth, který v
letech 1826–53 působil v Krucemburku jako katolický farář).
Byl členem zastupitelstva obce.
D. B. Molnár se o sbor vzorně staral. Zabránil odlivu členů
sboru, k němuž došlo za jeho předchůdce. Za jeho působení byly
vyměněny stropní trámy na kostele a opraveny varhany. Ani
starý evangelický hřbitov pod třemi kříži nevyhovoval
stanoveným požadavkům (např. neměl ohradu), a tak byl v
listopadu 1861 vybrán a později upraven pozemek pro nový
hřbitov u kostela; posvěcen byl 12. července 1863. D. B. Molnár
se zasloužil o založení evangelického hřbitova (1853) a o
postavení budovy evangelické školy (1859) v Sobíňově a také
katolického hřbitova v Chlumu (1852).
Krucemburské prostředí se výrazně lišilo od Prahy, kde D.

Molnár působil. Žil v nuzných podmínkách a v nevyhovujícím
prostředí fary. Proto se počátkem roku 1852 rozhodl – zřejmě
pod vlivem myšlenek a misijní činnosti kontroverzního
luterského spisovatele a faráře Johanna Konrada Wilhelma
Löheho (1808–72) – odjet na misi do Severní Ameriky. Z
odchodu však sešlo: oženil se (9. června 1853) a s manželkou
Julií měl tři syny – Rudolfa, Daniela Bohumila a Eduarda; jejich
tragické osudy jsem popsal v č. 2/2014 našeho zpravodaje.
Protože dosavadní příbytek farářů byl v havarijním stavu, roku
1858 byl pro faru zakoupen a upraven dům čp. 178.

I během působení v Krucemburku udržoval D. B. Molnár
kontakty s Prahou, kam občas zajížděl. Hlásil se ke
konzervativnímu konfesionálnímu luterství. Roku 1848
několikrát navštívil Prahu: kladně se stavěl k reformám systému.
Obával se však radikálního vystupování části obyvatelstva, jehož
výsledkem byly loupeže a vraždy, k nimž docházelo nejen v
Praze, ale i v našem kraji. V letech 1848–49 se aktivně zúčastnil
konferencí týkajících se nového uspořádání církevních
záležitostí. Roku 1863 byl zvolen seniorem východního obvodu
českého augsburského vyznání.
Po odchodu z Krucemburku (11. ledna 1865) byl krátce
farářem v Humpolci (1865–66) a pak od 27. května 1866 farářem
v Praze u sv. Salvatora. Neúspěšně se pokoušel založit českou
evangelickou školu v Praze, fungovala zde jen německá
evangelická škola, jejímž ředitelem byl J. Růžička. Po smrti J.
Růžičky (1872), na jehož pohřebním obřadu se podílel, převzal
duchovní správu pražských věznic. Roku 1874 byl jmenován
superintendantem české diecéze augsburského vyznání. Se
správou věznic mu poté pomáhal Felix Molnár (1846–1908), syn
Danielova nejstaršího bratra a faráře v Křížlicích Matouše
Michala Jana (1799–1863), od roku 1889 ji vedl Felixův bratr
Jan Bedřich Vilém Molnár (1840–1905).
D. B. Molnár zemřel 13. září 1889 v Praze. Za své zásluhy o
rozvoj církve byl vyznamenán řádem Františka Josefa.
V literární oblasti se D. B.
Molnár
věnoval
činnosti
vydavatelské a překladatelské. V
době krucemburského působení
přeložil knihy J. K. W. Löheho
Modlitební knížka pro dítky (1854),
Jádro modliteb: ruční knížka pro
evangelické křesťany s přílohou
Modlitby pro stav manželský (1860,
2. vyd. 1874). Přeložil také Malý
katechismus (1853) Martina Luthera,
v němž autor vysvětlil jádro
křesťanství tak, že bylo přístupné i
prostým čtenářům. D. B. Molnár vyšel z vydání připraveného a
upraveného Janem Bellinusem. Má formu otázek a odpovědí
uspořádaných podle věku příjemce (např. Kterak se dělí písmo
svaté podlé času? – Na starý a nový Zákon.). Anonymně vydal

několik traktátů Wupperthalské společnosti a spolku
Norddeutscher Bücherverein: Augšpurské vyznání víry (1857,
úprava staršího vydání), Katechismus o rozdílech církve
evangelické a římsko–katolické (1862) aj. Ve všech se tituluje
jako farář v Krucemburku.
Z původních prací D. B. Molnára je nejvýznamnější studie
Hlavy mučenníků bělohorských (1882). V první části na základě
dostupné literatury sleduje popravu účastníků stavovského
povstání (1621) a průběh slavnostního pohřbu jejich hlav sňatých
ze Staroměstské mostecké věže (1631). V další části se zamýšlí
nad pravdivostí pověsti, podle níž byly hlavy uloženy v chrámu
sv. Salvatora v Praze. Řadu příspěvků s historickou tematikou
publikoval v Evangelickém církevníku.
Krucemburku je věnována Pamětní kniha (1887). V úvodu
jsou stručně popsány dějiny obce, poté – na základě dostupných
archivních pramenů a materiálů – dějiny od konce 18. století do
roku 1865, kdy D. B. Molnár z Krucemburku odešel.
I po svém odchodu se D. B. Molnár do Krucemburku vracel.
12. září 1875 slavil učitel František Pospíšil, manžel Molnárovy
nejmladší sestry Amalie, padesátiletí svého působení ve školních
službách. Do Krucemburku se sjela celá rodina; při slavnostních
bohoslužbách vystoupil – vedle Pospíšilova syna Kristiána – i D.
B. Molnár. Po penzionování (11. července 1880) se F. Pospíšil
přestěhoval do dnes již zbouraného domu čp. 95 na rohu
Hlubocké ulice, kde si najal byt. Zde zemřel 5. září 1882. Pohřbu
se zúčastnil i superintendant D. B. Molnár, jeho syn Daniel
Bohumil napsal o pohřbu podrobný referát do Evangelického
církevníku. Zřejmě naposledy navštívil D. B. Molnár
Krucemburk 11. srpna 1888.
Jiří Zeman

SLAVNÍ LIDÉ,
KTEŘÍ NAVŠTÍVILI KRUCEMBURK

Jako malý chlapec navštěvoval často Krucemburk malý Karel
Havlíček. Jeho otec, kupec z Borové, sem jezdil do Skřivanovy
koželužny pro kůže. Paní Skřivanová dala pokaždé malému
Karlovi něco dobrého, jak na to později vzpomínal.
Významnou osobností tehdejšího krucemburského života byl
majitel koželužny Augustin Skřivan, dlouholetý purkmistr
Krucemburku, který byl člověkem s bohatým politickým
rozhledem a vlasteneckým smýšlením. K jeho přátelům patřil
Karel Havlíček Borovský, František Palacký a dr. Ladislav
Rieger. Palacký a Rieger ho v Krucemburku několikrát
navštívili. Skřivan často psal do Havlíčkových Národních listů,
zejména když ho v politice něco rozzlobilo. V roce 1870
v bývalém hostinci „Na Špici“, v místě spojeném s malířem
Janem Zrzavým, proběhla hospodářská schůze pořádaná
Okresním hospodářským spolkem v Chotěboři, zúčastnil se jí
Ladislav Rieger.
Syn Augustina Skřivana Gustav Skřivan, profesor a děkan
pražské polytechniky, který měl zásluhu o výuku matematiky na
vysokých školách, během studia na vídeňské polytechnice poznal
a velice si oblíbil profesora Josefa Maxmiliána Petzvala,
vynálezce fotografického objektivu. Podle vzpomínek Josefa
Binka pozval Gustav o prázdninách do Krucemburku Petzvala a
dělali zde společně fotografické pokusy.
Mezi významné krucemburské občany patřil Ing. Jaroslav
Janáček, který se přátelil s významnými lidmi. Známo o něm je,
že si dopisoval se slavným ruským spisovatelem Lvem
Nikolajevičem Tolstým a s jeho přáteli. Uvažovalo se o tom, že
by Tolstoj nějakou dobu v Krucemburku u Janáčka bydlel.
Nakonec z toho sešlo.
Ing. Janáček zařídil o prázdninách 1906 v Krucemburku
pobyt prof. T. G. Masarykovi, pozdějšímu prezidentovi

