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Příchod jara
Základní škola Krucemburk
Vás zve
na školní akademii.
Těšíme se na Vaši návštěvu
25. 5. 2016 v 16 hodin
v místní sokolovně.

Slunce svítí, taje sníh,
ptáci zpívaj ve větvích,
na záhonu samý květ,
radost na to pohledět.
Nařežem si z vrby proutí,
v prstech se nám pěkně kroutí,
upletem si pomlázku,
na Terku i na Stázku.
Jakub Pilař

V NAŠÍ OBCI PROBĚHLA
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V sobotu 9. ledna byl krásný zimní den, teplota lehce nad
nulou. Kolem půl deváté ráno mohli sledovat náhodní chodci po
obci, jak se ze všech stran scházejí děti s korunou na hlavě –
„králové“ a míří ke dveřím fary. Uvnitř je již čekalo několik
pomocníků, kteří jim upravili kostým a korunu, rozdělili do
skupinek a ke každé přiřadili jednoho dospělého vedoucího, aby
se mohli vydat na svoji důležitou cestu – Tříkrálovou sbírku.
Předtím se ještě všichni posilnili cukrovím, které napekly
maminky, společně vyzkoušeli píseň My tři králové jdeme k vám,
přijali požehnání od duchovního otce Štefana a vybaveni
posvěcenou křídou, zapečetěnou pokladničkou, kalendáříky,
cukříky a především dobrou náladou vyšli koledovat po obci.
Letos se organizátorkám podařilo vytvořit deset tříkrálových
skupinek (loni byly pouze tři), tedy koledníci v celkem krátkém
čase obešli celý Krucemburk a ještě Hlubokou.
První skupinky
se vracely již krátce
po
jedenácté
hodině, ti, kteří
měli větší „rajon“,
až kolem půl jedné.
Na všechny čekal
na faře teplý čaj a
pohoštění, děti byly
spokojené,
hrály
různé
hry
a
nechtělo se jim ani
odcházet domů.
Děkuji
všem
zapojeným
do
sbírky za jejich
ochotu,
čas
a
radost, se kterou se zhostili této velice záslužné akce; vybrané
peníze pomáhají těm nejpotřebnějším, z velké části v našem
regionu.
Děkuji všem dvaceti čtyřem dětem – koledníkům, deseti
vedoucím skupinek, dvěma organizátorkám, otci Štefanovi za
podporu a koordinaci sbírky, za spolupráci Úřadu městyse a
především vám občanům za vlídné přijetí koledníků a vaše dary
do kasičky i za sladkosti pro koledníky.
Vybralo se hodně peněz (36.415 Kč), ale není to vše jen o
financích. Koledníci roznášejí radost a požehnání, díky všem,
kteří se podílejí na šíření lásky a pohody v naší obci.
za organizátory Tříkrálové sbírky v naší obci Marta Rejšková

Z DĚNÍ V MŠ
Pořádná zima letos ne a ne přijít, a tak jsme se pustili do
přivolání paní Zimy u nás ve školce. V každé třídě děti vyráběly
sněhuláky, různé výrobky, malovaly zimní obrázky. Poslouchali
jsme příběhy o zimních radovánkách a zimní pohádky. Dětskými
výrobky byla vyzdobena celá školka. Děti nezapomněly na
zvířátka ani na ptáčky. Zhotovily semínkové koule, které s paní
učitelkou rozvěsily po stromech na naší zahradě. Jedna skupina
dětí se vydala za pěkného počasí do lesa ke krmelci, kde pro
zvířátka nachystala různé dobroty. Na pár dnů napadl sníh, a tak
jsme stavěli sněhuláky, hráli si se sněhem a užili si jízdy na
bobech i klouzání.
19 přihlášených dětí si užívalo šest dní v měsíci lednu a
únoru na lyžařském kurzu ve Ski areálu v Hlinsku v Čechách. Po
prvních nejistých krůčcích na lyžích děti postupně získávaly
jistotu, obratnost, dovednost a na konci výcviku jezdily všechny
děti na vleku a na sjezdovce. Za svůj lyžařský um dostaly
pamětní knížku, medaili, diplom a DVD, na které se můžou
doma všichni podívat.
V úterý 19. ledna navštívili předškoláci základní školu, kde si
prohlédli učebny, tělocvičnu, jídelnu a výuku. Nejvíce děti
zaujala interaktivní tabule. Před zápisem se v mateřské škole
sešli rodiče předškoláků se zástupci školy, kde jim byly předány
potřebné informace. 19 dětí šlo k zápisu do 1. třídy.
V úterý 16. února k nám zavítal minicirkus s živými pejsky a
opičkou Žofinkou. Pejskové nám předvedli, jak poslouchají na
povel a hezky cvičí, a opičku si mohly děti i pohladit. To bylo
smíchu a veselí!

Koncem února jako každý rok začalo velké těšení na blížící
se karneval. Třída Krtečků se proměnila ve vyzdobený sál.
Všechny děti přispěly k výzdobě svými pracemi – šitím míčků,
stříháním spirál a vybarvením obrázků. Ve čtvrtek 25. února
nadešel slavný den. Děti pomáhaly při přípravě jednohubek, paní
kuchařky připravily různé dobroty – zeleninové a ovocné talíře a
moučníky. V cirkusovém šapitó všechno vypuklo odpoledne
nejen s dětmi, ale i s celými rodinami. Velký úspěch sklidila
promenáda v maskách, tanec „Ouky, kouky“. Taneční parket byl
pro všechny k dispozici nejen k tanci, ale také k hrám a k
soutěžím. Užili jsme si mnoho legrace a při posledním tanci
začaly vzduchem létat nafouknuté balónky od rodičů
Hamerských. To bylo teprve radosti. Ani se nám nechtělo domů.
V březnu se děti seznamovaly s dny v týdnu a s nejrůznějšími
profesemi. O všem si povídaly, prohlížely knihy, obrázky a také
se vypravily do knihovny a truhlárny.
Sluníčko občas už vykukuje a svou silou probouzí přírodu,
kam se už všichni těšíme na výšlapy do blízkého okolí.
Seznámíme se s charakteristickými znaky jara, velikonočními
zvyky a tradicemi. Na jarní tvořivé dílně si vyrobíme věnečky a
košíčky s ozdobenými vajíčky. Půjdeme i koledovat.
Přejeme všem hodně radosti ze sluníčka a krásné prožití jara.
kolektiv zaměstnanců MŠ

ZPRÁVY Z NAŠÍ ZŠ
Po vánočních prázdninách se žáci zapojili do celé řady
soutěží a olympiád, do školních i okresních kol, snažili se, aby
jejich výsledky byly co nejlepší. Ještě z doby před Vánoci byla
vyhodnocena soutěž „Bez stromečku nejsou Vánoce”.
Podmínkou bylo nazdobit stromeček vlastnoručně vyrobenými
ozdobami, které děti v rámci pracovních činností vyráběly.
Konkurence byla veliká, protože se do této soutěže zapojili i
dospělí. Děti z 3. třídy se umístily na krásném 19.–20. místě.

Nezahálela ani školní družina. Děti zvítězily v celostátní
soutěži „Malá energetická akademie” a byly odměněny
elektronikou v celkové hodnotě 12.000 Kč. Nezůstali pozadu ani
žáci 2. stupně. Okresní kolo soutěže Mladý historik se
uskutečnilo v Havlíčkově Brodě a naši tři úspěšní řešitelé ze
školního kola – Ondřej Pecina, Matěj Vinopal z 8. třídy a Filip
Šešulka z 9. třídy – se zhostili svého úkolu na jedničku a
rozhodně neudělali ostudu. V okresním kole Zeměpisné
olympiády konané rovněž v Havlíčkově Brodě reprezentovali
naši školu Jana Somsiová z 6. třídy, Zuzana Čermáková ze 7.
třídy a Ondřej Pecina z 8. třídy. Všichni vzorně soutěžili a
nejlépe se umístil Ondřej Pecina, který obsadil velmi pěkné 5.
místo.

Žáci naší školy se též zúčastnili regionálního kola soutěže
„Poznej Vysočinu“, kterou každoročně organizuje Krajský úřad
Kraje Vysočina. Naši ZŠ budou v krajském kole této soutěže
reprezentovat dva žáci 8. ročníku – Dominika Balková a Matěj
Vinopal. Také v biologii proběhla Biologická olympiáda pro 8. a
9. ročník. Vítěz školního kola se zúčastní okresního kola, které
se uskuteční v Ledči nad Sázavou. Další vědomostní soutěží byla
Matematická olympiáda pro 5. ročník. Marek Bačkovský a Petr
Daniel si s úkoly logicky poradili, i když některé opravdu nebyly
lehké. I jazykové soutěže potrápily školáky. Školní kolo

Olympiády v anglickém jazyce se skládalo z popisné a výtvarné
části. Do okresního kola postoupili v kategorii I. A Anna
Bencová ze 7. třídy, která se umístila na pěkném 10.–11. místě, a
v kategorii II. A Martin Matouš z 8. třídy, který obsadil 13.
místo. Věříme, že zájem o anglický jazyk jim vydrží i v dalších
letech.

Okresního kola Olympiády z českého jazyka se zúčastnila
Denisa Novotná z 9. třídy. V silné konkurenci obsadila krásné
8.–12. místo. Tradičně se naše škola zapojuje do recitační
soutěže. Mezi dětmi z 1. stupně je o tuto soutěž velký zájem, z 2.
stupně nikdy nechybí ostřílené recitátorky a ty ani letos
nezklamaly. Všechny texty byly důkladně připraveny, ale
postoupit do okrskového kola v Chotěboři všichni nemohou.
Letos si postup vybojovali tito žáci: Tereza Matulová a Nikola
Dostálová ze 3. třídy, Vojtěch Dohnal ze 4. třídy, Tomáš Málek z
5. třídy, Benedikt Coufal ze 6. třídy, Monika Vašková a Sabina
Hejlíková z 8. třídy a Martina Hrůzová z 9. třídy. Všem budeme
držet palce, aby se jim v okrskovém kole dařilo.
Žáci 8. třídy v soutěži „Riskuj“ zodpovídali záludné otázky
pracovnice hlineckého FOKUSU na téma Psychické nemoci a
zdraví. Mgr. Jiří Novotný z Chotěboře zahájil cyklus přednášek
„Právo pro každý den“, který bude zakončen školním kolem této
soutěže pořádané Městskou policií Chotěboř.
Sportovci se zúčastnili florbalového turnaje ve Velké
Losenici. Chlapci 8. a 9. třídy obsadili 1. místo, když ve finále
porazili na nájezdy těžkého soupeře ze ZŠ Česká Bělá. Po
obdržení pololetního vysvědčení se žáci 5.–9. třídy vypravili za
sportem na zimní stadion v Chotěboři. Chlapci sehráli mezi
sebou hokejové zápasy a děvčata zkoušela různé piruetky a
vláčky. Ti, kteří zůstali ve škole, věnovali dopoledne stolnímu
tenisu a míčovým hrám. První únorový týden proběhl lyžařský
výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku a některé žáky z 8. a 9. třídy.
I když bylo málo sněhu, zalyžovali si žáci v Novém Městě na
Moravě ve Vysočina aréně.
Kromě vědomostních a sportovních soutěží proběhly
přednášky pro žáky 9. ročníku s MUDr. Weberovou o
partnerském soužití a péči o novorozence. Žáci 6. třídy navštívili
Úřad městyse Krucemburk, obrazovou galerii Jana Zrzavého a
obřadní síň. Pan starosta Mgr. Otto Kohout jim vysvětlil
fungování obecní rady a zastupitelstva a paní Soukupová
připravila zábavné puzzle. Děti z 1. stupně se již tradičně vydaly
do Knihovny J. M. Sychry do Žďáru nad Sázavou, kde pro ně
knihovnice připravily zajímavé knihovnické lekce. Uskutečnil se
tradiční masopustní karneval školní družiny, na který se přišlo
pobavit, zatancovat si a zasoutěžit na pět desítek dětí z prvního
stupně.