republiky, a jeho rodině. Ing. Janáček se stal Masarykovým,
společníkem a doprovázel ho při jeho cestách. Hlavním účelem
zdejšího Masarykova pobytu byla jeho účast na shromáždění
v Havlíčkově Borové při výročí padesáti let od úmrtí Karla
Havlíčka Borovského; pronesl zde hlavní projev. Masaryk svého
pobytu náležitě využil: jezdil po různých městech po Vysočině a
okolí a pořádal přednášky. Navštívil také Žižkovo Pole a
Doubravské údolí, o kterém prohlásil, že by se mělo stát
národním poutništěm. Masaryka navštěvovalo v Krucemburku
mnoho jeho přátel. Na závěr svého prázdninového pobytu měl
také přednášku v Krucemburku.
Sochař Vincenc Makovský, který měl v Krucemburku rodiče
své matky, ve svých vzpomínkách uvádí, že jako malý chlapec
potkával v Krucemburku Masaryka s rodinou. Když se stal
slavným sochařem, zhotovil pro evangelický hřbitov pomník
obětem války z řad krucemburských a ždíreckých občanů, kteří
zahynuli při náletu na obě obce.
S dalšími slavnými jmény je spojena Binkova rodina. Bratři
Binkové Dušan a Josef byli švagry slavného českého architekta
Josefa Gočára. Mezi Gočárova první díla patřila Binkova
Červená vila. Manželka Josefa Gočára za první světové války,
v době, kdy musel Gočár narukovat, žila se svými dětmi u svých
sester v Krucemburku. Josef Gočár až do své smrti jezdil o
prázdninách se svou rodinou do Krucemburku.
Dalším příbuzným rodiny Binkovy byl sochař Jan Štursa;
zhotovil plastiku na Binkově rodinné hrobce a drobné plastiky
v Červené vile.
Když v roce 1937 byla odhalována pamětní deska na budově
bývalé evangelické škole připomínající zdejší Masarykův pobyt
v roce 1906, byl zde bratr prezidenta Beneše Vojtěch, který
desku slavnostně odhalil.
Za války o prázdninách jezdil ke svým příbuzným Zrzavým
Jouklom pomáhat v zemědělství pozdější herec, šansoniér a
překladatel Rudolf Pellar. Ve svých pamětech vzpomínal na
dvojčata Pepíka a Pavla.
Po válce navštívil Krucemburk slavný ukrajinský
partyzánský velitel generál Kovpak.
V poválečné době o prázdninách jezdil do Krucemburku na
letní byt do Pecinova hostince se svými rodiči a bratrem pozdější
slavný režisér Jan Němec, který měl v Krucemburku plno
kamarádů, jak vzpomínal Vít Janáček. Na letní byt o prázdninách
se svým dědou a rodiči jezdil ke Šlerkom Jan Kolář, pozdější
odborník na kosmonautiku, zvláště americkou.
Paní Marii Maškovou přijela do Krucemburku navštívit
vdova po prezidentovi Benešovi paní Hana Benešová, její
návštěva však musela být utajena. Naopak paní Mašková
navštěvovala paní Benešovou často v její vile v Sezimově Ústí.
Při natáčení filmu Noc nevěsty počátkem 60. let
v Havlíčkové Borové, v němž paní Mašková hrála, jezdili k ní do
Krucemburku režisér Karel Kachyňa, herečka Jana Brejchová a
další herci.
Na pozvání Spolku přátel Krucemburku měl v místním kině
přednášku známý publicista a pozdější ministr kultury vlády
České republiky Pavel Tigrid.
Člověkem, který miloval Krucemburk, své městečko do
kopečka, jak jej nazýval, že si ho zvolil za místo svého
posledního odpočinku, byl malíř Jan Zrzavý. Rád do
Krucemburku jezdil: měl zde své příbuzné (jeho otec pocházel
z hostince Na Špici). Za druhé světové války nějakou dobu také
v Krucemburku bydlel. Krucemburk zobrazil ve svých obrazech.
Významných lidí, kteří navštívili a navštěvují Krucemburk, je
víc. Mnozí se přicházejí poklonit malíři Janu Zrzavému k jeho
hrobu. Mnoho jich sem přijelo také v rámci bývalých ročníků
Krucemburského kulturního léta. Patřil mezi ně herec Radovan
Lukavský, který přednesl v katolickém kostele recitační pásma,

profesor Dvořák z Prahy, známý historik umění, sochař Koubek,
autor bysty malíře Zrzavého na budově Úřadu městyse, a mnoho
dalších umělců.
Krucemburk navštívilo také mnoho politiků, církevních
představitelů a dalších významných lidí.
Pavel Vomela
Dnes se často setkáváme s lidmi, kteří ztratili práci, přišli o
rodiny a také o střechu nad hlavou. Mnohdy je o vše připravil
alkohol. S těmito lidmi se setkáváme hlavně ve městech,
nejčastěji před nádražím, na parkovištích a před obchodními
markety, nalezneme je také na jiných místech. Není to tak
dlouho, kdy přespávali ve Skalce u Krucemburku: měli stan,
pozůstatky po nich jsou tam dodnes. A mohli jsme je potkávat i u
ždíreckého nákupního centra Albert.
Cílem mého článku je psát o tom, jak žili chudí lidé dříve.
Za rakousko-uherské monarchie existovalo domovské právo
pro ty lidi, kteří se v té či oné vesnici nebo ve městě narodili.
Byli příslušníky té obce a také jejich děti. Jednalo se především o
lidi, kteří někde pracovali nebo sloužili a v tom místě neměli
domovské právo. Proto se často stávalo, že když již nemohli
pracovat z důvodu nemoci nebo stáří, byli posláni zpět do
domovské obce, která měla povinnost se o ně postarat. Do
domovských obcí byly posílány také děti, jejichž matky je
odložily nebo zemřely; většinou měly děti za svobodna. Děti
byly poslány do domovské obce své matky nebo rodičů, pokud
byly sirotky.
Nemocní lidé byli do domovské obce mnohdy přivezeni na
státní útraty tak zvanou šupáckou poštou. Obce je ubytovávaly
v pastouškách nebo v obecních pazdernách, kde bydleli všichni
společně i s dětmi, chodili po vesnici střídavě po jednotlivých
hospodářstvích, kde dostávali nějakou stravu, pokud nemohli
pracovat, a živili se také žebrotou. Děti chodily sloužit k
sedlákům jako pasáci dobytka, jen v některých případech mohly
chodit do školy. Ve městech existovaly jakési útulky, kde bylo o
tyto lidi postaráno a kde jim dávali jídlo. O těchto chudých

lidech se píše v mnohých románech. Psala o nich ve svých dílech
spisovatelka Vlasta Pittnerová. Domovské právo bylo zrušeno po
pádu rakousko-uherské monarchie. Nadešla doba první republiky
a v té době vznikaly obecní domy pro chudé, kterým se říkalo
chudobince. Pro opuštěné děti vznikaly sirotčince, na jejichž
provozu se také podílely církev a církevní řády.
Chudobinec bylo zařízení pro chudé občany. Lidé se v nich
museli spoléhat jen sami na sebe a na pomoc, kterou dostali od
obce. Živili se jen příležitostnou prací a někteří také žebrotou.
Vzpomínám, že ještě krátce po válce chudobince byly
v provozu. Ve Starém Ransku bydlel v tamějším chudobinci
hluchoněmý člověk, kterému říkali Pepika: chodil po okolních
obcích a žebral. Byl to již starší muž, často jsem jej vídal
v konzumu (prodejně Pokroku), jak si tam dával nalévat kořalku.
Když zemřel, říkalo se, že byl bohatý člověk.
Můj táta vzpomínal, že za jeho dětství bydlel v raneckém
chudobinci jakýsi Beneš, který sloužil za první světové války u
námořnictva, za války byl zraněn a po zranění nervově postižen.
Beneš byl výborným plavcem: za malou chvíli dovedl doplavat
doprostřed rybníka Řeka. Rád vybíral v Raneckém lese ptačí
hnízda, nebyl pro něj problém vylézt na sebevyšší strom.
Takovýchto postižených lidí bylo po válce mnoho a mnozí také
skončili v chudobincích.
Rovněž v Krucemburku byl chudobinec, ten zde byl zřízen
v jedné budově bývalé továrny Schnek a Kohlnberk. Byly v něm
tři místnosti: v jedné bydlely společně ženy a ve druhé společně
muži. Třetí místnost obýval hluchoněmý obuvník pan Sloupek:
měl zde obuvnickou dílnu.
Bydlel tam také jakýsi muž, který byl postižen a kterému
říkali černá: měl prý jakési představy a všude viděl černou. Ten
člověk jedl psy, vzpomínám si, jak jsme jako kluci litovali
pejska, kterého si vedl domů, aby ho zabil a snědl. Zato jsme ho
strašili hlavně na podzim, kdy jsme vytrhli řepu, vydlabali ji,
udělali do ní oči a ústa, dovnitř dali zapálenou svíčku a postavili
řepu za okno. On v domnění, že je to černá, se strašně bál.
Díky těmto chudobincům měli nemajetní lidé alespoň střechu
nad hlavou a nekončili tak jako dnešní bezdomovci na ulici.
Pavel Vomela

Letošní velmi suché léto spolu
s vysokými letními teplotami a
semenným rokem u smrků
vyvolalo
masivní
usychání
porostů s následným napadením
podkorním hmyzem. Je na
vlastnících lesů, zda se jim podaří
ochránit lesní majetky před
kůrovcovou kalamitou, nebo zda
svou liknavostí dopustí, aby
kůrovci znehodnotili výsledek dlouholeté péče o porosty.
Vlastníci lesů jsou mimo jiné povinni aktivně vyhledávat,
evidovat a likvidovat hmyzem napadené stromy a činit opatření,
aby se hmyzí škůdci nešířili. Co to v praxi znamená? Jak by se
měl odpovědný vlastník zachovat? Měl by samozřejmě
spolupracovat se svým odborným lesním hospodářem. Pokud
jeho jméno nezná, jistě mu ho sdělí na odboru životního
prostředí v pověřeném městě. Dále by vlastník měl provádět
pravidelnou kontrolu svého majetku v intervalu 10 až 14 dnů.
Postup žíru kůrovců je překvapivě rychlý, a čím vyšší teplota,
tím je vývoj podkorního hmyzu rychlejší.
V případě zjištění souší nebo chřadnoucích stromů (na
některých je pouze několik suchých větví či výron smůly) je

nutno velmi rychle provést jejich těžbu a dříví napadené
kůrovcem co nejdříve z lesa odvézt. Je dobré také likvidovat
klest, neboť v silnějších větvích často dochází k vývoji menších
druhů kůrovců. Je třeba počítat s tím, že se na stejném místě po
krátkém čase objeví další souše, a to často za několik málo dnů.
Z dikce Lesního zákona jsou vlastníci povinni kůrovci
napadené stromy zpracovat do konce března příštího roku.
Zkušenost mi však říká, že je třeba nečekat na jaro a udělat v lese
pořádek co nejdříve. Důvody jsou dva. Prvním důvodem je dobré
počasí, kdy na polích nejsou plodiny a pole lze využít
k přibližování a skládkování dříví. Na jaře bude půda promočená
a na polích a loukách bude vznikat škoda. Druhým důvodem je
vysoká pravděpodobnost poklesu cen dříví. Troufnu si tvrdit, že
v období měsíců května a června příštího roku bude kůrovcové
dříví velmi těžce prodejné.
Po provedené větší těžbě je třeba provést prevenci například
v podobě vyvěšení odchytového lapače. Vlastník, který vytěžil
tři kůrovcové stromy, lapač pořizovat nemusí. Komu však těžbou
vznikla holina o ploše několika arů, měl by lapač instalovat. O
tom je třeba se poradit se svým odborným hospodářem, zda a
kam je třeba lapač instalovat.
Pokud vlastníci budou aktivní a zodpovědní a pokud nám
ještě trochu pomůže příroda studenou zimou a vlhkým jarem,
věřím, že kůrovcová kalamita na Vysočině nepropukne.
Lesu zdar!
Ing. Jiří Svoboda, ředitel LDO Přibyslav

DOMOVSKÉ PRÁVO A CHUDOBINEC

PRAVIDELNÁ PÉČE O LES
ZABRÁNÍ ŠÍŘENÍ KŮROVCŮ
Tento obrázek ny ní nelze zobrazit.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Vážení spoluobčané, během podzimních měsíců jsme
zasahovali u dvou požárů. V prvním případě někdo nasypal
žhavý popel do kontejneru v Hluboké a zapříčinil vznícení jeho
obsahu. Při druhé události se jednalo o požár lesa, který vznikl
od rozdělaného ohně (v okolí se jednalo již o třetí případ
způsobený pravděpodobně dětmi). Požár byl nahlášen v 16.42
hodin, ve 21.30 se požár znovu rozhořel v kořenech stromů.
Místo události jednotka hlídala až do osmi hodin následujícího
dne. Dále jsme několikrát technicky vypomáhali v naší obci. Šlo
o čištění kanalizací, odstraňování bahna z ulic nebo ořezávání
stromů u silnic.
K hasičské tradici patří i pořádání soutěží, na nichž
Krucemburk reprezentujeme. Zúčastnili jsme se i XX. ročníku
Dne hasičů.
S blížící se zimou upozorňujeme naše spoluobčany na nutnou
údržbu komínů v domovech a opatrnost při manipulaci s ohněm
nebo zábavnou pyrotechnikou během Vánoc a Silvestra.
Děkujeme za podporu a toleranci v časově náročné aktivitě
našim rodinám. Jsme vděční za přízeň vedení obce a podnikům
či fyzickým osobám, které usilují o dobré fungování
dobrovolných hasičů v Krucemburku.
Přejeme vám příjemnou zimu a vše dobré.
Martin Kasal, Martin Rejšek

SKAUTSKÝ ODDÍL KRUCEMBURK

Milí čtenáři,
asi jste již zaznamenali, že v naší obci funguje
skautský oddíl z Chotěboře, který zde má
družinu (pobočku) a díky vstřícnosti OÚ i
krásnou klubovnu ve zdravotním středisku.
Minule jsme představili vůdce oddílu Zdeňka
Matějku – Mikiho a nyní si představíme
Martina Kubáta – Mariho, který měl též velkou zásluhu na
rozjezdu skautování v Krucemburku.
Dobrý den, Martine, vím o Vás, že bydlíte v Havlíčkově
Brodě, kde jste činný v oddíle vodních skautů. Co Vás vedlo
k rozhodnutí být u rozjezdu skautingu v Krucemburku?
Když jsem začal jako dítě skautovat, netušil jsem, co mě čeká, a
z některých věcí měl i strach. Ale s odstupem času si říkám, že je
dobře, že jsem vydržel. Skauting mi dal hodně zkušeností a
možností. Je to něco, co spojuje lidi po celém světě, a já díky
němu mám kamarády po celé ČR i mimo ni. Díky němu si máme
o čem povídat, předáváme si zkušenosti a pořádáme společné
akce, výlety na vodu aj. A to byl důvod, proč jsem kývl na
nabídku pomoci při rozjezdu skautingu v Krucemburku. Myslím,
že i místní děti mají právo zažít to, co jsem zažil já.
Jak jste to tehdy vnímal, bylo to těžké rozjet v Krucemburku
něco úplně nového a navíc v neznámém prostředí?
Člověk by měl být řízen nadšením a pak jde většina věcí, pro
které se nadchnete, sama. A nejlepší odměnou jsou pak nejen
spokojené děti, ale i šťastní rodiče. Nejtěžší pro mě bylo skloubit
schůzku s dojížděním do práce v Humpolci. S nástupem zimy
jsme pak museli řešit novou klubovnu, protože v chatě na Řece
je to sice krásné, ale obtížně vytopitelné.
Jak jsme si již řekli, skautujete i v Havlíčkově Brodě, takže
máte možnost srovnání. Jsou nějaké rozdíly mezi
skautováním tam a skautováním zde, případně vidíte i
nějaké rozdíly v přístupu dětí?
Ano, rozdíly tu jsou. V Havlíčkově Brodě není tak krásná vodní
plocha na různé vodní hry jako v Krucemburku a člověk je zde o
trochu blíž přírodě. Děti zde jsou určitě živější, ale o to
nadšenější. Jinak hodně dělají tradice v oddílech a přístup

vedoucích. A musím říct, že chotěbořský oddíl to umí docela
dobře, takže zdejší děti jsou v dobrých rukou.
Jaké to bylo předtím, než jste dostali od obce prostory ve
zdravotním středisku. Říkal jste, že jste se scházeli v chatě u
rybníku Řeka. To muselo být dobrodružné a zároveň
romantické, že?
Jak jsem již řekl, bylo to náročné v chladných měsících. Chata
musela být vytápěna, spíš bych řekl rozmrazována. K dispozici
bylo jedno malé topení, které ani za dvě hodiny nemělo šanci
chatu vytopit. A zatápět v kamnech by bylo pak i časově
náročné, pokud jde o bezpečnost chaty. Ale jinak je tam
nádherná příroda a v létě se tam rádi vracíme.
Jak hodnotíte prostory, které máte k dispozici nyní?
Přesně to jsem čekal, že se zeptáte. Dnešní prostory jsou úžasné
a nemohu si je vynachválit. Proto bych chtěl i tímto způsobem
velice poděkovat městysi za to, že můžeme používat tuto
místnost. Na jaře bych rád zorganizoval akci čistý Krucemburk,
kde se všichni zapojíme do úklidu okolí jako velké poděkování, a
také proto, aby každý věděl, že se vyplatí mít skauty na blízku.
Jak často se zde scházíte? Prý jste udělali nějaké změny
oproti loňskému roku
Zatímco v loňském roce jsme zde měli jen jednu skupinku, nyní
jsme činnost rozšířili. Máme zde tři dvanáctiletá děvčata, která
jsme přeřadili do Chotěboře, kde mají vrstevníky, tvoří hezkou
družinu a využívají zdejšího výborného zázemí k tomu, aby se
učili nové a nové věci, které se ve škole ani doma nenaučí. Pro
mladší děti od 5 let zde pak děláme pravidelné schůzky vždy
první a třetí pátek v měsíci od 16 hodin.
Letos jsme vás mohli vidět na závodu dračích lodí na
rybníku Řeka, kde jste měli plachetnici a vozili děti na raftu.
Jaké to bylo a počítáte s účastí i příští rok?
Určitě ano. A doufám, že se podaří sehnat finance na výrobu
nové plachetnice. Plachetnice, kterou jsme měli na Řece, byla
zapůjčená v mém mateřském oddíle v Havlíčkově Brodě.
Máte v plánu ještě nějakou jinou akci pro veřejnost?
Máme připravený takový dárek pro místní občany v podobě
čajovny a herny stolních her. A také bych rád udělal prezentaci o
celosvětovém setkání skautů v Japonsku, jehož jsem se účastnil.
Vy jste byl v Japonsku? To mě zajímá, můžete našim
čtenářům přiblížit, co jste tam dělal a jaké to tam bylo?
Jednalo se o celosvětové setkání skautů, tzv. Jamboree, a každý
stát reprezentoval svoji zemi a připravil si pro ostatní účastníky i
nějaké hry. Pro každou zemi to, co bylo pro ni nejtypičtější. A
náš servisní tým tam zařizoval vše od stavění stanů, dopravy,
security, nemocnice až po obsluhu ve skautském obchodě.
Účastníků tam bylo přes 30.000. Jinak více neprozradím, přijďte
v lednu na moji prezentaci ;-)
Ještě mě zaujala ta čajovna a herna stolních her. Můžete
naším čtenářům sdělit, co je tam čeká, nalákat je, aby přišli?
Čeká je příjemné a útulné posezení, ať už při hraní stolních her
nebo jen tak u kávy nebo čaje. Musím se přiznat, že jde tak
trochu o nápad přivezený z Japonska, kde jsem po práci rád
relaxoval někde ve stínu nebo u zmrzliny. A při cestování jsem
zavítal také do čajovny, kde si člověk hodně odpočinul.
Děkujeme za rozhovor a přejeme spoustu nadšení do dalších let.

INFORMACE
SPOLKU PŘÁTEL KRUCEMBURKU

V příštím roce vzpomeneme již 775. výročí první písemné
zprávy o Krucemburku. Právě po oslavách 760. výročí
Krucemburku a po setkání rodáků byl Spolek založen a za svou
existenci udělal mnoho pro občany Krucemburku. Byly to
výstavy obrazů malířů Vysočiny, besedy a přednášky
významných osobností a mnoho dalších akcí.