V pondělí 25. ledna se na naší škole uskutečnil zápis žáků do
1. třídy. K zápisu přišlo 17 nadšených předškoláků i se svými

rodiči, aby ukázali paním učitelkám svoje dovednosti a znalosti.
ZŠ se zúčastnila projektu dotovaného firmou Lesy ČR s. p.
Tento projekt byl zaměřen na nákup stavebnic Boffin a jejich
využití ve výuce fyziky. Žáci 6.–9. třídy používají stavebnice
podle návodů k sestavování různých elektronických a
elektrických obvodů. Tento projekt přispěl k učení základům
fyziky zábavnější formou. Cílem projektu bylo zvýšení kvality
vzdělávání se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí žáků.
Dále na naší škole pokračuje projekt Recyklohraní, tedy sběr
baterií a drobných elektrospotřebičů, sběr starého papíru, PET
víček a sběr pomerančové kůry.
Rádi bychom všem čtenářům popřáli před nastávajícími
svátky jara hodně jarního sluníčka, optimismu a pohody a
zároveň s předstihem pozvali na školní akademii, která se bude
konat k 65. výročí otevření ZŠ. Žáci už teď pilně nacvičují svoje
vystoupení a těší se, že se budou moci pochlubit vším, co
nacvičili, svým rodičům a prarodičům.
zaměstnanci ZŠ

VZPOMÍNKA NA AKADEMICKOU
MALÍŘKU VENDU TRUHLÁŘOVOU
Akademická malířka Venda
Truhlářová – tato čtyři slova
znamenají
život
naplněný
neutuchající tvůrčí činností,
neúnavnou
„posedlostí
malováním“ – tak to o sobě
sama
umělkyně
říkávala.
Malování, to byla její životní
potřeba. Bylo to pro ni velké
štěstí – a pro nás také.
Ještě v září – ve svých 91
letech – se zabývala Venda
Truhlářová svým oblíbeným
tématem
–
malbou
akademická malířka
havlíčkobrodského
kostelíka
Venda Truhlářová
sv. Vojtěcha. I v následujících
(22. 5. 1924 – 27. 1. 2016)
dnech, kdy už byla upoutána na
lůžko, si vždy našla chvíli aspoň na kresbu.
Obrazy Vendy Truhlářové mají zvláštní schopnost navazovat
tichý, neslyšný dialog s divákem. V barevných plochách její
malby je zpravidla vždy jeden prvek, který opticky vystupuje do
popředí a důvěrně promlouvá ke všem, kdo obraz vnímají. Je to
většinou nenápadná, ale povznášející vlasová kresba – mnohdy

přímo vyrytá do hutného nánosu barvy. Ať už je to letící pták,
kvítek na keři, hvězda na nebi, koňská hříva či třpyt sněhu, divák
vždy nabývá dojmu, že tyto nepatrné detaily mu jdou vstříc. Toto
malé kouzlo dokázala umělkyně zakomponovat i do svých
kreseb a grafik – ať už v podobě naléhavých detailů na
upracovaných rukou černomořských rybářů či na kouzelných
záblescích mandlových očí portrétovaných jižanských dívek a
dětí. To je právě to umělecké zachycení pomíjivých okamžiků,
které sice odnesl čas, ale nám zůstaly vypodobené v obrazech
Vendy Truhlářové. Ať už se nám vybaví její obrazy s
výmluvnými názvy, jako jsou např. Ticho podzimního lesa,
Kvetoucí šípek, Potopené koráby, Měsíční sonáta, Okrouhlická
zahrada, Zasněná Vysočina, Bretaňský kostelík, nebo dokonce
její dílo stěžejní – Balada o Mont Saint Michel, dílo, které zdobí
Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, vždy je to
naléhavá výpověď o lidském citu.
Díla akademické malířky V. Truhlářové byla prezentována na
mnoha výstavách u nás, v Bulharsku, v Belgii a v Německu. Její
obrazy zdobí četné galerie a soukromé sbírky u nás i v cizině. Až
do dalekého Japonska a do USA si našly svou cestu.
Akademická malířka Venda Truhlářová už dlouhá desetiletí
pobývala trvale v Havlíčkově Brodě. Zatímco v raném období se
zaměřovala umělkyně
většinou na náměty
figurální a portrétní,
její pozdní tvorba se
ubírala
cestou
krajinomalby. A byla
to Vysočina, která jí
učarovala, byl to kraj v
okolí Okrouhlice, kde
měla
své
dávné
příbuzné z rodu Kaizlů
– z rodu, z něhož
pocházel po své matce
Venda Truhlářová: Kostelík sv. Vojtěcha
i Jan Zrzavý. Tento
kraj důvěrně znala a svými obrazy mu doslova složila poctu.
Na vernisážích Vendy Truhlářové bývalo vždy plno. Její
krajinomalby posledních let jí vysloužily oprávněné přízvisko
malířka Vysočiny. V živé paměti všech jejích příznivců zůstává
výstava uspořádaná havlíčkobrodskou galerií výtvarného umění
k malířčiným devadesátinám. Byla to výstava jejích starších
prací inspirovaných zajímavými náměty z Bulharska, Rumunska,
Francie. Itálie i Řecka. Všichni přítomní byli tehdy doslova
fascinováni dvojicemi konfrontačních obrazů, kdy malířka svůj
starý obraz malovaný před více než padesáti lety doplnila zcela
novou prací vyjadřující její současné vzpomínky na tehdejší
zobrazovanou skutečnost. Byly to vzácné okamžiky, kdy
návštěvníci vernisáže měli možnost vnímat dva úhly pohledu,
dvojí uchopení malířského námětu. Všichni jsme si
uvědomovali, že Venda Truhlářová vydává ve svém pokročilém
věku obdivuhodné svědectví o svém permanentním uměleckém
vývoji a zrání, o své neutuchající tvůrčí invenci.
Obrazy Vendy Truhlářové mají množství svých obdivovatelů
i sběratelů. Měla jsem možnost vnímat reakce návštěvníků
vernisáží. Dolehly ke mně spontánní divácké úsudky. A zcela
nedávno se ke mně dokonce dostaly verše, které byly
inspirovány právě obrazy této malířky.
Jen snění, vlání koňských hřív,
pak červánky zas v závějích.
Duch do vzpomínek upadá
v těch tichých, tajných zahradách.
Tmou modrou náhle tóny znějí
– o citu pějí, o naději...

I tento krátký úryvek stačí, aby ilustroval důvěrné ovzduší,
které obrazy Vendy Truhlářové kolem sebe šíří a mají tu moc, že
inspirují i dále.
Celoživotní tvorba akademické malířky Vendy Truhlářové je
završena. Společnost Jana Zrzavého, jejíž čestnou a velmi
platnou členkou malířka byla, ztrácí v této umělkyni
pozoruhodnou osobnost. Jak kouzelné byly chvíle, kdy nám
vyprávěla o svých rodových kořenech a o styčných bodech mezi
rodem Kaizlů a rodem Zrzavých. S úctou budeme vzpomínat.
Obrazy Vendy Truhlářové však žijí dál. Právě v tom spočívá
ona tajemnost umění, kterou tak mistrně vyjádřil slovy Otokar
Březina: „Každé umělecké dílo hodné toho jména sní o
nesmrtelnosti. Neboť v zemi, odkud přišlo, se neumírá...“
Dr. Jitka Měřinská, Společnost Jana Zrzavého

3. Veronika Veselá 2. tř. Vojnův Městec
starší žáci
1. Vendula Procházková 6. tř. Krucemburk
2. Klára Žižková 6. tř. Krucemburk
Třetí místo nebylo uděleno

PO STOPÁCH JANA ZRZAVÉHO
Vyhodnocení 11.
ročníku
výtvarné
soutěže Po stopách
Jana
Zrzavého
proběhlo 18. února
2016 v Základní škole
Krucemburk. Jsou tam
vystaveny práce dětí z
pořádající
školy
Krucemburk,
z
Okrouhlice, Vojnova
Městce, Sobíňova a
Oudoleně.
Bylo
možné vybírat z témat
Čluny a loďky, Praha
a z knížky Jana
Zrzavého
Jeníkovy
pohádky dva příběhy,
a to Kolem světa a V
Tereza Jarošová, 8. třída
nebi.
Technika
provedení je daná pouze u Jeníkových pohádek, kde obrázky
budou použity k novému vydání této knížky. Rodiče mohli
malovat na téma Kout v zahradě.
Odborného vyhodnocení soutěže se ujaly paní učitelka Jana
Zabloudilová ze ZUŠ ve Žďáru nad Sázavou a paní učitelka
Marta Rejšková ze ZUŠ v Krucemburku, za Společnost Jana
Zrzavého ještě Miloslava Michalová.

Karolína Cisáriková, 8. třída

B) Téma: Praha
mladší žáci
1. David Mitana 4. tř. Krucemburk
2. Vendula Valecká 2. tř. Krucemburk
3. Vojtěch Dohnal 4. tř. Krucemburk
3. Veronika Adamcová 5. tř. Sobíňov
starší žáci
1. Martin Rezek 6. tř. Krucemburk
2. Jana Somsiová 6. tř. Krucemburk
3. Lucie Kubová 6. tř. Krucemburk

Nikola Elerová, 8. třída

C) Téma: Jeníkovy pohádky
1. Sandra Pastorová 3. tř. Oudoleň – Kolem světa i V nebi
2. Lucie Strašilová 3. tř. Oudoleň – V nebi
3. Radim Pasto 1. tř. Oudoleň – V nebi
3. Josef Stehno 5. tř. Oudoleň – V nebi
Téma pro rodiče: Kout v zahradě
Čestné uznání Aneta Čermáková
za Společnost Jana Zrzavého Miloslava Michalová

ZUŠ – PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ KE STUDIU

Magdaléna Kamarádová, 8. třída

A) Téma: Čluny a loďky
mladší žáci
1. Terezie Folejtarová 3. tř. Okrouhlice
2. Karolína Pátková 4. tř. Okrouhlice

Základní umělecká škola Chotěboř, pobočka Krucemburk,
vypisuje talentové zkoušky pro všechny děti, které mají zájem o
výuku hry na hudební nástroje, zpěv či výtvarný obor pro školní
rok 2016–17.
Zkoušky proběhnou v ZUŠ v Krucemburku v pátek 13.
května od 14 do 16 hodin v učebně Mgr. Marty Rejškové. A
nebojte se, je to spíše hra s dítětem (může si připravit zpěv lidové
písně), posoudíme jeho přirozené vlohy pro studium na ZUŠ,
vhodný věk dítěte je mezi 6.–8. rokem. Rodiče, kteří chcete
vědět, zda má vaše dítě hudební či výtvarný talent, přijďte se
svými dětmi, těšíme se na vás. Případný náhradní termín je
možno dohodnout s vedoucí pobočky na tel. 603 708 166.
Na škole se platí školné, pro individuální výuku v hudebním
oboru je to 270 Kč, výuka ve skupince 210 Kč, ve výtvarném
oboru 200 Kč měsíčně.

Ve školním roce 2015–16 v naší ZUŠ studuje 55 žáků v
hudebním a 13 ve výtvarném oboru. Vyučujícími v hudebním
oboru jsou Mgr. Marta Rejšková, MgA. Jana Mandátová, Alena
Fuxová, Dis., Barbora Matulová. Vyučuje se hra na klavír,
varhany, elektrické klávesové nástroje, zobcovou flétnu, příčnou
flétnu, klarinet, dále sborový zpěv a hudební nauka.

Výtvarný obor vyučuje paní učitelka Pavlína Svobodová.
Žáci se zabývají kresbou a malbou různými technikami, výrobou
keramiky a dalšími aktivitami. Velmi oblíbené jsou společné
hodiny s rodiči, které mají vždy specifické zaměření.
Mgr. Marta Rejšková, vedoucí pobočky ZUŠ

NAŠE PŘÍRODA

zvědavá a pravidelně jsem se s ní setkával. Třeba při česání ovoce
na zahradě si přisedla na nižší příčku žebříku nebo větev nade
mnou a zvědavě pozorovala, co to tam právě v jejím teritoriu
dělám.
Hnízdění probíhá rychle, dva týdny sedí samička na vajíčkách a
asi dva týdny po vylíhnutí mladých je krmí oba rodiče. Po
vyvedení z hnízda se o mladé stará většinou sameček a samička
začíná novou snůšku vajec.
Přestože červenka vypadá velice mile, ve skutečnosti se dokáže
tvrdě bránit, v zimě o potravu, v době hnízdění o své teritorium s
ostatními.
Rozměry vajec: 16,9 až 22,2 x 13,8 až 16,3 mm.
Potrava: hmyz, larvy, červi, bobule, semena.
Délka života: u vyvedených mláďat jen něco málo přes jeden
rok, mnozí lidé se domnívají, že červenka zpívá smutně, protože
brzy zahyne. Ty, které přežijí první rok, se dožívají i několika let.
Nejstarší prokázaný věk kroužkovaného ptáka byl 19 let.
Zpěv: červenku obecnou uslyšíme zpívat zejména v podvečer.
Probouzí se i dříve než ostatní opeřenci a později usíná. K večeru,
když ostatní ptáci umlkají, stále slyšíme její hlásek. Ornitologové
zjistili, že noční zpěv souvisí s vyšší mírou hluku ve dne v místě
jejich teritoria, například u nádraží nebo rušné silnice.
Početnost: v posledních letech podle dostupných dat a
Jednotného programu sčítání červenky obecné její populace v
Čechách mírně stoupla, podle odhadu početnosti v roce 2001–
2003 a dalšího vývoje asi kolem 800.000 párů. Nárůst naznačuje
vyšší počet jedinců žijících mimo les, v lesích se naopak
prakticky stav nezměnil.
Ohrožení: u červenek to jsou většinou nárazy do skleněných
ploch, skleněných zastávek a protihlukových stěn apod. Patří
mezi 15 uvedených ptačích druhů, u nichž jsou nárazy do skel
nejčastější. (zdroj: avif.birds.cz)
Často je to způsobeno jejich nízkým letem při zemi i agresivitou
jedince, který vidí svůj odraz ve skle a domnívá se, že se jedná o
jeho soka. Ptáky cestou na tahu očekávají nejrůznější hrozby a
překážky.
Poté, co se vrátí, je čekají zase boje a soupeření s domácími
červenkami o teritorium či partnera.
Ostatní vyhlášení ptáci roku 2016 v Evropě:
Německo a Rakousko – stehlík obecný (CARDUELIS
CARDUELIS)
Švýcarsko – strakapoud velký (PICOIDES MAJOR)
Maďarsko – chřástal polní (CREX CREX)
Rusko – dudek chocholatý (UPUPA EPOPS)
Belgie – pěvuška modrá (PRUNELLA MODULARIS)
Převzatá zpráva České společnosti ornitologické:
Jako reakci na množící se skleněné plochy spouští Česká
společnost ornitologická kampaň Bezpečné zastávky. Pomocí
jednoduchého webového dotazníku, ke kterému se lze připojit i z
mobilu přímo na ulici (zastavky.birdlife.cz), může kdokoli
ohodnotit nebezpečnost zastávky ve svém okolí.
František Coufal

Tento obrázek ny ní nelze zobrazit.

Letošním ptákem roku je Českou
společností ornitologickou vyhlášena
červenka
obecná
(ERITHACUS
RUBECULA).
Tohoto
drobného
sympatického ptáka s nádhernou
červenou náprsenkou snad pozná každý a
můžeme ho při zpěvu nebo hnízdění
pozorovat i v našich zahradách. Její
lidový název je také čermák, čermáček,
hudačka, čerkýnka, na Moravě rážka
nebo ražka.
Červenka patří k ptačím druhů
žijícím v těsném sousedství člověka. Jedná se o zvědavého a
nebojácného pěvce, s nímž se můžeme setkat v městském parku,
z těsné blízkosti jej můžeme pozorovat na krmítku nebo nás
zaujme svým nevšedním zpěvem na kraji lesa.
Blízký vztah člověka a červenky ilustruje stará legenda,
kterou zmiňují stránky Muzea Komenského v Přerově. Červenka,
tehdy nenápadný hnědavý ptáček, přilétla Kristovi umírajícímu na
kříži na rameno, aby mu zpěvem ulehčila utrpení. Krev z jeho ran
ji postříkala na hrudi a od té doby mají všechny červenky na svém
těle znak Kristova utrpení. Odtud také pramení vazba červenky na
svátky vánoční a její časté vyobrazení na vánočních pohlednicích.
Rod: drozdovití (TURDIDAE)
Zbarvení: Svrchu je světle hnědá, zespodu modrošedá a bílá, na
hrdle a na obličeji má nápadnou oranžovočervenou náprsenku.
Oči a zobák jsou černé, končetiny šedé. Obě pohlaví se
zbarvením neliší, mladí ptáci jsou skvrnití a postrádají oranžovou
skvrnu.
Vzhled: Mladé červenky se nápadně liší od dospělých jedinců,
protože mají strakaté bříško, jež je tvořeno světle zbarvenými
pery s hnědou špičkou, a mají nápadně velké tmavé oči.
Velikost: vzhledově je štíhlejší a menší než vrabec.
Hmotnost: 14 – 24 g.
Výskyt: vyskytuje se téměř v celé Evropě mimo Island a severní
Skandinávii. Na východě je možno zahlédnout červenku až po
západní Sibiř i v severozápadní Africe.
Severní a východní populace táhnou v září a v říjnu a přezimují v
západní, částečně jižní Evropě a severní Africe. Často na podzim
přelétají do Anglie, mnohdy si cestu usnadňují převozem na
lodích přes Lamanšský průliv. Ve střední Evropě pravidelně
přezimují, zvláště dospělí samci.
Ochrana: červenka obecná není uvedena ve vyhlášce č.
395/1992 Sb. jako zvláště chráněný druh, ale vztahuje se na ni
Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., a tedy je
chráněna obecně, jako každý volně žijící živočich.
Prostředí: jejím hnízdním prostředím jsou lesy všeho druhu, s
bohatým keřovým podrostem nebo s hustými mladými stromky.
V případě dostatečně rozsáhlých a vyšších keřových porostů
hnízdí i mimo les – v zahradách, zanedbaných parcích, na
hřbitovech, v sadech apod. Dává přednost vlhčím místům, často ji
nalezneme i podél vodních toků.
Hnízdění: v dubnu začínají samičky stavět hnízdo, které budují z
kořínků a stébel. Hnízdo je vždy dobře skryté třeba mezi kameny,
v hromadách roští, pod kořeny stromů, vzácně i v dutinách.
U nás červenka zahnízdila v keři jalovce a opravdu byla nadmíru

POČASÍ V ROCE 2015
Nový rok začal počasím, které spíš připomínalo podzim. Na
zemi sice ležela slabá sněhová pokrývka, ale teploty se i v noci
pohybovaly kolem bodu mrazu. K zvýšení sněhové pokrývky na
12 cm došlo v noci na neděli 4. ledna. Největší výšky dosáhla

sněhová pokrývka v lednu v úterý 6. ledna, a to 28 cm. V neděli
4. ledna bylo možné pozorovat první bouřku. Večer kolem 20.
hodiny se na západě blýskalo a bylo slyšet vzdálené hřmění.
Zima však byla v lednu celkem mírná, neboť teplota se většinou
pohybovala kolem bodu mrazu a sníh velmi rychle tál.
Nejchladnějším dnem celé zimy byla sobota 7. února – teplota
klesla na -10 °C. Na konci února již téměř zmizel sníh. I v první
polovině března se teplota převážně pohybovala kolem bodu
mrazu. Několikrát se také utvořila souvislá, ale slabá sněhová
pokrývka, která však neměla dlouhého trvání. Ve druhé polovině
března se výrazně oteplilo a denní teplota často dosahovala i
15°C. Počátek dubna byl však chladný s teplotami kolem bodu
mrazu.
Velikonoce
Na počátek dubna připadly Velikonoce. V té době přicházely
i sněhové přeháňky. Na Velký pátek 3. dubna se opět vytvořila
souvislá sněhová pokrývka o výšce až 12 cm. Ta se udržela do
velikonoční neděle, kdy většina sněhu roztála.
Výrazný zlom v počasí nastal po Velikonocích. V té době již
ranní teplota klesala k bodu mrazu jen výjimečně a denní se
pohybovala většinou nad 10 °C a několikrát překročila i 20 °C.
Tato situace trvala do konce dubna a celý květen s tím rozdílem,
že v květnu byl mnohem větší počet dnů, kdy teplota dosáhla 20
i více stupňů.
Pouť
Krásné bylo počasí o krucemburské pouti, která se konala
v neděli 31. května. Po celý den bylo oblačno, teplota se
v odpoledních hodinách pohybovala kolem 20 °C.
Výrazný nástup vyšších teplot nastal po 1. červnu. Již 2.
června teplota překročila 25 °C a 3. června dosáhla 30 °C. Tato
situace trvala do 7. června. Po tomto datu se mírně ochladilo.
Před polovinou měsíce však opět přišlo několik horkých –
tropických dnů. V červnu také přicházely dešťové přeháňky a 13.
června i přívalový déšť s kroupami.
Červenec a srpen byly neobvykle horké. V té době také
tropické dny převýšily počtem počet dnů letních. V těchto
měsících se však zároveň projevil nedostatek vodních srážek. I
září bylo teplé, ale teplota se většinou pohybovala do 20 °C.
Stále však chyběly vodní srážky. O něco chladněji bylo již
v říjnu. I v tomto měsíci chyběly vodní srážky. Více vodních
srážek spadlo až v listopadu a po 20. listopadu častěji přicházely
i ranní mrazy (většinou kolem -2 °C). V prosinci se však počet
ranních mrazů podstatně snížil. Teplota se ráno většinou
pohybovala nad bodem mrazu a přes den kolem 5 °C. Během
měsíce se vůbec neutvořila sněhová pokrývka.
Vánoce
Vánoce byly opět beze sněhu. Počasí odpovídalo spíš
vrcholnému podzimu. Denní teploty se pohybovaly kolem 10 °C
a noční kolem bodu mrazu. Chladněji bylo až na samém konci
měsíce (31. 12. bylo -7 °C).
Zajímavosti kolem počasí
Nejchladnější den 7. 2. sobota ráno -10 °C

Nejteplejší den 5. 7. neděle 37 °C
Počet letních dnů 16
Počet tropických dnů 37
Počet tropických nocí 6
První letní den 2. 6. úterý 26 °C
První tropický den 3. 6. středa 30 °C
První tropická noc z neděle 5. 7. na pondělí 6. 7.
Poslední letní den 17. 9. čtvrtek 25 °C
Poslední tropický den 1. 9. úterý 34 °C
Poslední tropická noc ze soboty 29. 8. na neděli 30. 8.
První sníh v sobotu 14. 11. (v noci sníh s deštěm)
První mráz 12. 10. pondělí -2 °C
Poslední mráz 19. 4. neděle -1 °C
Přehled počasí roku 2015 byl sestaven na základě vlastního
pozorování. Dle hlášení meteorologů byl rok 2015 jedním
z nejteplejších roků (možná, že vůbec nejteplejší), kdy se začala
provádět meteorologická pozorování a měření, tj. od roku 1775.
Zároveň však patřil k rokům velmi suchým.
Zajímavosti z přírody
Rok náležel k průměrně úrodným rokům, pokud se týče
hlavních zemědělských plodin (obilí, brambory). Plodiny se
dobře sklízely. Byla dobrá úroda ovoce, ale to se rychle kazilo
(příčinou toho bylo nabodávání hmyzem). V tomto roce téměř
nerostly houby (příčinou bylo suché počasí). Kolem 20. dubna
přiletěly vlaštovky, jejich odlet byl pozorován mezi 10. až 15.
zářím. V tomto roce byl pozorován malý výskyt špačků. Již
druhý rok je možné častěji vídat drozdy – kvíčaly. Podstatně se
zde zmenšil výskyt hrdliček.
Václav Janda

SAZEBNÍK ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ
SLUŽBY PLATNÝ OD 1. 1. 2016

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu
1) Celková koupel ve středisku osobní hygieny v prostorách DPS
60 Kč/koupel
2) Celková koupel v domácnosti uživatele PS 90 Kč/h
3) Běžné úkony osobní hygieny 90 Kč/h
4) Pomoc při použití WC 90 Kč/h
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1) Zajištění stravy (oběda) školní jídelna a zemědělské družstvo
– dle platného ceníku dodavatele
2) Dovoz oběda: 12 Kč/úkon – Krucemburk, 14 Kč/úkon – Staré
Ransko, 14 Kč/úkon – Hluboká, 14 Kč/úkon – Vojnův Městec

Úhrada služeb stanovených zákonem 108/2006 SB., §40
Základní sociální poradenství: zdarma
Základní činnosti pečovatelské služby:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1) Pomoc a podpora při přípravě a podávání jídla 100 Kč/h
2) Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
100 Kč/h
3) Pomoc při přesunu na lůžko nebo na invalidní vozík 100 Kč/h