Prioritou naší činností byly a jsou návštěvy divadel a
historických památek. Navštívili jsme hrady, zámky a jiné
kulturní památky naší krásné vlasti. Od založení přibývaly roky
Spolku i nám, jeho členům. Dnes se dá říci, že většina našich
členů je v seniorském věku a více méně se stáváme spolkem
seniorů. Mnoho zakládajících členů nás již navždy opustilo.
A teď o naší letošní činnosti. V dubnu – tak jako každoročně
– jsme jeli do Přibyslavi na divadelní představení: letos to byla
hra Dáma od Maxima a všem se hra a její podání přibyslavskými
herci líbila.
Poslední sobotu v srpnu jsme uspořádali pro naše členy a
ostatní zájemce z řad našich občanů zájezd do zámku Loučeň a
lázní Poděbrad. O zájezdu jsme psali v posledním čísle našeho
zpravodaje.
Při svátku památky zesnulých jsme vzpomenuli pana řídícího
učitele Josefa Kynčla. Ozdobili jsme jeho hrob a zapálili na jeho
počest svíčku. Spolek takto každoročně vzpomíná památky pana
učitele a oceňuje zásluhy, které má pro Krucemburk, zejména
pro zmapování jeho historie.
Naše výroční členská schůze se uskutečnila v pátek 4.
prosince. Na schůzi jsme zhodnotili naši činnost v letošním roce
a připravili se na rok příští.
Pavel Vomela

SPOLEČNOST JANA ZRZAVÉHO

V roce 2015, kdy si připomínáme 125. výročí narození Jana
Zrzavého, pořádala Společnost Jana Zrzavého (SJZ) četné
kulturní akce.
Výstavy a divadlo o Janu Zrzavém se konaly v
benediktinském klášteře v Rajhradě, v Muzeu barokních soch v
Chrudimi a v Olomouci. Bohatě navštívený, velmi poutavý
vzpomínkový večer s divadelním představením se uskutečnil 6.
listopadu v Národním muzeu v Praze – v instituci, s níž nás už po
osm let spojuje úzká součinnost v oblasti osvětové a badatelské.
V
Krucemburku
uspořádala
SJZ
společně
s
Římskokatolickou farností a s Úřadem městyse Krucemburk
komponovaný pořad slova a hudby věnovaný 125. výročí
narození Jana Zrzavého a Bohuslava Martinů. Hudba B. Martinů
ve vynikajícím podání Kvarteta města Brna byla prokládána
autentickými texty, které zazněly z úst chotěbořského
ochotnického herce Stanislava Michka a Ing. Lukáše Křivského.
Tento krásný podvečer, který byl završen v místním kině
promítáním filmů o Janu Zrzavém, byl důstojnou vzpomínkou na
oba uvedené umělce.

11. listopadu v odpoledních hodinách zazněl v regionálním
vysílání Českého rozhlasu krátký pořad o Janu Zrzavém a jeho
milovaném
Krucemburku.
Mgr.
Marta
Rejšková,
místopředsedkyně SJZ, zasvěceně promluvila o malíři a jeho
„městečku do kopečka“.
Letošní kulturní a osvětovou činnost zakončila SJZ 18.

prosince v Městském divadle ve Žďáru nad Sázavou jevištní
koláží o Janu Zrzavém „Kouzelník, který uměl namalovat duši“.
Toto divadelní představení, které je stále žádáno veřejností, bylo
v pořadí už 25.
Po celou zimu je možno navštívit v Pamětní síni Jana
Zrzavého v Krucemburku výstavu „Jan Zrzavý v citátech“ a v
místní ZUŠ je instalována výstava „Jan Zrzavý a Benátky“, která
vypovídá o krásném přátelství malíře a benátských kapucínů.
Dr. Jitka Měřinská, Společnost Jana Zrzavého

TURNAJ V KŘÍŽOVÉM MARIÁŠI

Po sedmi uspořádaných turnajích Krucemburského fleku,
který se vždy líbil a organizačně povedl, přišli sami hráči s tím,
že je škoda v tak hezkém prostředí, jako je místní sokolovna,
pořádat jen jeden turnaj ročně. Slovo dalo slovo, a tak 31. října
byl uspořádán první ročník o mariášového Krále Kraje
Vysočina. Celkem bylo přihlášeno 68 hráčů, ale k hracím stolům
jich zasedlo 56. Turnaj byl uspořádán ve spolupráci s vedením
Sokola Krucemburk, který zajistil pěkné prostředí a dobré
občerstvení. Prezentace turnaje proběhla mezi 8. a 9. hodinou.
Před samotným turnajem se na posilnění podávala jako vždy
knedlíčková polévka. Nápoje tekly proudem po celou dobu
turnaje. Losování k jednotlivým stolům bylo provedeno před
zahájením turnaje počítačovým programem.
Hrála se čtyři kola po šedesáti minutách. Krátkou přestávku
mezi jednotlivými koly si každý vyplnil po svém. Na každém
takovém turnaji se potkává spousta známých, a tak je pořád o
čem mluvit. Hodnotí se hra, jak se komu daří, nebo kdo co
nezahrál dobře. Vysvětlují se herní situace a v nemalé míře
někdy vzplanou i emoce nad některou zbytečně prohranou hrou.
To už k této hře patří, ale i mariášníci jsou kavalíři jako jiní
sportovci. Jako rozhodčí turnaje musím říci, že všechny vzniklé
spory, kterých bylo minimum, byly řešeny smírně a s nadhledem
všech zúčastněných.
Oběd byl naplánován po třetím kole, ale v zápalu boje byl
přesunut až na konec turnaje. Tato varianta ušetřila spoustu času,
protože zatímco hráči jedli, byly zpracovány výsledky a turnaj se
zbytečně neprotahoval. Novinkou v tomto turnaji bylo to, že byli
vyhlášeni a odměněni vítězové jednotlivých kol. První kolo
vyhrál Václav Vinař, druhé Pavel Janovský, ve třetím kole
zvítězil Jan Kotouč a poslední, čtvrté kolo ovládl Karel Polívka.
Do poslední chvíle nebylo rozhodnuto o vítězi turnaje, protože se
o celkové prvenství přetahovali Jan Šoška z Trutnova a Václav
Vinař z Rovně. V konečném účtování byl jednoznačně nejlepší
Václav Vinař, který celkově nahrál 75,90 Kč a stal se prvním
mariášovým Králem Vysočiny. Druhou příčku obsadil Jan Šoška
s 62,90 Kč a třetí místo obsadil Josef Jirmásek. Po celkovém
vyhlášení výsledků a předání cen byl turnaj zdárně ukončen ke
spokojenosti všech zúčastněných.
Je samozřejmé, že po každé takové náročné akci dochází
k debatám, jaké to vlastně bylo. Doufáme, že všichni hráči byli
spokojeni jak s organizací turnaje, cenami, jídlem, tak i
prostředím, ve kterém se hrálo. Na turnaji byli hráči z různých
koutů republiky, například z Trutnova, Pardubic, Vrchlabí,
Bystřice nad Pernštejnem, Zbožňova, Ledče nad Sázavou,
Havlíčkova Brodu, Světlé nad Sázavou a okolí. Myslím si, že i
toto je cesta, která zviditelní náš městys Krucemburk a celkově
rozšíří jeho kulturní dění.
Ještě bych chtěl touto cestou poděkovat všem sponzorům,
kteří turnaj podpořili a pomohli tak částečně zajistit věcné ceny.
Dále děkuji vedení Sokola za vstřícně vytvořené podmínky, bez
kterých by úroveň turnaje nebyla od zúčastněných hráčů tak
kladně hodnocena.
za pořadatele turnaje Jan Hülle, člen Českého svazu mariáše

FBC SALAMANDRA
ZAHÁJILA NOVOU SEZONU

O našem klubu FBC SALAMANDRA jste už, věříme,
všichni slyšeli. Proto se omezíme pouze na informace
z odehraných turnajů.
Do nové, již páté sezony v krajské lize Vysočina nás posílili
někteří noví hráči, např. Tomáš Vanča z Krucemburku. Turnaj se
hraje v sobotu nebo v neděli: v daný termín se sejde 4–5 týmů a
každý z nich odehraje dva zápasy. V soutěži je 11 týmů včetně
nás, každý s každým hraje dvakrát v deseti turnajích, tedy každý
za sezonu odehraje dvacet zápasů.
Letošní sezonu jsme zahájili turnajem v Jihlavě, kde nás
čekala kvalitní místní mužstva – Sabots Jihlava a SK Jihlava,
který je novým týmem v soutěži. Oba zápasy byly velmi
vyrovnané, v zápasech jsme do posledních minut sahali po
prvních bodech v sezoně, bohužel po prohrách 7:8 se Sabots a
2:4 s SK jsme nezískali ani bod a na první body jsme si museli
ještě počkat. Za předvedený výkon jsme se ovšem nemuseli
vůbec stydět.
Druhý turnaj nás zavedl do Třebíče: zde nás čekal papírově
slabší tým ze Světlé nad Sázavou a místní Snipers Třebíč. První
zápas se Světlou jsme po nepřesvědčivém začátku zápasu vyhráli
v poměru 6:2 a získali tak první tři body. Očekávali jsme, že
druhý zápas začne v jiném tempu, a pokud chceme pomýšlet na
další body, budeme muset naši hru zlepšit. Začátek zápasu nám
vyšel výborně, do vedení jsme se dostali hned ve třetí minutě,
kdy jsme využili naši početní výhodu. Zápas měl vysoké tempo a
my jsme po většinu zápasu vedli a byli lepším týmem na hřišti.
Na řadu přišla třetí třetina, do které jsme vstupovali za stavu 5:3
v náš prospěch. Bohužel jsme nezachytili tempo na začátku
třetiny a dostali jsme tři góly během dvou minut; rázem jsme
prohrávali o jednu branku. V průběhu třetiny se nám podařilo
srovnat skóre, ovšem domácí tým vstřelil ještě jeden gól a na ten
jsme i přes naši snahu nedokázali odpovědět. Zápas skončil 6:7 a
my vyšli bodově naprázdno.
Na další turnaj jsme se vydali do města Třešť, kde nás čekaly
další dva zápasy, které byly navíc okořeněny tím, že se jednalo o
dvojité derby – s týmy z Přibyslavi a ze Žďáru nad Sázavou. V
prvním zápasu s Přibyslaví jsme jasně diktovali tempo hry,
nedali jsme soupeři čas ani prostor pro jejich hru; po dobrém
výkonu celého mužstva jsme jasně ovládli první letošní derby
v poměru 6:2 a připsali si tak nejen další body do tabulky, ale
také cenný skalp našeho rivala. V druhém zápasu proti Žďáru
nad Sázavou nám nevyšla první třetina. Ač jsme naši hru později
zlepšili a zápas začal být zajímavějším, zradila nás již tradičně
naše koncovka – neproměňovali jsme jasné tutovky a derby jsme
prohráli poměrně jasným výsledkem 5:9.
Poslední turnaj jsme sami hostili. Z důvodu chybějící
sportovní haly, která by splňovala požadavky florbalové unie,
pořádáme domácí turnaje v multifunkční hale ve Skutči. Dle
našeho názoru se jedná o nejmodernější halu v naší soutěži a
nabízí kvalitní zázemí na velmi vysoké úrovni nejen pro
sportovce, ale i pro diváky. Sehráli jsme zde zápasy s FBŠ
Shooters Jihlava B a TJ Spartak Třebíč. Druhý jmenovaný
soupeř nepoznal v této sezoně ještě hořkost porážky a o to větší
pro nás byla výzva utkání vyhrát. Oba zápasy měly velmi
vysokou herní úroveň, podali jsme kvalitní výkon a brankář nás
podržel excelentními zákroky, za které by se nemusel stydět ani
extraligový gólman. Bohužel ani tento výkon nestačil na získání
bodů a z turnaje jsme odešli bodově naprázdno.
V obou zápasech se ukázalo, v čem je letos naše velká
slabina – koncovka a neproměňování šancí. Oba zápasy jsme
prohráli: první s Jihlavou B v poměru 1:3 a druhý s Třebíčí 4:7.
Ač druhý výsledek vypadá dost jednoznačně, věřte, že to byla

bitva až do konce: Ale je nutno dodat, že soupeř vyhrál
zaslouženě. V úvodu první třetiny druhého zápasu s Třebíčí jsme
nejspíš duchem zůstali v šatně, jak jinak vysvětlit inkasování čtyř
branek v rozmezí sedmi minut. O podcenění soupeře zde nemůže
být řeč, vždyť tým vedl tabulku a dosud ještě neprohrál.
V závěru zápasu poslední třetiny jsme zkusili ze sebe vymačkat
poslední síly a zdramatizovat koncovku utkání, když jsme zkusili
hru bez brankáře s šesti hráči v poli. Ač nám soupeř pomohl
faulem, po kterém jsme následně hráli přesilovku šest na čtyři,
závěrečný tlak nestačil ani na kosmetickou úpravu výsledku;
zápas skončil naší prohrou.
Další domácí turnaj jsme pořádali 13. prosince
v multifunkční hale ve Skutči. Nad týmem Sklo Bohemia Světlá
n/S jsme vyhráli 10:7 a se Snipers Třebíč B jsme remizovali 7:7.
Chtěli bychom Vás pozvat na turnaj, který se odehraje ve
Žďáru nad Sázavou 6. února 2016. Zde sehrajeme zápas s FBŠ
Shooters Jihlava B a atraktivní derby s místním týmem ze Žďáru
nad Sázavou. Časový rozpis druhého turnaje, na který Vás
zveme, není prozatím znám. Proto nezapomeňte sledovat naše
internetové stránky (www.fbcsalamandra.cz), kde se dozvíte
další podrobnosti. Vrátíme Žďáru porážku z prvního zápasu? Co
tipujete? Nečekejte na výsledky a přijďte nás podpořit na tribunu
a sledovat jistě velmi dramatické zápasy s vysokým nasazením.
Na závěr chceme poděkovat všem sponzorům a lidem, kteří
nás podporují a pomáhají nám s organizací turnajů. Bez jejich
pomoci by bylo těžké turnaje pořádat na tak kvalitní úrovni.
Všem Vám děkujeme za podporu a vážíme si jí.
za klub FBC Salamandra Jakub a Filip Jandovi

ROČNÍ OHLÉDNUTÍ ZA ČINNOSTÍ
TJ SPARTAK STARÉ RANSKO

Rok 2015 začal pro naši TJ Spartak přípravami na sportovní
ples, uskutečnil se 24. ledna v budově místní sokolovny. Musíme
však konstatovat, že každým rokem je o tyto kulturní akce čím
dál menší zájem, a je na pováženou, zda dále tyto každoroční
akce pořádat. Nejedná se jen o vynaloženou práci všech
pořadatelů, ale také o celkové finanční pokrytí nákladů s tím
spojených. V březnu jsme organizovali tři brigády v lese našeho
městyse. Došlo také na výměnu stávajících, původních bojlerů
v našich kabinách.
Valná hromada členské základny byla naplánována na 27.
března. Místem setkání byla kulturní místnost raneckých hasičů,
za což jim chceme touto cestou poděkovat. Další poděkování
patří všem občanům Starého Ranska, kteří nás nepřímo finančně
podpořili při sběru železného šrotu.
Koncem měsíce března začala mistrovská soutěž v kopané
(viz zprávy jednotlivých trenérů). V našem sportovním areálu se
také uskutečnil 10. června fotbalový turnaj škol, který pořádalo
vedení ZŠ Krucemburk. Samozřejmostí je připravit všechno tak,
aby akce proběhla na potřebné úrovni a hlavně bezpečně. Musím
se také zmínit o dobré spolupráci s vedením ZŠ Krucemburk,
které nám umožňuje ve své tělocvičně provádět zimní přípravu
hráčů na jarní část soutěžního ročníku v kopané. Dětský den byl
na našem sportovišti 20. června, o celkový průběh se zdárně
postaraly členky naší TJ.
Konec fotbalové sezony na Starém Ransku patří vždy
memoriálu Jaroslava Večeři, uskutečnil se 27. června za účasti
sedmi mužstev. Kromě běžných organizačních problémů a
nedostatků nás dlouhodobě trápí nezájem dětí a mládeže o fotbal.
Chceme znovu založit mládežnická mužstva a organizovat ty
nejmenší ve fotbalových přípravkách, ale nedaří se nám to.
Znovu bych chtěl touto cestou požádat rodiče, aby přehodnotili
svá rozhodnutí a zapojili své děti do této hry.

Nemalý problém nám také vznikl tím, že nám byl zastaven
odběr vody z Raneckého rybníka; nutně ji potřebujeme pro
zavlažování hřiště. Proč se tak stalo, vědí jen zasvěcení. Tuto
vzniklou nepříjemnost vedení městyse průběžně řeší a doufáme,
že se vše vyřeší do doby, kdy budeme vodu potřebovat.
Jednou z nových věcí, která mění organizační struktury v TJ,
je to, že všechny dobrovolné organizace musí mít do konce roku
2015 nově zpracované a schválené organizační stanovy. Naše TJ
se tímto úkolem začala zabývat hned po valné hromadě a
podařilo se nám ho zdárně splnit.
Touto cestou bych chtěl poděkovat celému výkonnému
výboru, trenérům a vedoucím za dobrou a obětavou práci, bez
které by to dělat nešlo. Nedá se také přehlédnout stálá dobrá
práce správce sportovního areálu pana Oldřicha Janáčka. Nemalé
poděkování patří všem sponzorům a zvláště pak vedení městyse
Krucemburk, které vždy ochotně pomáhá řešit potřebnou pomoc
naší TJ Spartak Staré Ransko.
za vedení TJ Spartak Staré Ransko Jan Hülle

Muži – podzim

Nový ročník 2015–16 pro nás nezačal dobře: měli jsme
mnoho zraněných hráčů, takže jsme každé utkání hráli v jiné
sestavě a v některých utkáních jsme museli využít i dorostence.
Jinak se nám vrátili hráči z hostování a chvíli trvalo, než jsme se
sehráli. Od 7. kola se někteří hráči postupně uzdravovali a
začínalo to být lepší.
Posledních pět kol jsme neprohráli a získali plusové body,
které jsme na začátku ztratili. Z 13 zápasů jsme pětkrát zvítězili,
čtyřikrát remizovali a čtyřikrát prohráli. Získali jsme 19 bodů při
skore 30:21.
Střelci: Machovec (9 gólů), Havlíček (5 gólů), Novosad (3
góly), Dymáček J., Pecina, Dohnal, Vavroušek M., Janáček M.,
Janáček J. (2 góly), Kafka (1 gól).
Výsledky podzim: Ransko – Veselý Žďár 0:1, Golčův
Jeníkov – Ransko 1:2, Ransko – Kožlí 1:1, Šmolovy – Ransko
5:1, Ransko – Přibyslav 2:2, Ždírec – Ransko 4:3, Ransko –
Světlá 7:1, Lučice – Ransko 4:2, Ransko – Dlouhá Ves 1:1,
Ransko – Lipnice 6:0, Okrouhlice – Ransko 0:0, Ransko –
Jeřišno 3:0, Rozsochatec – Ransko 1:2
Na závěr chci všem hráčům poděkovat a přeji jim, ať si
přes zimu odpočinou a dají se zdravotně do pořádku.
Martin Beránek

Provozní doba Úřadu městyse Krucemburk
Vánoce 2015

St 23. 12. 2015
Po 28. 12. 2015
Út 29. 12. 2015
St 30. 12. 2015
Čt 31. 12. 2015

7 – 13 hodin
7 – 13 hodin
7 – 13 hodin
7 – 13 hodin
ZAVŘENO

Zajistěte si prosím včas své potřebné záležitosti.