V roce 2015 spadlo v Krucemburku 120,5 cm sněhu a napršelo
744,5 mm vody.
První sníh začal padat 1. ledna a vydržel do 23. února
leden
66,3 mm
sníh 73 cm
únor
5,0 mm
sníh 34 cm
březen
82,2 mm
sníh 1 cm
duben
50,4 mm
sníh 10 cm
květen
73,6 mm
červen
69,1 mm
červenec
65,9 mm
srpen
83,8 mm
září
36,3 mm
říjen
61,3 mm
listopad
120,2 mm
sníh 2 cm
prosinec
30,4 mm
sníh 0,5 cm
Nejvíc srážek spadlo v listopadu (120,2 mm), nejméně v
únoru (5 mm). Nejvíce srážek za 24 hodin spadlo 25. 7. (35,0
mm), 17. 8. (32 mm) a 18. 8. (34 mm). V měsících červen,
červenec a srpen se přehnalo přes Krucemburk 11 silných bouří a
nárazových větrů.
Jan Moravec

3) Podání oběda v DPS 60 Kč/měsíc
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
1) Běžný úklid a údržba domácnosti 90 Kč/h
2) Donáška uhlí, dřeva, pomoc při topení, vynesení popela 90
Kč/hodinu
3) Nákupy v rámci Krucemburku:
malý nákup do 100 Kč: 15 Kč/nákup, velký nákup nad 100 Kč:
25 Kč/nákup
Nákupy pro uživatelé PS z Hluboké, ze Starého Ranska a z
Vojnova Městce:
malý nákup do 100 Kč: 20 Kč/nákup, velký nákup do 100 Kč: 30
Kč/nákup
4) Různé pochůzky 20 Kč/úkon
5) Praní a žehlení prádla 60 Kč/kg
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1) Doprovod mimo domov s pečovatelkou – pěšky, sanitou,
autem 60 Kč/hodinu
Fakultativní činnosti pečovatelské služby:

1) Podpora /dohled/ dospělým osobám v době nepřítomnosti o ně
pečujících osob 60 Kč/hodinu
2) Dovoz autem poskytovatele – na vyš. k lékaři, na pedikúru
apod.: Krucemburk – Hluboká 45 Kč, Krucemburk – Staré
Ransko 45 Kč, Krucemburk – Ždírec n. D. 45 Kč, Krucemburk –
v místě 20 Kč, Krucemburk – Vojnův Městec 45 Kč
Úkony uvedené v minutách jsou účtovány za každou započatou
časovou jednotku. Hodinová částka je účtována za skutečný čas
strávený poskytováním úkonů, včetně času nezbytného
k jejich zajištění. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času
nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady
se poměrně krátí.
KONTAKT:
Žádat o služby PS můžete osobně nebo i prostřednictvím
kohokoliv z rodiny, blízkých či sousedů.
Adresa: Pečovatelská služba, Hlubocká 262, 582 66
Krucemburk, tel.: 569 697 275, 720 188 562
Pracovní doba: Po – Pá od 7 do 15.30 hodin
Horácká umělecká agentura
"HorA"
a městys Krucemburk,
Vás srdečně zvou na

POSEZENÍ
S HARMONIKOU
22. května 2016
v kině Krucemburk
od 16:00 hodin.
Vstupné: 60,-Kč
Občerstvení zajištěno.

MŠ a ZUŠ Krucemburk
pořádají ve spolupráci
s městysem Krucemburk

při příležitosti

Besídka se koná:

8. 5. 2016
od 14 hodin v sokolovně.
Srdečně Vás všechny zveme.
Srdečně zveme na nově otevřenou

Expozici historických kočárků, šicích strojů a dalších exponátů
v prostorách – U Pecinů (bývalá vinárna)
otevřeno po telefonické domluvě 728569153 p. Jaroslav Jirásek

KAM S NEFUNKČNÍ ZÁŘIVKOU?

SBĚRNÝ DVŮR KRUCEMBURK

Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co
ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY
s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit.
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří
Pracovní doba:
do popelnice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou
unikat nebezpečné látky.
po dobu letního času
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka
Středa
14 – 16 hodin
se prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad a
Pátek
14 – 17 hodin
z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické
Sobota
9 – 12 hodin
wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak
postupně všichni začínáme používat ekonomicky a
ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud taková
úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného skla.
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují. Při špatném či
neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní
prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve Sběrném dvoře
Krucemburk. Obsluha sběrného dvora od Vás úsporku zdarma převezme a uloží ji do speciální
sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro náš městys zajišťuje kolektivní
systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně
hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu
část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného
odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 %
nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí
okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

RECYKLOVAT JE NEJEN SPRÁVNÉ, ALE TAKÉ SNADNÉ
Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České
republice systém zpětného odběru a recyklace vysloužilých
elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako ve zbytku Evropy. Každý
z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na
místa odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci
elektroodpadu, už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich
prostřednictvím lidé odevzdali téměř 15 000 000 vyřazených
elektrospotřebičů o hmotnosti více než 245 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do
běžného komunálního odpadu. Odložte je na sběrné místo, odkud bude
odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při
výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez
ohledu na místo bydliště.
Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při
nákupu nového zboží systémem „kus za kus“. Podle novely zákona,
která začala platit na sklonku roku 2014, musejí obchody s prodejní
plochou větší než 400 m2 odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry
nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste byli nuceni koupit si nový.
Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci
projektu „Jsem zpět“ www.jsemzpet.cz můžete dokonce pomoci
dobré věci. Pokud přinesete starší, ale stále plně funkční
elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami, můžete ho
věnovat některé neziskové organizaci, například Fondu ohrožených
dětí.
Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také už více než 1000 hasičských sborů po celé republice.
Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného odpadu, do kterého patří i vysloužilá
elektrozařízení.
Společnost ELEKTROWIN také organizuje akcí, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek – například v podobě slevy
na vstupném do ZOO nebo do muzea. Sledujte proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a fecebookový profil Recyklace
je legrace, kde najdete vždy aktuální informace.

POPLATKY ZE PSŮ
Upozorňujeme občany, že podle obecně závazné vyhlášky
6/2011 o místním poplatku ze psů jim vzniká poplatková
povinnost v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy
nabyl psa staršího tří měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit
správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od
dne jejího vzniku. Zároveň musí nahlásit i počet psů
v domácnosti. Žádáme všechny majitele psů o aktualizaci údajů
týkajících se jejich psů, které slouží k případnému dohledání psa.
Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem včas nebo ve
správné výši, vyměří mu úřad městyse poplatek platebním
výměrem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky může
úřad městyse zvýšit až na trojnásobek původní částky.
Dále upozorňujeme občany na OZV 1/2006 o volném pohybu
psů na veřejném prostranství obce, kdy držitel psa, nebo ten,
jemuž je v daném okamžiku pes svěřen, je povinen odstranit z
veřejného prostranství exkrementy způsobené psem – na svůj
náklad odpovídajícím způsobem. Rovněž je zakázáno nechat psa
vykonávat jakoukoliv potřebu u vchodu do domů, u vchodu do
zahrad či dvorků u domů se nacházejících a u vchodů do zahrad
v zahrádkářských lokalitách.

DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM
ZA DARY
DO TOMBOLY – PLES 2016
Ing. Vladimír Kubeš – Intermont s.r.o., pan Karel Losenický –
majitel hotelu Centro, Ing. Vladimír Štill – Elasta Vestil s.r.o.,
Ing. Jitka Plíštilová – Mělník, pan Miloslav Odvárka – ODAS
Žďár nad Sázavou, pan Josef Strašil – Pohostinství „Pepíno“,
Silpra s.r.o Brno, paní Jiřina Moravcová – Obchodní činnost,
ELKO Elektro s.r.o. Krucemburk, Váňa Hybrálec s.r.o. – Jihlava,
pan Petr Kohout Vojnův Městec, ELOV Vojnův Městec, Ing.
Pavel Benc – BeHo s.r.o. Staré Ransko, Ing. František Kujan –
Projektová kancelář, pan Jiří Zrzavý, pan Vít Janáček,
Zemědělská a.s. Krucemburk, paní Dagmar Sobotková
Krucemburk, pan Jiří Kasal – zemědělský podnikatel, pan Karel
Losenický – truhlářství Krucemburk, pan Jaroslav Joska – holič a
kadeřník Krucemburk, pan Bohuslav Vaníček – Krucemburk,
paní Lucie Kavalírová – masáže Krucemburk, pan Libor Marek
Krucemburk, paní Monika Mrštíková – autoškola Krucemburk,
paní Jaroslava Lidmilová – Bytový textil Hlinsko, pan Milan
Lidmila LITEX Košinov, Dekora Jeníček a.s. Ždírec nad
Doubravou, pan Jaromír Mifka – Lesní školka Vortová, pan Jiří
Přiklopil – elektromontáže Krucemburk, pan Oldřich Novák –
Modelárna Ždírec nad Doubravou, COOP družstvo Havlíčkův
Brod, pan Jan Matějka – Autodoprava Ždírec nad Doubravou,
pan Jan Šlerka – klempíř Ždírec nad Doubravou, Lesní družstvo
obcí Přibyslav, Citelum a.s. Havlíčkův Brod, Ždírec nad
Doubravou, Slévárna a modelárna Nové Ransko, manželé
Rubkovi – Dřevovýroba Benátky, Tiskárna Unipress Žďár nad
Sázavou, pan Martin Bříza – FITKO Ždírec nad Doubravou, pan
Dušan Hameder Ždírec nad Doubravou, Česká spořitelna Ždírec
nad Doubravou, pan František Němec – stavební práce, pan
Václav Duben – zmrzlina Krucemburk, pan Petr Losenický
Krucemburk, restaurace Řeka Staré Ransko p. Mokroš, COLAS
CZ a.s. Jihlava, paní Marcela Zvolánková – pedikérské studio
Krucemburk, pan Petr Svoboda Krucemburk, GaH s.r.o. Ždírec
nad Doubravou, pan Kasal – podlahy, Kino Krucemburk,
restaurace u Lázničků – Ždírec nad Doubravou, paní Kárníková
Božena, Geonova s.r.o. Havlíčkův Brod, Hájek Jindřich
Krucemburk, pan Myška Krucemburk, pan Novotný IPI Žďár
nad Sázavou, paní Pavlína Černá Chotěboř, paní Pavlína Júnová

Malochyně, pan Jan Valecký Krucemburk, paní Jana Moravcová
kadeřnictví Krucemburk, OK Comp Patrik Otradovský,
Šrámková Kateřina zámek Loučeň, Stora Enso Timber Ždírec
nad Doubravou, TJ Sokol Krucemburk, Městys Krucemburk
Děkujeme.

KINO 2015
V roce 2015 se v
krucemburském
kině
uskutečnilo 72 představení,
navštívilo je 2.618 diváků.
V letním kině dvacet
představení navštívilo 813
diváků. Největší návštěvu
měly české filmy Sedmero
krkavců (471 diváků) a
Život je život (193 diváků).
27. prosince jsme se
opět sešli v letním kině při
promítání pásma filmů o krtkovi, přišlo 85 spokojených malých i
velkých diváků.
V průběhu roku bylo osm představení pro mateřskou a
základní školu a dvě představení pro základní školu.
Sál kina je využíván k dalším akcím – k besedám s občany či
k představením loutkového divadla Oblázek.
Ladislav Polanský

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v posledním vydání časopisu
Domov jsme Vás žádali o
poskytnutí
fotografií
do
připravované
knihy
o
Krucemburku, Starém Ransku a
Hluboké. Bohužel se naše žádost
neshledala
s velkým
ohlasem.
Naším cílem je vytvořit knihu, která
by mapovala na historických
fotografiích či pohlednicích známá místa, kulturu, sport a život
jako takový v porovnání se současností, vše samozřejmě
doplněno o poutavý text.
Žádám Vás tímto o spolupráci a věřím, že se s námi rádi
podělíte a poskytnete nám své historické pohlednice či
fotografie, které budou zvěčněny v naší knize. Děkuji touto
cestou všem, kteří již poskytli své materiály, a samozřejmě také
všem, kteří pracují na vytvoření této knihy.
Velikonoční svátky budou nyní o to příjemnější, že byl
Sněmovnou schválen státní svátek, který připadá na Velký pátek,
tento rok tedy na 25. března.
Přeji Vám mnoho energie do jarních pracovních dní a
pohodově strávené Velikonoce.
Dotace na opravu varhan v kostele ČCE Krucemburk
Abych uvedl věci na pravou
míru, musím reagovat na článek
otištěný
v Havlíčkobrodském
deníku 10. 3. 2016, kde byly tzv.
smíchány
hrušky
s
jablky.
Zastupitelstvo městyse Krucemburk
na svém zasedání schválilo podporu
opravy
varhan
v
kostele
Českobratrské církve evangelické formou dotace v celkové výši
90.000 Kč, nikoli opravu varhan v kostele sv. Mikuláše.