Dorost – podzim

Další ročník I. A třídy krajské soutěže pro nás nezačal dobře.
V prvním zápase se nám zranil brankář, což mělo vliv na to, že
během prvních sedmi kol jsme získali pouze jeden bod. Zlom
nastal v 8. kole domácí výhrou nad Herálcem. V následujících
pěti zápasech jsme už pouze jednou prohráli a mezi týmy, které
jsme porazili, byl i první tým soutěže, adept na postup
Rozsochatec/Ždírec n. D. I přes počáteční nezdary jsme na konci
podzimní části obsadili pěkné osmé místo. Kluci si zaslouží
pochvalu za zlepšené výkony a bojovnost předváděnou na hřišti
zvláště v druhé polovině podzimní části soutěže.
Střelecky se prosadili: Pečenka Lukáš (11 gólů), Janáček
Pavel (6 gólů), Dymáček Filip (5 gólů), Holcman František,
Losenický Miloš, Mrštík Libor, Kubík Patrik, Hocke Tomáš (2
góly), Krejčí Filip (1 gól).
Výsledky: FŠ Třebíč A – Spartak 4:2, Spartak – Tis 1:7,
Ledeč n. S. – Spartak 3:3, Spartak – Slavoj Polná B 1:2, Měřín –
Spartak 4:1, Spartak – Bedřichov 0:1, Počátky – Spartak 4:2,
Spartak – Herálec 3:0, Rozsochatec/Ždírec n. D. – Spartak 1:2,
Batelov – Spartak 1:5, Spartak – Věžnice 6:1, Habry – Spartak
3:0, Spartak – Rantířov 2:0.
Předehrávka prvního jarního kola: Spartak – FŠ Třebíč A 5:0.
Jan Pecina

PLESOVÁ SEZONA 2016

SOKOLOVNA KRUCEMBURK
Myslivecký ples
Farní ples
Sportovní ples – Tatran Ždírec n. D.
Ples Městyse Krucemburk
Ples SDH Ždírec n. D.
SOKOLOVNA VOJNŮV MĚSTEC
20. února
Staročeský ples
16. ledna
30. ledna
6. února
13. února
27. února

DOTACE PRO INFORMAČNÍ CENTRUM A PAMĚTNÍ SÍŇ JANA ZRZAVÉHO KRUCEMBURK

V roce 2015 bylo do Informačního centra
v Krucemburku zakoupeno nové vybavení, které
zlepšuje služby pro návštěvníky IC. Celkové náklady
byly 48.385 Kč,
z této částky byla
výše
dotace
z Kraje Vysočina
41.000 Kč.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY ČCE

Vážení spoluobčané,
o Vánocích si všechny křesťanské církve připomínají
narození Božího Syna Ježíše Krista. Andělé tehdy v Betlémě
zvěstovali „velikou radost“. Volali: „Nebojte se, narodil se vám
dnes Spasitel!“ Boží sláva se ukázala všem. V Božím Synu přišla
konečná záchrana pro celý svět.
Že už to všechno znáte od dětství? Snad ano, ale životně
důležité věci si ukládáme často jenom ve svém vědomí, ale naše
srdce se jich vnitřně neúčastní. Něco o Bohu víme, ale naše srdce
se přitom nijak nemění. Bůh sám přichází a nabízí záchranu. A
co my? Uvědomujeme si vůbec svou situaci? Všichni
potřebujeme Zachránce. Nepomůže nám jen vnější zbožnost, jen
vnější příslušnost k církvi. Důležitý je vztah našeho srdce, náš
osobní a živý vztah k Bohu. Nestačí jen své svědomí falešně
utěšovat. Naše hříchy musí být odpuštěny. V tom je nám právě
Ježíš Kristus jedinou zárukou. Narodil se a vstal z mrtvých pro
nás všechny. Pro každého z nás platí tato radostná zvěst o
záchraně. Zkusme znovu pochopit a přijmout pravý smysl Vánoc
otevřeným a věřícím srdcem. „Nebojte se, hle, zvěstuji vám
velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám
narodil Spasitel, Kristus Pán.“ Lukášovo evangelium 2,10–11
S přáním radostných Vánoc
Mgr. Marek Vanča, evangelický farář
20. prosince – Čtvrtá adventní neděle: bohoslužby v kostele v
Krucemburku v 10 hodin
24. prosince – Štědrý den: bohoslužby v kostele
v Krucemburku v 10 hodin s dětskou vánoční slavností
25. prosince – Boží hod vánoční: bohoslužby s večeří Páně
v Chotěboři v 8.15 hodin a v 10 hodin v Krucemburku,
vykonáme sbírku na bohoslovce a vikariát evangelické církve

POŘAD BOHOSLUŽEB A AKCÍ
V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

Neděle 20. 12. – 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Krucemburk: 8.00
Horní Studenec: 9.30
Vojnův Městec: 11.11
Čtvrtek 24. 12. – ŠTĚDRÝ DEN
Vojnův Městec: 20.00
Krucemburk: 22.00

Pátek 25. 12. – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Krucemburk: 8.00
Horní Studenec: 9.30
Škrdlovice: 11.11
Krucemburk: 15.00 ŽIVÝ BETLÉM (na farním dvoře)
Sobota 26. 12. – SV. ŠTĚPÁN
Krucemburk: 9.30
Sopoty: 15.00
kostel sv. Mikuláše: 17.00 VÁNOČNÍ KONCERT
Neděle 27. 12. – SVÁTEK SVATÉ RODINY
Krucemburk: 8.00
Horní Studenec: 9.30
Škrdlovice: 11.11

Vánoce
Vzduchem víří vločky bílé,
přichází ta velká chvíle.
Zvonek zvoní, cinky, linky,
přináší nám hezké chvilky.

Pondělí 28. 12. – soutěž o ZLATOU FANKU
Čtvrtek 31. 12.
Krucemburk: 16.00

Pátek 1. 1. 2016 – SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY
MARIE
Krucemburk: 9.30
Horní Studenec: 11.11
Sobota 2. 1.
Sopoty: 16.30

Neděle 3. 1. 2016
Horní Studenec: 8.00
Krucemburk: 9.30
Vojnův Městec: 11.11

Když jsem se do Krucemburku v létě z rozhodnutí biskupa
Jana Vokála nastěhoval – neznalý místních dějin a osobností,
pořád jsem si myslel, že přicházejí lidé na faru. Za nějaký čas
jsem pochopil, že lidé, někdy i dva autobusy denně, přicházejí,
aby se podívali hlavně na hrob malíře Jana Zrzavého a aby
zhlédli kostel, a to jak zvenku, tak i zevnitř. Je na kopci, a tak je
vidět široko daleko; jeho počátky sahají do druhé poloviny 13.
století. Říkal jsem si, že je dobré, že se postupně kostel opravuje,
protože jinak by to byla pro Krucemburk velikánská ostuda.
A tak i v letošním roce probíhala poslední etapa opravy
střechy (čtvrtý rok) farního kostela sv. Mikuláše. Opravy musí
probíhat každý rok, a to proto, že kostel je v programu záchrany
architektonického dědictví. To pro nás znamená, že každý rok se
musí opravovat v minimálním rozsahu nad 500.000 Kč. Když se
rozsah oprav zmenší pod půl milionu korun nebo se práce
zastaví, z programu kostel vypadne a už se tam nikdy znova
nedostane.
Letos se opravovala část střechy nad presbytářem a
přístřešek nad vchodem. Přístřešek z důvodu havarijního stavu
dostal i nové krovy. Celou akci provedla firma BÁČA Polička.
Doufáme, že jsme vyřešili střechu na minimálně dalších sto let.
Faktura byla na 927.442 Kč. Z toho 600.000 Kč bylo zaplaceno z
grantu programu záchrany architektonického dědictví. Deset
procent z předpokládané částky (93.000 Kč) je na základě
smlouvy povinností městyse Krucemburk. Jestliže by městys
Krucemburk nepřispěl, kostel z programu záchrany
architektonického dědictví automaticky vypadne a již nikdy se
do grantového programu nedostane. 103.000 Kč byla další
dotace městyse, a to rozhodnutím Zastupitelstva městyse. A
zbylých necelých 130.000 Kč si věřící platí z vlastních zdrojů.
V příštím roce nás čekají práce na fasádě kostela.
Momentálně jsme v stadiu příprav a plánu, jak rozvrhnout objem
prácí a peněz, abychom vše rozumně zvládli.
Mnohé zdejší obyvatele jsem již měl tu čest potkat při
různých setkáních, mnohé ještě ne. Nicméně všem přeji
požehnaný advent, který probíhá, a pak požehnané Vánoce.
Prosím, nenechte se strhnout mamonem a nenechte se zahltit
dárky k Vánocům, které ve skutečnosti ani nepotřebujete.
Vždycky jsem se podivoval nad odpadkovými koši po Vánocích.
Škoda peněz, ale ať si každý dělá, co uzná za vhodné.
Pokoj, radost a mír v srdci každého jednoho z Vás.
S pozdravem všem P. Štefan Brinda, administrátor farnosti

Radost, smích a pohodu
a mít dobrou náladu
přivítáme s radostí,
hlavně nemít starosti.

Vločky vidím za oknem,
ty mě táhnou stále ven.
Venku sáně sviští samy
a já volám: „Pojďte s námi!“
Nela Mrštíková

Z ČINNOSTI SPOLKU ZAHRÁDKÁŘŮ

Letošní rok byl pro zahrádkáře náročný, zejména teplé a
suché období v průběhu léta kladlo zvýšené nároky na zalévání.
Bylo obtížné udržet pěstované květiny a zeleninu v dobrém
stavu.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ

Rok uběhl jako voda a opět tu máme prosinec a s ním
vrcholící loveckou sezonu. V průběhu roku jsme Vás
informovali o dění ve sdružení. Tento rok proběhl v klidném
tempu a jeho ukončení bylo spjato s dvěma tradičními
společnými lovy na drobnou zvěř, a to ve dnech 14. listopadu a
5. prosince. Společný lov je pro účastníky společenskou událostí,
proto se dbá na dodržování mysliveckých tradic. Dobře
organizovaný výřad jako pocta ulovené zvěři na závěr honu
s loveckými fanfárami je zážitkem pro všechny účastníky honu a
posouvá tradice a kvalitu naší myslivosti do budoucnosti.
Období od listopadu do března představuje pro zvěř tzv.
„období nouze“. V tomto období je zvěř na rušení velice citlivá.
Největšími nepřáteli lesní zvěře jsou v těchto dnech především
neukáznění lidé, kteří často zvěř plaší a nutí oslabenou zvěř
k útěku. Obrovské nebezpečí představují volně pobíhající psi
v honitbách. Tím, že se pes pohybuje bez vodítka, nutí zvěř
k pohybu. Psi se také dokáží velmi rychle pohybovat jak na
oranici, tak ve sněhu, kde se srnčí se svými spárky (kopýtky)
boří a prakticky nemá šanci na únik.
Na závěr nemohu opomenout Myslivecký ples, který se
uskuteční 16. ledna 2016 v sokolovně v Krucemburku; všechny
Vás srdečně zveme. Skvělá kuchyně a bohatá tombola Vás
budou provázet celým večerem.
Myslivost je časově náročná záliba, a tak je nutné poděkovat
manželkám, rodinám myslivců, že u nich nalézají oporu a
pochopení pro svou činnost, kterou věnují přírodě. Příjemné
prožití vánočních svátků a šťastný nový rok Vám přeje
Myslivecké sdružení Krucemburk.
Ing. Petra Kohoutová

Na 15. a 16. srpna jsme měli naplánovanou tradiční výstavu
květin, kterou pořádáme každé dva roky. Měli jsme velké obavy,
podaří-li se za těchto podmínek zajistit dostatečný sortiment
květin pro aranžování výstavy. Ozývaly se i hlasy, zda bychom
neměli výstavu zrušit.
Přes všechny problémy jsme se rozhodli v plánovaném
termínu výstavu uspořádat. Tentokrát jsme výstavu omezili jen
na zasedací místnosti a přístupové prostory a nepořádali jsme ji v
prostoru obřadní síně. Při svozu květin jsme byli překvapeni, co
někteří zahrádkáři dokázali na svých zahrádkách udržet za
nádherné gladioly, lilie, růže, jiřiny a další květiny. Většinou
předávali všechny poslední rozkvetlé květiny ze svých zahrádek,
aby bylo z čeho aranžovat, za což všem patří poděkování.
Vedle květin členů spolku své květiny vystavovali i další
pěstitelé: růže pan Petruželka ze Školky Malochyně, jiřiny pan
Roudenský z Radkova na Žďársku a gladioly paní Poláčková z
Třebíče.
I v průběhu výstavy, kdy teplota přesahovala 30 °C, bylo
nutné květiny udržovat v dobré kondici rosením. Přes všechny
těžkosti můžeme konstatovat, že se výstavu podařilo zajistit na
dobré úrovni, o čemž svědčí také zápisy a poděkování v knize
návštěv, jako například: „Děkujeme za hezký zážitek,
pořadatelům za veškerou práci s udržením květin a výstavy v tak
nádherném a oku lahodícím aranžmá.“, „Velmi krásná výstava.
Obdivuji, že v tak velmi nepříznivém roce s výjimečným suchem
mohlo být vypěstováno tolik krásných květin. Všem, kteří se
zasloužili o uspořádání této výstavy, patří velký obdiv a dík a
také těm, kteří dodali své nádherné květiny.“ atd.

V sobotu 13. června jsme uspořádali zájezd do Lysé nad
Labem, tentokrát jsme volili letní výstavu zaměřenou na růže. Při
této příležitosti je možné zakoupit široký sortiment
zahrádkářských výpěstků, které možná obohatí další naše
výstavy. Při teplotách nad 30 °C jsme navštívili Arboretum Ostra
s bylinkovou zahradou. Při prohlídce s výkladem jsme byli

vděčni za každý stín pod stromy.
Součástí areálu je i skanzen, centrum řemesel, kde bylo
možné zhlédnout historickou výrobu papíru, svíček, řezbářství a
mnoho dalších řemesel. Na zpáteční cestě jsme měli v plánu
navštívit zahradnictví Hortis a Starkla v Čáslavi. Bohužel při
příjezdu na místo se strhla průtrž mračen, obdobná jako při
dračích lodích na Řece. Z tohoto důvodu jsme ani neopustili
autobus a pokračovali na prohlídku nově zrekonstruovaného
zámku ve Žlebech.
Jednou z našich tradičních akcí je moštování. V posledních
letech se nemoštuje tolik jako před třiceti lety. V letošním roce
byla v okolí úroda zejména jablek vysoká, ovoce bylo vyzrálé, a
proto byl větší zájem o moštování. Za pět sobot bylo
vymoštováno více než 4.500 litrů moštu.
V průběhu roku se snažíme uspořádat několik setkání. V
srpnu jsme pomohli zajistit zdravotní přednášku Karla Štenbaura
o bylinkách a mastičkách. Jednalo se opravdu o zajímavou
besedu s odborníkem na využití bylinek k léčení. V pátek 27.
listopadu jsme se již tradičně sešli na posezení v adventním čase.
Naše ženy opět připravili bohatou výzdobu pro adventní a
vánoční čas. Každý si našel nějaký námět, jak obohatit svůj
domov. Všem se líbila možnost použití nového diaprojektoru pro
promítání záznamů z našich akcí, který bude možné dále využít
při přednáškách a výměně zkušeností při našich setkáních.
Na závěr bych chtěl všem popřát klid a pohodu v
předvánočním čase, radostné prožití svátků vánočních a do
nového roku hodně štěstí a pevné zdraví.
za Spolek zahrádkářů Krucemburk Pavel Novák

SHM KLUB

Letošní školní rok jsme zahájili úspěšně a naše kroužky
pravidelně navštěvuje kolem padesáti dětí. Novinkou je
dramatický kroužek. Scházíme se jednou za čtrnáct dní, před
vystoupením každý týden. Mladí herci se poprvé představili
šestého prosince na tradiční Mikulášské besídce. Svou originální
pohádkou 100+1 princezna sklidili u diváků velký úspěch a už
teď se začínají těšit na další představení.
Kromě Mikulášské besídky přináší prosinec další příležitosti
k setkání. Všechny srdečně zveme na Živý Betlém. Ten se již
také stal v naší farnosti tradicí. I letos nás čeká příběh o narození
Ježíška, zpívání koled, teplý čaj i svařák a hlavně příležitost
sdílet s ostatními vánoční náladu. Sejdeme se 25. prosince
odpoledne na farním dvoře, čas bude upřesněn na našich
internetových stránkách a na plakátech.
Všechny děti zveme také na Předsilvestr. Blížící se konec
roku oslavíme odpolednem plným zábavných soutěží. Bližší
informace i termín se opět včas objeví na plakátech v kostele a
na internetu.

Ani florbalisté nezahálejí. Z 1. bodovacího turnaje SHM
v Praze si mladší sportovci odvezli krásné 3. místo a ti starší

překvapili vítězstvím. Gratulujeme a přejeme spoustu úspěchů i
v novém roce!
Děkujeme všem za podporu, duchovní i hmotnou, bez které
by klub nemohl fungovat. Dík proto patří městysi Krucemburk,
P. Štefanu Brindovi a všem rodičům. Největší dík ale patří dětem
a dobrovolníkům za vytváření skvělého společenství.
Přejeme všem krásné, klidné a požehnané Vánoce, radost
z narozeného Krista a do nového roku pevné zdraví a odvahu
radovat se z každodenních maličkostí.

LOUTKOVÉ DIVADLO

Letošní sezonu v loutkovém divadle jsme zahájili v říjnu
klasickou českou pohádkou Popelka. Tuto pohádku není třeba
více představovat, ale pro děti má stále své kouzlo a moc se jim
líbila. V listopadu to pak byla čertovská pohádka Fikmik. V této
pohádce je hlavní postavou čert, který se prohřeší tím, že sní
chalupníkovi jídlo a rok mu za to pak musí sloužit. Chvílemi
bylo v dětském obecenstvu takové ticho, že by bylo slyšet
padající špendlík. Obě přestavení se těšila velké návštěvnosti
malých diváků. Posledním letošním představením 13. prosince
byla pohádka Štědrý večer.
Těšíme se na další setkání při loutkových představeních!
Termíny představení jsou vždy uvedeny na našich plakátech
nebo na internetové adrese http://divadlo-oblazek.webnode.cz/
Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2016 vše
nejlepší přejí členové loutkářského souboru.

CYKLO KLUB OBERBANK 2015

Tento obrázek ny ní nelze zobrazit.