Výsledky Analýzy rizik povrchových a podzemních vod
na Starém Ransku
Projekt spolufinancovaný ze Státního fondu životního
prostředí, operačního programu životního prostředí,
Prioritní osa 4, Oblast podpory 4.2 – Odstranění starých
ekologických zátěží.
V jednom z předchozích vydání našeho časopisu jsem Vás
informoval o průběhu rozsáhlého geologického průzkumu
Ranského masivu, zaměřeného na hodnocení dopadů historické
důlní činnosti na lidské zdraví a místní životní prostředí.
Povrchová i hlubinná těžba niklu, kobaltu a měděných rud
má v těchto oblastech dlouhou historii. Geologický průzkum,
který byl ukončen k závěru roku 2015, zahrnoval širokou škálu
geologicko-průzkumných prací, kde hlavními činnostmi byla
povrchová geofyzikální měření, bylo vybudováno několik
dočasných hydrogeologických vrtů hlubokých až 25 metrů a
zejména rozsáhlé vzorkování zemin, povrchových vod
z Ranského potoka, Doubravy a Borovského potoka a také
podzemních vod z vybraných domovních studní a vrtů. Odebrané
vzorky byly podrobeny laboratorním rozborům na stanovení
obsahů nebezpečných těžkých kovů a dalších toxických látek.
Komplexním posouzením výsledků průzkumu a zejména
laboratorních analýz nebyla zjištěna zdravotní rizika pro
konzumenty vody z domovních studní. Ve výjimečných
případech byly zjištěny mírně zvýšené koncentrace kobaltu,
olova, niklu, železa a manganu překračující ukazatele dané pro
pitnou vodu. Tato překročení nebyla uznána za závažná a ze
širšího pohledu lze kvalitu místních podzemních vod hodnotit
jako nezávadnou.
Výsledky prací byly vyhodnocovány rovněž ve vztahu
k přírodním ekosystémům, kde jako nejdůležitější byly
hodnoceny ekosystémy vázané na koryta zdejších toků. V úvahu
byly brány zejména možné nepříznivé dopady občasně
zvýšených obsahů kovů v povrchových vodách a usazeninách
v korytech toků na zdejší chráněná společenstva Národní
přírodní rezervace Ransko a Přírodní rezervace Řeka. Masivní
průsaky důlních vod nasycených nebezpečnými kovy do
povrchových toků nebyly zjištěny. Laboratorní výsledky
prokazují pouze mírně zvýšené koncentrace těžkých kovů
v povrchové vodě i v sedimentech řek. Příčinou zvýšených
obsahů kovů je přirozený výskyt v horninovém prostředí
Ranského masivu. Detailnějším hodnocením bylo zjištěno, že se
nejedná o chemicky silně toxické formy těchto prvků, a lze tak
říci, že i negativní vlivy na chráněná společenstva jsou
zanedbatelná.

POLICIE ČR HLÁSÍ
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás
seznámila s některými
případy trestné činnosti,
ke kterým došlo v
průběhu měsíců leden a
únor 2016 v teritoriu obvodního oddělení
PČR Chotěboř.
Krádeže vloupáním
*Neznámý pachatel 22. 1. v době od 1.41
do 1.47 hodin po vypáčení vchodových
dveří se pokusil vniknout do penzionu a
restaurace U Pecinů v obci Údavy. Do
vnitřních prostor nevnikl z důvodu

Celkové náklady průzkumu byly 1.450.574 Kč, z toho dotace
byla 1.305.517 Kč a spoluúčast městyse 145.057 Kč.
Občané, kteří si nechali zkontrolovat vodu ve svých studních,
mohou výsledky obdržet na Úřadě městyse Krucemburk.
Závěrečnou zprávu analýzy najdete v elektronické podobě na
webu městyse Krucemburk pod názvem Výsledky analýzy rizik.
Výsledky Analýzy rizik vlivu bývalé skládky TKO na
zdroje pitné vody v k.ú. Krucemburk
Projekt spolufinancovaný ze Státního fondu životního
prostředí, operačního programu životního prostředí,
Prioritní osa 4, Oblast podpory 4.2 – Odstranění starých
ekologických zátěží
Koncem roku 2015 byl ukončen projekt, který analyzoval
možné ohrožení vod bývalou skládkou tuhých komunálních
odpadů, která se nachází v lesním porostu pod silnicí směrem na
Košinov. Analýza řešila tzv. expoziční cesty, kterými by
kontaminace mohla proniknout do vody v Městeckém potoce,
v Mlýnském a Zadním rybníku, dále prověřovala jímání vod do
prameniště „Kožíškova louka“ a transport možných kontaminací
do podzemních vod v zástavbě Vinička, kde jsou využívány
domovní studně.
Na základě geofyzikálního průzkumu byly provedeny
průzkumné sondy, hydrogeologické vrty a další odběry vzorků
vod a zemin.
Ze závěrečné zprávy je patrné, že v zájmové lokalitě se
problematickým ukazatelem jeví arsen, protože byl ověřen jak
v zeminách, tak i v podzemních vodách. Výskyt tohoto kovu
nelze v zájmové lokalitě však přisoudit antropogennímu původu,
tedy lidskému přičinění. Je zřejmé, že arsen patří v zájmovém
území k přirozenému složení horninového prostředí.
Tato skutečnost je o zájmové lokalitě známa a provozovatel
vodovodu Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod mísí tuto
vodu s vodou pocházející z jiných zdrojů (např. studna u rybníka
Řeka), aby výsledné hodnoty arsenu splňovaly limit daný
příslušnou legislativou pro pitnou vodu. Z tohoto důvodu nebyl
ani arsen vyhodnocen v zájmové lokalitě jako rizikový.
Z analýzy rizik tedy vyplývá, že bývalá skládka TKO není
potenciální hrozbou pro životní prostředí nebo lidské zdraví a
není třeba žádných dalších opatření.
Celkové náklady průzkumu byly 1.017.278 Kč, z toho dotace
byla 887.603 Kč a spoluúčast městyse 129.675 Kč.
Závěrečnou zprávu analýzy najdete v elektronické podobě na
webu městyse Krucemburk pod názvem Výsledky analýzy rizik.
Otto Kohout

spuštění
alarmu
a
vyrušení
oznamovatelem. Poškozenému způsobil
škodu na vypáčených dveřích 3.000 Kč.
*Neznámý pachatel v době od 14 hodin 5.
2. do 12 hodin 6. 2. za běžného provozu
vnikl nezjištěným způsobem do uzamčené
kanceláře vedoucího v rekreačním
středisku v obci Slavíkov-Dlouhý. Z
kancelářského stolu odcizil notebook a z
odemčené kancelářské skříně příruční
plechový trezorek s finanční hotovostí.
Poškozené společnosti způsobil škodu
5.000 Kč.

Doubravou v ulici Školní u bankomatu
České spořitelny finanční hotovost ve výši
5.000 Kč, kterou zde zapomněl poškozený
při vlastním výběru hotovosti, a tuto částku
si ponechal.

Podvod
*Neznámý pachatel 8. 1. v době od 9.30 do
10.30 hodin ve Slévárně a modelárně Nové
Ransko si vypůjčil na nepravdivé údaje
osm přepravních Gitter-boxů, které měl 11.
1. vrátit, což neučinil. Přepravky
prokazatelně téhož dne prodal ve výkupu
palet v Havlíčkově Brodě. Poškozené
firmě způsobil škodu ve výši nejméně
Krádež
*Neznámý pachatel 23. 1. v době od 11.20 16.000 Kč.
do 12 hodin nalezl ve Ždírci nad
pprap. Marie Perková, vrchní asistent

INFORMACE Z 23. – 26. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE
23. zasedání – 7. 12. 2015
*RM schválila uzavření smlouvy o
poskytování internetového připojení
pro ZŠ mezi městysem a společností OK
COMP Ždírec nad Doubravou s platností
od 1. 1. 2016. Smlouva je uzavřena na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou,
nesdílené
připojení
50Mbit/50Mbit za cenu 750 Kč s
DPH/měsíc.
*RM schválila vyplacení částky celkem
37.500 Kč stavebníkům, kteří zaplatili
samostatně
rezervovaný
příkon
společnosti ČEZ Distribuce Plzeň: 1. T.
S., Krucemburk – č. parc. 1509/19, částka
12.500 Kč; 2. M. N., Krzywiń, Polsko – č.
parc. 1509/17, částka 12.500 Kč; 3. M.
D., Krucemburk – č. parc. 1509/11, částka
12.500 Kč.
*RM
schválila
záměr
pronájmu
nebytových prostor 20 m2 v I. NP
budovy zdravotního střediska.
*RM schválila ukončení Smlouvy o
ukládání odpadního skla a plastů
uzavřené dne 1. 7. 2003 mezi Městysem
Krucemburk a Hostincem Kuba k 31. 12.
2015.
*RM schválila dohodu o skončení
nájmu nebytových prostor – objekt
sběrných surovin v Krucemburku mezi
pronajímatelem Městys Krucemburk a
nájemcem Josef Strašil s ukončením k 31.
12. 2015.
*RM schválila Smlouvu o dílo mezi
Městysem Krucemburk a Josefem
Strašilem. Předmětem smlouvy je
zajištění vyhrnování sněhu v zimním
období 2015–16 v obci Hluboká a Staré
Ransko za cenu 500 Kč/1Mh bez DPH.
*RM schválila příspěvek formou
věcného daru, konkrétně 1 paletu
štípaného dříví, na Farní ples.
*RM schválila umístění stavby silážních
žlabů a uskladňovací nádrže na
pozemcích p. č. st. 477, p. č. st. 478, p.č.
1408/5 a p. č. 1409/4, všechny v k.ú.
Krucemburk, s upřesněním polohy
silážního žlabu ze dne 30. 10. 2015.
Projektant Ing. František Kujan, Investor
Zemědělská a.s. Krucemburk.
*RM schválila umístění části stavby
dešťové kanalizace na pozemku p. č.
1408/6 v k. ú. Krucemburk a umístění
stavby oplocení ze dne 30. 9. 2015,
projektant Ing. František Kujan.
*RM schválila návrh dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo ze dne 29. 10. 2014 na
akci „Analýza rizik vlivu bývalé skládky
tuhých komunálních odpadů na zdroje
pitné vody v k.ú. Krucemburk“, kterým se
snižuje cena za provedené dílo na 772.726
Kč bez DPH.

*RM schválila vyhlášení výběrového
řízení na obsazení bytu č. 1 C v bytovém
domě 454.
*RM schválila Ceník za služby
Pečovatelské služby s platností od 1. 1.
2016.
*RM neschválila umístění stavby pro
reklamu na objektu č.p. 169 na pozemku
p.č. 7 v k.ú. Krucemburk z důvodů
bezpečnosti. Plocha se nachází v blízkosti
přechodu
pro
chodce,
který
je
frekventovaným přechodem k ZŠ.
*RM doporučila ZM schválit žádost o
prodloužení termínu kolaudace stavby
rodinného domu na parcele 1509/18 v
ulici Větrná do 1. 7. 2016.
24. zasedání – 6. 1. 2016
*RM schválila vymáhání dlužné částky
za stočné ve výši 3.910 Kč a za
komunální odpad ve výši 2.250 Kč,
celková dlužná částka vůči městysi činí
6.160 Kč. Dlužník D. R., Krucemburk.
Vymáhání bude předáno advokátní
kanceláři JUDr. Lubomíra Málka.
*RM schválila provedení inženýrskogeologického průzkumu pro hasičskou
zbrojnici v Krucemburku dle nabídky od
firmy ENVIREX Nové Město na Moravě
za max. celkovou cenu 41.580 Kč bez
DPH.
*RM schválila uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti
se společností ČEZ Distribuce Děčín za
jednorázovou úplatu 1.210 Kč vč. DPH.
*RM schválila uzavření nájemní
smlouvy k bytu č. 1C (3+1) v bytovém
domě Školní 454 s žadatelem č. 1 – O. P.,
Krucemburk.
*RM schválila uzavření nájemní
smlouvy k bytu č. 3A (2+1) v bytovém
domě 454 s žadatelem č. 2 – M. M.,
Krucemburk.
*RM schválila uzavření Příkazní
smlouvy č. 2015069 se společností IPI
Žďár nad Sázavou k žádosti o dotaci
z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova 2016, projekt „Stavební úpravy
schodiště u kostela sv. Mikuláše v
Krucemburku“, za celkovou cenu 31.000
Kč bez DPH.
*RM schválila uzavření Smlouvy o
poskytnutí peněžitého daru ve výši
7.766 Kč s městem Ždírec nad
Doubravou. Dar bude využit na
kompenzaci nákladů spojených s údržbou
lyžařských běžeckých tras v období
12/2014 – 3/2015.
*RM schválila vyřazení movitého
majetku k 31. 12. 2015.
*RM schválila uzavření Smlouvy o dílo
se společností ENVIREX Chotěboř na
zajištění odběru vzorků s měsíčními

rozbory splaškových vod z ČOV a
Kořenové čističky u rybníku Řeka.
*RM schválila uzavření dodatku č. 1 ke
Smlouvě s Krajem Vysočina o
poskytnutí dotace na zajištění sociálních
služeb v roce 2015.
*RM schválila uzavření Smlouvy o
bezplatné
výpůjčce
nebytového
prostoru v budově zdravotního střediska;
vypůjčitelem je Junák – český skaut,
středisko Doubravka Chotěboř, SH ČMS
– Sbor dobrovolných hasičů Krucemburk.
Jedná se o místnost ve II. NP o rozměrech
46 m2.
*RM schválila uzavření Smlouvy o
nájmu nebytových prostor o ploše 16
m2 v budově zdravotního střediska za
cenu 25 Kč/m2. Nájemce L. P., Horní
Studenec.
*RM neschválila žádost o stanovení
průzkumného území pro vyhledávání a
průzkum ložisek vyhrazených nerostů pro
lokalitu Staré Ransko (plocha 3,09 km2).
*RM doporučila ZM ponechat odměny
neuvolněným členům ZM, členům RM a
členům výborů v původní schválené výši.
*RM doporučila ZM schválit žádost o
finanční dotaci ve výši 90.000 Kč na
opravu varhan v kostele ČCE.
25. zasedání – 20. 1. 2016
*RM schválila příspěvek formou
věcného daru, konkrétně 1 paletu
štípaného dříví, na Sportovní ples Tatranu
Ždírec nad Doubravou.
*RM schválila uzavření Smlouvy o dílo
s ing. Františkem Kujanem na zhotovení
projektové
dokumentace
stavby
„Krucemburk – prodloužení kanalizace
pro č.p. 286, 265 a klubovnu“ za cenu
35.090 Kč vč. DPH.
*RM schválila Rozpočtové opatření č. 1
k 31. 12. 2015 pro příspěvkovou
organizaci ZŠ.
*RM schválila příspěvkové organizaci
ZŠ přijetí daru za výhru v soutěži „Malá
energetická akademie“ – NTV Lenovo v
nominální hodnotě 12.000 Kč.
*RM schválila Závazné ukazatele
rozpočtu na rok 2016 pro příspěvkovou
organizaci
MŠ.
Celkový
objem
schválených rozpočtových prostředků je
ve výši 560.000 Kč.
*RM schválila Závazné ukazatele
rozpočtu na rok 2016 pro příspěvkovou
organizaci
ZŠ.
Celkový
objem
schválených rozpočtových prostředků pro
rok 2016 je ve výši 1.300.000 Kč.
*RM schválila zpracování projektové
dokumentace na nové veřejné osvětlení
cyklostezky Ždírec nad Doubravou –
Krucemburk od společnosti CITELUM
Praha 4 za cenu 14.000 Kč bez DPH.
*RM schválila Rozpočtové opatření č.

11/2015.
*RM schválila objednávku stanoviska
Energetického auditu budovy OÚ.
*RM schválila uzavření dodatku č. 1 ke
Smlouvě ID ZZ01230 s Krajem Vysočina
o poskytnutí dotace na zajištění sociálních
služeb v roce 2015.
*RM schválila proplacení faktur firmě
Josef Strašil za zprůchodnění kanalizace
u parku.
*RM schválila nákup serveru a
vybavení pro fungování systému
Phoenix v hodnotě 47.788 Kč vč. DPH.
26. zasedání – 3. 2. 2016
*RM schválila podání žádosti o dotaci
na opravu ohradní zdi u kostela sv.
Mikuláše z programu obnovy kulturních
památek vypsaného Krajem Vysočina.
*RM schválila uzavření MŠ v době
velikonočních prázdnin dne 24. 3.
*RM
schválila
převedení

hospodářského výsledku MŠ v celkové
výši 363,70 Kč z roku 2015 do fondu
rezerv.
*RM schválila uzavření Darovací
smlouvy s firmou Restaurace Miroslav a
Martin Láznička na dárkové poukazy ve
výši 1.000 Kč, které budou použity na
kulturní akci Ples městyse 2016.
*RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo ze dne 4. 6. 2014 uzavřené
se společností ČISTÁ PŘÍRODA
VÝCHODNÍCH ČECH Chrudim na akci
„Staré Ransko – Analýza rizik ohrožení
povrchových a podzemních vod těžkými
kovy“. Dodatkem se mění čl. IV., bod 1.2
smlouvy o dílo takto: Po dobu
udržitelnosti projektu garantuje zhotovitel
administrativu elektronického prostředí
systému Bene-fill včetně zadávání
Monitorovacích zpráv u projektu „Staré
Ransko – Analýza rizik ohrožení

povrchových a podzemních vod těžkými
kovy“, spolufinancovaného z Operačního
programu životní prostředí.
*RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo ze dne 4. 6. 2014 uzavřené
se společností ČISTÁ PŘÍRODA
VÝCHODNÍCH ČECH Chrudim na akci
„AR vlivu bývalé skládky TKO na zdroje
pitné vody v k.ú. Krucemburk“.
Dodatkem se mění čl. IV., bod 1.2
smlouvy o dílo takto: Po dobu
udržitelnosti projektu garantuje zhotovitel
administrativu elektronického prostředí
systému Bene-fill včetně zadávání
Monitorovacích zpráv u projektu „AR
vlivu bývalé skládky TKO na zdroje pitné
vody
v
k.ú.
Krucemburk“,
spolufinancovaného
z
Operačního
programu životní prostředí.

INFORMACE Z 10. – 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
10. zasedání – 16. 12. 2015
*ZM schválilo Obecně závaznou
vyhlášku městyse Krucemburk č.
2/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování
komunálních odpadů; ruší se vyhláška
č.1/2012.
*ZM
schválilo
změnu
usnesení
č.5/2015/8, bod 6.9 takto: Koupi pozemku
parc. č. 1408/17 v k.ú. Krucemburk dle
GP č. 647-0235/2015 o výměře 376 m2 za
cenu
80
Kč/m2
od
společnosti
Zemědělská a.s. Krucemburk.
*ZM schválilo Rozpočtové opatření č.
10/2015.
*ZM schválilo Rozpočet pro rok 2016
dle přílohy č. 1 jako schodkový. Schodek
ve výši 5.653.200 Kč bude financován z
přebytku minulých let.
*ZM schválilo prodloužení termínu
dokončení stavby rodinného domu na
parcele 1509/18 v k.ú. Krucemburk do 31.
12. 2016.
*ZM schválilo termíny zasedání ZM pro
rok 2016: 13. 1., 17. 2., 20. 4., 29. 6., 7.
9., 2. 11., 14. 12.
*ZM schválilo Dodatek č. 2 k pojistné
smlouvě s pojišťovnou Slavia.
*ZM schválilo v rámci přípravy
projektu výstavby hasičské zbrojnice na
pozemku č. st. 105 v k.ú. Krucemburk
provedení
inženýrsko-geologického

průzkumu pro založení stavby plánované
hasičské zbrojnice a pověřuje starostu
zadáním průzkumu.
*ZM schválilo přípravu projektu
„Pořízení cisternové stříkačky pro SDH
Krucemburk“ z dotace IROP.
*ZM schválilo podání žádosti o dotaci
na rekonstrukci schodiště u kostela sv.
Mikuláše a s tím související výdaje na
přípravu (projekt atd.). Žádost bude
podána na MMR, podpora obnovy
drobných sakrálních staveb v obci.
*ZM schválilo přípravu akce zateplení
bytového domů č.p. 193, 345, konkrétně
aktualizaci,
případně
zpracování
energetického auditu a aktualizaci
stavebního projektu k žádosti o dotaci.
11. zasedání – 13. 1. 2016
*ZM
schválilo
aktualizovaný
Strategický plán rozvoje městyse
Krucemburk pro období 2015–2030.
*ZM
schválilo
spolufinancování
projektu „Stavební úpravy schodiště u
kostela sv. Mikuláše v Krucemburku“ v
rámci Programu rozvoje a obnovy
venkova 2016 – Drobné sakrální stavby
Ministerstva pro místní rozvoj.
*ZM schválilo ponechat odměny
neuvolněným členům ZM, členům RM a
členům výborů v původní schválené výši.
12. zasedání – 17. 2. 2016
*ZM
schválilo
majetkoprávních vztahů

Městeckého potoka s tím, že by se o
směně pozemků uvedených v žádosti č.
42/2016/MK rozhodovalo po upřesnění
výměr v GP a po podání oficiální žádosti
Lesů ČR s.p.
*ZM schválilo Rozpočtové opatření č.
1/2016.
*ZM
schválilo
spolufinancování
projektu „Oprava ohradní zdi u kostela
sv. Mikuláše v Krucemburku“ v rámci
zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování dotací na obnovu kulturních
památek v Kraji Vysočina.
*ZM schválilo podporu opravy varhan v
kostele ČCE formou dotace ve výši
90.000 Kč.
*ZM schválilo Smlouvu o zastavení
pohledávek z pojistných smluv č. ZP –
P/0234618479/2
mezi
Městysem
Krucemburk a Českou spořitelnou.
*ZM schválilo Smlouvu o zřízení
věcného břemene k tíži pozemku č. parc.
444/1 v k.ú. Staré Ransko mezi Městysem
Krucemburk a V. V. (Staré Ransko) a Z.
V. (Praha 10). Věcné břemeno služebnosti
přesahu sedlové střechy objektu č.p. 12 se
zřizuje k tíži pozemku č.parc. 444/1, k.ú.
Staré Ransko dle GP č. 231-1009/2016 ze
dne 13. 1. 2016 úplatně za jednorázovou
částku 500 Kč.