Běh
Běžecký tým družstva MEN X Krucemburk zastoupený
Petrou Havlasovou a Patrikem Otradovským se po absolvování
loňských maratonů v Praze a Amsterdamu letos zúčastnil dalších
dvou zahraničních závodů. Prvním byl v březnu Zurich Marató
of Barcelona 2015. Druhým maratonem byl v říjnu 30. ročník

Venicemarathon. Pro příští rok plánujeme účast na dalších
závodech.
Kolečkové brusle
In-line závodníci se letos opět zúčastnili Českého i Světového
poháru, Mistrovství České republiky v maratonu i půlmaratonu,
prestižního Německého poháru a 24hodinovky na kolečkových
bruslích v Calafatu ve Španělsku.
Závodníci našeho týmu se zúčastnili Havlíčkobrodského
víceboje, v němž se v časovce do vrchu umístil Filip Tulach na
prvním místě v kategorii a Petra Havlasová na absolutním
prvním místě v ženách. Filip závodil i v dalších disciplínách
(plavání, cyklistika a běh) a umístil se na celkovém 3. místě.
Cyklistika
I letos Alžběta a Tomáš Stunovi zahájili sezonu tréninkovým
kempem na Mallorce na přelomu března a dubna a oba najeli
potřebné množství kvalitních kilometrů za velmi pěkného počasí.
Tento obrázek ny ní nelze zobrazit.

Prvním závodem po návratu domů byl Cyklomaraton tour na
Pálavě. Tomáš jako prvoročák v kategorii Muži 30 zahájil
sezonu v nadupaném startovním poli na krásném 3. místě, Betty
v ženách byla také na 3. místě.
Týden po prvním zahřívacím závodu se oba vydali na Český
pohár cross country, který byl zařazen do kategorie C1; Tomáš
zazářil 2. místem v kategorii Masters.
Betty s Tomášem se zúčastnili Bikových úterků Bike de luxe,
které se konají na Vysočině. Tomášovi trať v Chotěboři velmi
vyhovuje, neboť po dobu pěti let, co se na této trati závodí, vždy
vyhrál. V tomto seriálu závodů Tomáš obsadil celkové 6. místo.
Betty jako v minulých letech tento seriál vyhrála. Filip Tulach se
umístil v celkovém pořadí na pěkném 24. místě.
Dále Betty vyhrála seriál závodů Vysočina Cup, který
zahrnoval několik disciplín, např. rychlé a technické cross
country a maratony. Tomáš byl v celkovém pořadí na 3. místě.
Závody probíhaly od jara do podzimu, proto museli mít
závodníci celou sezonu kvalitní a vyrovnané výsledky.
Tomáš s Betty se dále zúčastnili v letošní sezoně hlavně
závodů konaných na Vysočině a okolí, např. Hlinecký hřebec
(Betty vyhrála), MTB Běstvina (Betty 1. místo, Tomáš 6. místo),
Žďárská liga mistrů – časovka i silniční etapa (oba první místa),
Přes tři vrchy Vysočiny (1. místo Betty, 2. místo Tomáš).
Celkem oba byli na startu asi třiceti závodů, v nichž bojovali o
přední příčky ve svých kategoriích.
Martin Máčel

PERUN NA DRAČÍCH LODÍCH
VE ZNOJMĚ

Poslední zářijovou sobotu se ve Znojmě pod Sedlešovickým
mostem proháněly dračí lodě v již osmém ročníku „neoficiálního
mistrovství světa“ a posádka Perunu Hluboká jako již tradiční

účastník nemohla chybět. Závod spočívá v tom, že si každá
posádka vybere zemi, za kterou chce závodit, a připraví si i
odpovídající kostýmy nebo národní dresy. I když to může znít
jako příprava na karneval, bez kvalitního sportovního výkonu
nelze v tomto závodě uspět.

V letošním roce náš tým doplnily Jedovaté Rumělky, které se
pravidelně účastní i našich závodů na Řece, a naší spřátelené
posádce U96 z Červeného Kostelce zase vypomohli draci
z Podpeperské elity. Konkurence v těchto závodech je značná,
účastní se jich posádky nejen české a slovenské, ale i rakouské.
Soutěžili jsme v několika disciplínách, a to v závodě na 200 a
300 m a v dračím biatlonu, v němž se dva proti sobě soutěžící
týmy po 300 m usilovného pádlování musí zastavit u terče, jeden
člen posádky sestřeluje paintbalovou puškou terče podobné těm
biatlonovým a poté musí ještě posádka dopádlovat do cíle.
Nejlepšího výsledku se nám podařilo dosáhnout v závodě na 200
m – skončili jsme na 9. místě.
Naše poděkování patří nejen naší posádce, Jedovatým
Rumělkám a Podpeperské elitě, ale i organizátorům a všem
posádkám za krásnou atmosféru, kterou opět dokázali vytvořit.
za Perun Hluboká Daniela Přiklopilová

RAČICE 2015

Na závěr sezony dračích lodí jsme se 17. října opět vydali do
Mekky vodních sportů v ČR do Račic na čtvrtý ročník závodů O
pohár Gustava Frištenského, který pořádá náš kamarád, mistr
světa v rychlostní kanoistice a šéftrenér reprezentace dračích lodí
Petr Čáp Procházka. Tento závod byl v tomto období pouze pro
skalní draky, protože voda i vzduch měly 10 stupňů.
Nedlouho po obědě, který připravili den předem pro všechny
posádky naši draci Honza a Radek, jsme nastoupili k závodu na
1.300 m. Sešlo se šest týmů a každý dostal před startem časový
handicap podle výsledků za celou sezonu, neboť mezi účastníky
byly jedny z nejlepších posádek v ČR, čímž se vyrovnala
výkonnost posádek. Přesto Perun skončil na posledním místě.
Rád bych poděkoval jménem Perunu všem členům za úsilí a
předvedené výkony v celé sezoně nejen v dračích lodích, ale
i v dalších sportech, kterým se Perun věnuje – fotbal, futsal,
hokej, divoká voda. Děkujeme i všem, kteří se podílejí na

organizaci našich akcí, a těšíme se na spolupráci v roce příštím.
Čeká nás sezona další a doufám, že v zimních měsících všichni
zapracujeme na fyzické kondici, aby až se na jaře Čáp zeptá, co
dělal Perun v zimě, jsme nemuseli strkat hlavu do vody.
Perun s Vámi!
Jiří Přiklopil

SILVESTROVSKÉ KOUPÁNÍ

Jednou ze součástí naší zimní přípravy bude již 3. ročník
silvestrovského koupání, kterého se může zúčastnit opravdu
každý. Tímto zveme odvážlivce 31. prosince v 13 hodin, aby se
s námi ponořili do chladných vod rybníka Řeka. Otužování není
jen vánoční plavání špičkových otužilců v ledové Vltavě, ale
mohlo by se stát součástí života každého, kdo chce udělat něco
pro své zdraví.
Za všechny Peruňáky přejeme krásné vánoční svátky a hodně
úspěchů v novém roce 2016.
Perun s Vámi!
Jiří Přiklopil

SPIRITUÁL KVINTET
V KRUCEMBURKU

Po více než dvou letech se v Krucemburku uskutečnil již třetí
koncert legendární české folkové skupiny Spirituál kvintet.

ZATEPLENÍ BUDOVY SOKOLOVNY

Na podzim roku 2014 byla zahájena rekonstrukce budovy
sokolovny, která se svým rozsahem stává po výstavbě sokolovny
v 30. letech jednou z největších akcí v její historii.
Budova Sokola po více než 80 letech provozu byla téměř
v havarijním stavu. Před šesti lety se nám podařilo získat na
statické zajištění stropu dotaci ve výši zhruba milion korun, bez
níž bychom nemohli sokolovnu jako kulturní dům naší obce dále
využívat. Nicméně rozpadlá okna a stav obvodového pláště
budovy její provoz velmi ztěžoval, nemluvě o velmi vysokých
nákladech na vytápění.

Koncert uspořádal opět Farní sbor českobratrské církve
evangelické. Krucemburská sokolovna byla v sobotu 28.
listopadu zcela zaplněna. Spirituál kvintet, který letos oslavil
neuvěřitelných 55 let existence, zazpíval jak písně starší, tak
nové, které zpívá v současné sestavě. V závěru zaznělo i několik
písní s vánoční tematikou.

Uměleckým vedoucím zůstává jediný zakládající člen
skupiny dr. Jiří Tichota, který svým vtipným a laskavým
způsobem moderuje koncerty již dlouhá léta. Kvintet opět
nezklamal a potěšil svými písněmi vnímavé a vstřícné
obecenstvo.
Marek Vanča, evangelický farář
Po čtyřech letech usilovného papírování, podávání žádostí o
příspěvky a hledání sponzorských partnerů pro nezbytnou

rekonstrukci se nám podařilo obhájit a získat dotaci ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí na akci Zateplení TJ Sokol Krucemburk.
Celkové náklady činily 3.174.161 Kč, z toho 10 % byla
spoluúčast Sokola. Ten dále zaplatil předem částku 560.000 Kč
za pětiletou úsporu za vytápění. Protože jsme touto částkou
nedisponovali, poskytl nám bezúročnou půjčku Městys
Krucemburk ve výši 400.000 Kč.
V rámci této akce se zateplil obvodový plášť budovy,
vyměnila se okna, zateplila a vyměnila střecha nad přístavbou a
dále se zateplily zbylé půdní prostory. Zateplení budovy
provedla firma SONET Building Hlinsko v Čechách.
Stejně jako při výstavbě budovy jsme spojili síly nejen
sokolské, ale i ostatních místních spolků a firem a velkou část
zdarma odpracovali formou brigád.
Naše poděkování patří všem, kteří se na rekonstrukci
sokolovny podíleli.
za TJ Sokol Tomáš Trávníček