narovnání
v korytě
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150. VÝROČÍ
PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY
Válka proběhla ve dnech 17. června až 21. srpna 1866. Byla
to válka o vedoucí postoj v tehdejším německém Spolku. Na
jedné straně tehdejších válčících států bylo Rakousko, Sasko a
další německé státy. Na druhé straně bylo Prusko ve spolku s
Itálií, která měla zájem o tehdejší Benátsko, jež patřilo
Rakousku. Prusko v této válce zajistilo neutralitu Francie, Ruska
a Anglie. Rakousko, které v té době válčilo s Itálií, mělo na
italské frontě 75.000 mužů. V Čechách mělo armádu pod
velením generála Benedeka o síle 215.000 mužů.
Do Čech směřovaly tři pruské armády o síle 220.000 mužů,
kterým velel generál von Moltke. Pruská armáda byla lépe
vyzbrojená než armáda rakouská: měla pušky jehlovky se
zadním rychlejším nabíjením a byla také lépe takticky
připravená. Válku Prusku vyhlásilo Rakousko 17. června 1866 a
už 26. června proniklo pruské vojsko třemi proudy do Čech.
Předtím však rakouské vojsko zvítězilo na italské frontě. Po
menších bitvách, které se odehrály u Náchoda, Jičína, Trutnova,
České Skalice a na jiných místech, došlo 3. července k
rozhodujícímu střetu u Sadské nedaleko Hradce Králové, kde
rakouské vojsko utrpělo zdrcující porážku. Pruské jednotky
postupovaly do Čech, 3. července byla Prusy obsazena Praha a
armády táhly na Vídeň.
V Mikulově došlo 26. července k uzavření míru. Válka si
vyžádala mnoho lidských životů a obyvatelům Čech přinesla
další zlo v podobě cholery. Rakousko později přišlo i o
Benátsko. Potud stručný popis těchto válečných událostí.
Vraťme se zpět do našeho okolí na Chotěbořsko, které bylo
také těmito válečnými událostmi postiženo. Dejme proto slovo
dokumentům, které tyto válečné události popisují.
Ze zápisu starosty Krucemburku Augustina Skřivana se
dozvídáme, že představenstvu městečka bylo nařízeno
neprodleně obstarat 2.400 bochníků chleba z žitné mouky a
zajistit jejich odvoz do Hradce Králové pro potřeby rakouského
vojska. Z dalšího zápisu starosty Skřivana se dozvídáme, že do
Krucemburku přitáhlo císařské vojsko v počtu 2.000 mužů 26.
června 1866. Druhého dne, 27. června, sem přišlo 760 mužů se
120 koňmi, vojáci byli ubytováni v okolí. 28. června zde
projíždělo 500 vozů, na kterých byl vezen proviant.
Ze zápisu krucemburského faráře Františka Dědka po
prohrané bitvě u Hradce Králové se dozvídáme, že zde byl 3.
července velitel rakouské armády se sluhou, ten měl pod sebou
vozy s proviantem a utíkali zpět. Dne 5. července zde byli opět
císařští, kteří utíkali i s lazaretem. Za ustupujícími rakouskými
oddíly postupovaly jednotky pruské armády. Jak zaznamenal
farář Dědek, byl zde na katolické faře 9. července ubytován
pruský princ Albert se svým štábem, několika generály a
služebnictvem. Prince střežilo čtyřicet vojáků stráže, ke kterým
se ještě čtyřicet dalších přidalo. Jak zaznamenal farář, byl prý
tento den nejhorší za pobytu vojáků. Farský dvůr byl plný vozů,
stodoly a chlévy plné koní. Kuchyně a čeledník byly plné
služebnictva a farní místnosti plné důstojníků. Vojáci leželi na
chodbách a schodech tak, že nebylo možné ani projít. Princ měl
svého vlastního kuchaře, důstojníkům vařili v kuchyni a pro
vojáky v kotlích na dvoře.
Následující den pochodovalo přes Krucemburk mnoho
regimentů vojáků. Vojáci zde byli ubytováni až do 12. srpna.
Vojenský tábor měli na louce v místech dnešní školy a na dalších
místech v okolí. Místu, kde stojí škola, se dlouho říkalo Na
Praisech. Na faře byli ubytováni důstojníci různých hodností, byl
mezi nimi i syn pruského ministra Büllowa.
Představenstvo městyse ve svém zápisu dokládá, že do 10.
srpna zde bylo ubytováno 127 důstojníků, 496 vojáků a bylo zde

také 924 koní. Vojákům se musela dávat bezplatná strava a
krmení pro koně. Pruští vojáci prováděli rekvizice po domech a
zastupitelstvo jim muselo zaplatit také rekvizici za celou obec.
Velké škody vznikly rovněž na polích a loukách. Pruští vojáci
prováděli rekvizice neboli výplatné také v okolních obcích –
Ransku, Hluboké, Ždírci a jinde.
Daleko hůř mohl dopadnout Chlum. Po odchodu pruských
vojáků ze vsi jakýsi sedlák po vojácích vystřelil z vikýře svého
domu. Mezi vojáky nastal poplach a v domnění, že jde o vzpouru
proti nim, se vrátili zpět. Chtěli nechat zapálit Chlum ze čtyř
stran. Situaci zachránil kaplan z Vojnova Městce, který zde byl
přítomný, vysvětlením, že nejde o vzpouru, ale o čin
nezodpovědného člověka.
Také Studenec byl obsazen pruskými vojáky, byli ubytování
ve škole. U vesnice Údavy došlo k přestřelce, při které byl zabit
jeden pruský voják. V údavské hospodě byl ubytován pruský
generál se svým štábem. Kolem vesnice tábořili vojáci. Pruští
vojáci byli také v Sobíňově.
Chotěboř byla též postižena válečnými událostmi. Došlo zde
ke srážce mezi pruským jízdním oddílem a rakouskou
dragounskou hlídkou. V Chotěboři se stala také příhoda, která
byla téměř osudná městskému lékaři Mühlbachovi: byl málem
lynčován opilými pruskými důstojníky. V hotelu Firkušný došlo
k hádce policejního komisaře Severy s panovačnými Prušáky
kvůli jejich dotěrnostem k místním ženám. Na životě ohrožený
strážce pořádku Severa včas zmizel a opilí pruští důstojníci ho
marně hledali. Ulicí města procházel doktor Mühlbach, který šel
navštívit pacienta. Byl velmi podoben komisaři Severovi a
podoba se mu málem stala osudnou. Opilí důstojníci se rozhodli,
že jej pověsí na lucernu. Již měl provaz na krku. Naštěstí šel
kolem pruský vojenský lékař, se kterým se dr. Mühlbach
seznámil na radnici, a ten zabránil popravě.
Pruští vojáci při zpáteční cestě po podepsání míru u Mikulova
přinesli s sebou další zlo, a to choleru, kterou roznesli téměř po
celých Čechách. Mnoho lidí onemocnělo a na následky cholery
jich také mnoho zemřelo, hlavně v těch místech, kudy vojáci
procházeli.
Cholera se nevyhnula ani Krucemburku a jeho okolí. Nejprve
zde na ni jeden pruský voják zemřel, vzápětí se nemoc rozšířila a
v celé krucemburské farnosti zemřelo na choleru 70 lidí, přitom
v samotném Krucemburku na 60 lidí. Ve Vojnově Městci
zemřelo na choleru 65 dospělých a na 40 dětí. Zemřel také
městecký farář Opatřil a jeho mladá neteř, která mu dělala
hospodyni. Onemocněl rovněž kaplan František Kotrbelec, ale
ten se uzdravil a později dělal faráře v Krucemburku. V
sousedním Radostíně zemřelo 27 lidí. V Chotěboři si cholera
vyžádala 30 obětí. Ve studenecké farnosti zemřelo na choleru
také 30 lidí. V školní kronice je doloženo, že studenecký hrobař
byl stále opilý a spal prý v márnici na hřbitově; to ho zachránilo
a nezemřel.
Oběti cholery musely být urychleně pohřbívány, mnohde pak
musel být hřbitov uzavřen a pohřbívalo se na novém, aby se
zabránilo možné nákaze. V Krucemburku a okolí zemřelo na
choleru několik pruských vojáků, kteří byli pohřbeni nedaleko
farského lesa.
Pavel Vomela

VÁCLAV MICHAL PEŠINA
Václav Michal Pešina se narodil 13. září 1782 na Novém
Hradci Králové v rodině tkalce. Vystudoval gymnázium a poté
bohosloví v Hradci Králové. Jeho prvním působištěm po
vysvěcení (1807) byla Polná (1807–14), byl zde kaplanem a
administrátorem polenského děkanství. V Polné založil v roce
1811 roční industriální školu pro třináctileté dívky, která v té

době neměla na Vysočině
obdobu (v roce 1812 ji
navštěvovalo 70 žákyň); po jeho
odchodu však zanikla.
V letech 1814–19 byl V. M.
Pešina farářem v Krucemburku.
Pod jeho vedením hrála školní
mládež divadelní hry. Do výuky
zahrnul
zpěv
a
základy
přírodopisu,
dějepisu
a
zeměpisu. V místní škole
založil roku 1814 Zlatou a
Černou knihu.
Po odchodu z Krucemburku
V. M. Pešina působil až do 29. června 1832 v Blučině u Brna.
V době svého působení na Vysočině a na Moravě pomáhal
zakládat knihovny, šířil české knihy, byl členem různých
vzdělávacích, dobročinných a humanitárních spolků. V
záznamech se uvádí, že duchovní správu vedl s velkou pílí a
přičinlivostí.
V roce 1832 byl V. M. Pešina jmenován kanovníkem a
českým kazatelem v chrámu sv. Víta v Praze. Chrám byl v té
době nedostavěn a Pešina věnoval velké úsilí jeho obnovení.
Když roku 1834 vznikl návrh na jeho dostavbu (vytvořil jej
architekt Karel Řivnáč), snažil se zajistit finanční prostředky
(roku 1844 založil Jednotu svatovítskou). V listopadu 1857 byl
jedním ze signatářů petice k setkání zájemců o dostavbu chrámu.
Na akci, která se uskutečnila 28. března 1859, vystoupil s
projevem, v němž vyzdvihl význam stavby a navrhl kroky k její
dostavbě.
Záhy po příchodu do Prahy se V. M. Pešina roku 1833 stal
redaktorem Časopisu katolického duchovenstva. Vznikl roku
1828 a jeho šéfredaktoři se rychle střídali. V. M. Pešina mu dal

pevnou koncepci – čtvrtletníku k šíření písemnictví v češtině
mezi katolickými kněžími. Poté, co jej přestal redigovat (1847),
došlo k odlivu čtenářů a roku 1852 časopis zanikl. Byl obnoven
roku 1860 a vycházel pod názvem Časopis pro katolické
duchovenstvo až do roku 1949.
Roku 1830 založil kněz Jan Hanikýř (1756–1833) Dědictví
sv. Jana Nepomuckého (později Dědictví svatojanské), jehož
cílem bylo vydávání levných, avšak hodnotných vzdělávacích
knih v češtině. Po schválení stanov se stal správcem V. M.
Pešina (1835–57). V 50. letech mělo 18.000 členů. Pro tento
projekt připravil řadu spisů, např. Roráte, neboli Radostné zpěvy
adventní z času císaře a krále Karla IV. (1839) či Oběť mše
svaté, s připojeným svatodenním pořádkem a četnými výklady
mše svaté (1850)
Svými poučnými články církevními a historickými, písněmi a
kázáními V. M. Pešina přispíval do časopisů Čechoslav, Květy a
Rozličnosti pražské. Je autorem několika vzdělávacích,
nábožensky orientovaných spisů, např. Kapitola hlavního
chrámu sv. Víta za času sv. Jana Nepomuckého (1840), Život sv.
Ludmily (1850), Popsání hlavního chrámu sv. Víta (1854), Život
sv. Jana Nepomuckého (1858) ad.
Roku 1857 byl V. M. Pešina u příležitosti padesáti let
vysvěcení na kněze povýšen do rytířského stavu – obdržel erb a
titul svého jmenovce Tomáše Pešiny z Čechorodu (1629–80).
Zemřel na mrtvici 7. května. 1859 v Praze. Pohřben je na
Malostranském hřbitově v Košířích, autorem figurálního
náhrobku je Emanuel Max.
Krucemburk se v díle V. M. Pešiny neodrazil. Udržoval
korespondenci s krucemburským starostou Augustinem
Skřivanem a finančně přispíval na opravy kostela sv. Mikuláše a
školy.
Jiří Zeman

FARNÍ SBOR ČCE

24. března – Zelený čtvrtek: čtení Pašijí na faře v 18.00 h
25. března – Velký pátek: bohoslužby s večeří Páně v 17.00 h
27. března – Boží hod velikonoční:
- bohoslužby s večeří Páně v 8.15 h v Chotěboři
- bohoslužby s večeří Páně v 10.00 h v Krucemburku.
S přáním radostných velikonočních svátků
Mgr. Marek Vanča, evangelický farář

Vážení spoluobčané,
Velikonoce jsou největší křesťanské svátky,
které připomínají, smrt a vzkříšení Božího
Syna, Ježíše Krista. Celý velikonoční týden
vrcholí nedělí, slavností Kristova vzkříšení. Jí
předchází Velký pátek, který je letos po dlouhé
době v této zemi opět dnem pracovního volna a
který připomíná Kristovo ukřižování, jeho smrt na kříži za lidská
provinění.
Apoštol Pavel napsal v epištole Římanům: „My, Boží
nepřátelé, jsme byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna.“ Ř 5,10
Apoštolovi jde o myšlenku oběti. „Smíření“ je rituální pojem
Starého zákona. Člověk doby Starého zákona prožíval velmi
intenzivně svatost Boží a chápal, že před Bohem nemůže obstát.
Proto Izraelci přinášeli oběti zvířat. Položili ruku na beránka bez
vady, připraveného na oltáři před očima kněze, aby dali najevo:
co mě před Bohem tíží a trápí, vnáším na tohoto beránka. On jde
na smrt a nese moje viny, umírá za mne. Apoštol Pavel používá
tuto židovskou obětní praxi, aby vysvětlil, jak se za každého
z nás takto obětoval Ježíš Kristus. Aby člověk nemusel zemřít
kvůli svému hříchu, vzal Boží Syn lidskou vinu na sebe. Vykonal
to dobrovolně a z lásky k nám. Tak učinil zadost Boží
spravedlnosti a nás zachránil od výkonu trestu.
Při každém slavení večeře Páně, při každém zvěstování
Božího slova si tuto Boží lásku připomínáme a prožíváme tyto
skutečnosti. Díky ukřižování a vzkříšení Pána Ježíše Krista
máme nejen odpuštění hříchů, ale i naději věčného života.
Zveme Vás ke slavení Velikonoc při těchto evangelických
bohoslužbách a setkání v Krucemburku i v Chotěboři:

VÁNOČNÍ DÁREK
V půlce února mi přišel pod ruce dárek
z loňských Vánoc. Zarazilo mě, že byl ještě
s nepoškozeným obalem a nerozbalený,
protože jsem často nedočkavý. Všechno chci
téměř hned a dárky otvírám skoro vždy
okamžitě. Přehazoval jsem si ho z ruky do ruky, těžkal jsem ho,
hrkal s ním u ucha, cože tam tak asi je. Blaženě jsem se u toho
usmíval – jééj, mám dárek.
Nicméně výše zmiňovaný dárek jsem přece jenom neotevřel.
Se zlomeným úsměvem na rtech jsem ho uložil na patřičné místo
tak, abych se mohl na něj dívat a těšit se, až ho otevřu příští
Vánoce. Ale byl to boj, který dosud přetrvává. Když jsem se
rozhodl, že ho neotevřu, tak to ve mně skřípalo, dlaně se potily a
do očí se mi řinuly kapičky... To je znamení sebezáporu a
sebeovládání, které mě provází, když se rozhodnu proti své
aktuální vůli. A důvod? Je přece Svatopostní doba. Ještěže Postní
doba vůbec existuje. Je to doba rozumného sebezáporu a cvičení
se v kázni a sebeovládání. Vždyť každý člověk, ať muž či žena,
by se měl umět sebekontrolovat. A příležitostí k sebekázni je
vždycky dost. Třeba: držet jazyk za zuby, jedno pivo místo dvou,

ochotně uposlechnou doma, co a kde a kdy a jak mám přesně
udělat a bez výmluv.
Bohu díky za Vánoce a vánoční dárek, který otevřu příští
Vánoce.
Postní doba předchází době velikonoční, kde zase prožíváme
radost, že Kristus vstal z mrtvých. A věřím, že drobné kapičky,
které se mi řinou do očí, když si musím/chci zrovna něco odříkat,
se promění v perly (čti John Steinbeck – Perla). Moje perla je
naděje a vědomí, že smrtí můj život nekončí v dřevěné rakvi ani
v černém pytli. Kristus žije, ať si myslí, kdo chce, co chce.

Program velikonočních bohoslužeb:
Zelený čtvrtek: Krucemburk: 18 hodin
Velký pátek: Krucemburk: 18 hodin
Křížová cesta: 20 hodin
Bíla sobota: Krucemburk: 20 hodin
Neděle
velikonoční:
Slavnost
Zmrtvýchvstání
Pána:
Krucemburk: 8 hodin, Horní Studenec: 9.30 hodin, Škrdlovice:
11.11 hodin
Pondělí velikonoční: Krucemburk: 9 hodin
P. Štefan Brinda, administrátor farnosti

TJ SPARTAK STARÉ RANSKO
Určitě všichni víte, že na základě zpracovaného projektu nám
v loňském roce bylo vydáno stavební povolení pro rekonstrukci
stávajících kabin. Celkově tato finančně náročná akce musela být
přehodnocena a přerozdělena do několika etap, aby se vešla do
rozpočtu městyse pro letošní rok. Společně začneme tím, že
prioritně zajistíme zhotovení vrtu, koupíme zásobní nádrž na
vodu, která bude sloužit pro zavlažování hřiště. Ostatní práce,
jako je položení dlažby v udírně a před budovou, budou probíhat
podle zbývajících finančních prostředků.
Jan Hülle

Zimní příprava 2016 – Muži
Po podzimní části, kdy jsme se ziskem 19 bodů přezimovali
v tabulce na 8. místě, a po zaslouženém odpočinku jsme 7. ledna
společně s našimi dorostenci zahájili přípravu na jarní část
soutěže. Trénujeme dvakrát v týdnu. Ve čtvrtek využíváme
místní školní tělocvičnu a její zázemí a v sobotu chodíme díky
příznivému počasí ven. V průběhu přípravy nás čekají tři
přátelská utkání, která sehrajeme na umělé trávě v Chotěboři.
Kvalitu naší přípravy postupně prověříme s mužstvem Vítanova,
Šmolov a Chotěboře „B“. Mimoto jsme vyrazili na přelomu
února a března, jako každý rok, na soustředění do Svratky,
zaměřili jsme se hlavně na kondiční a běžeckou přípravu.
Problémem je už dlouhodobě nízká účast hráčů na trénincích.
S tím se ale bohužel potýká většina mužstev působících na této
úrovni. Je to možná způsobeno i dnešním životním stylem a
časovými nároky v zaměstnání. Rádi bychom proto do hráčského
kádru začlenili také mladé hráče z dorostu, kteří by mohli stejně
jako na podzim pravidelně doplňovat mužstvo dospělých a sbírat
nové zkušenosti. Myslím, že jsou dobrým příslibem do
budoucnosti, a věřím, že této příležitosti využijí a stanou se
postupně součástí našeho mužstva.
Jaké budou výsledky našeho úsilí, však ukáže až první
mistrovský zápas. Jarní část sezony bychom měli zahájit
v sobotu 26. března od 15 hodin na domácím hřišti. Zveme tedy
všechny naše příznivce a fanoušky.
Pavel Novosad

Zimní příprava 2016 – dorost
Přípravu na jarní část soutěže jsme začali 9. ledna. Tréninky
byly hlavně zaměřeny na fyzickou přípravu. Dvakrát týdně
využíváme tělocvičnu základní školy a v sobotu, pokud to počasí
dovolí, kluci běhají venku. Využili jsme i nabídku Perunu
Hluboká a zahráli si v hale v Hlinsku. První přípravný zápas
jsme odehráli na umělce v Chotěboři; za hezkého počasí jsme
porazili Velkou Losenici 10:0. Druhý zápas nás čekal v půli
března s Chotěboří. Začátek soutěže je 26. března a nás hned na
úvod čeká těžký zápas v Tisu. Doufám, že se nám bude na jaře
dařit a I. třídu dorostu udržíme.
Jan Pecina

JEDOVATÁ RUMĚLKA
V PERUNÍM A LEDOVÉM OBJETÍ
Jsou různé způsoby, jak oslavit poslední den v roce. Náš klub
a jeho příznivci ho pravidelně slaví očistnou koupelí, a tak jsme
se letos sešli k třetímu ročníku silvestrovského koupání.
Počasí bylo letos zatím jedno z nejmrazivějších a to jsme
ještě na poměrně teplý Štědrý den uvažovali, že koupání
doplníme o projížďku na dračí lodi. Den před silvestrem však
pokryl hladinu rybníka led a pohotovostní ledoborec Vítek
Kučera měl rázem o práci postaráno. Jak už to však v těchto
tajuplných časech bývá, druhý den bylo vše úplně jinak. V noci
se zvedl silný nárazový vítr o rychlosti více než 80 km/h, který
ledovou plochu rybníka proměnil v ledovou tříšť. Tu
třiceticentimetrové vlny nahnaly směrem k pláži, kde se neustále
promíchávala s už tak ledovou vodou, což jsme na vlastní kůži
měli už za pár hodin pocítit i my. Za slunečného, větrného
počasí, kdy teploměr ukazoval tři stupně pod nulou a voda měla
hrubým odhadem jeden stupeň nad nulou, se za nemalé divácké
podpory do ledových a rozbouřených vod rybníka Řeka ponořila
jedna odvážná žena, kterou doprovodilo sedm statečných mužů,
a všichni vzápětí okusili, co to znamená ledové sevření.
Nepsané pravidlo pro pobyt v ledové vodě zní: ,,Co jeden
stupeň nad nulou, to jedna minuta v ní.“ A zde došlo k našemu
podcenění situace. I pravidelní plavci totiž po pár tempech
zjistili, že jim rychlou měrou ubývají síly a na každé další tempo
musí vyvinout o to větší úsilí. Ti nejstatečnější vydrželi ve vodě
zhruba dvě minuty, což hodnotím jako mimořádný výkon a přede
všemi smekám, protože po pozdějším přeměření vody v hloubce
padesáti centimetrů se sloupec rtuti zastavil na neuvěřitelných
mínus dvou stupních, což bylo způsobeno neustálým promíláním
ledové tříště.

Zatímco diváci se v silném mrazivém větru choulili v
teplých bundách, šálách a čepicích a ruce v rukavicích si ještě
hřáli o kelímky s čajem nebo grogem, nám koupajícím zbývalo
splnit poslední rituál, a to připít si na zdraví pravým
Priessnitzovým likérem vyrobeným pouze pro tuto příležitost.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za
předvedený výkon a divákům za hojnou účast.
VE ZDRAVÉM PERUNOVI ZDRAVÝ DUCH.
Za Perun Hluboká Jiří Přiklopil

navštívili a reportáže s těchto výprav byly dostačující, je třeba
vyzdvihnout premiérově projeté relativně malé, ale úžasné
středisko Lozer. Lyžařská aréna se rozkládá pod stejnojmenným
skalním útvarem zajímavého kuželovitého tvaru a čítá na 40
kilometrů sjezdových tratí různé obtížnosti. Areál je jedním z
nejkrásnějších rozhledových míst Horního Rakouska, dominuje
mu kouzelné jezero Altausseer. Na něj a na přilehlé stejnojmenné
městečko je úchvatný výhled přímo ze sjezdovky z výšky více
než 1.100 metrů. Díky těmto velkolepým výhledům je sluneční
náhorní plato často oblíbeným cílem turistů a paraglajdistů.
Stejně jako výpravě ve Francii i nám přálo velmi pěkné
slunečné počasí a v současné době, která je skoupá na sníh, dost
slušné sjezdové podmínky. Chtěli jsme ještě navštívit středisko
ve Schlamingu, ale od toho nás místní odrazovali, že se tu jede
Světový pohár ve sjezdovém lyžování, a tudíž bude areál
přeplněný. Tak snad někdy příště.
Perun s Vámi!!!

FUTSAL 2015–16
Další futsalová sezona je za námi, a tak nám dovolte,
abychom v krátkosti přiblížili její průběh z hlediska našeho

PERUNI BRÁZDILI
ALPSKÉ SJEZDOVKY

Poslední týden v lednu jsme jako obvykle vyrazili do
francouzských Alp v počtu jedenácti lyžařů. Letos jsme
navštívili rozsáhlou lyžařskou oblast La Plagne, která tvoří
společně s Peisey-Vallandry a Les Arcs oblíbenou lyžařskou
oblast jménem Paradiski, která láká nadšené lyžaře sjezdovými
tratěmi v celkové délce 425 kilometrů. Náš skipass obsahoval
samotné středisko La Plagne s 225 kilometry. Dominantu La
Plagne tvoří majestátní ledovec Bellecote, který ční do výšky
3.417 metrů. Toto středisko nám nabídlo ze 70 % sjezdových
tratí lyžování v nadmořské výšce přesahující 2.000 m n. m.
Ubytování jsme měli zajištěno v rezidenci ASPEN, ve které
jsme měli obsazeny dva pokoje. Po večeři jsme se společně
navštěvovali, hráli karty a relaxovali po náročně prolyžovaném
dni. Za den jsme dokázali urazit i 100 km.
Toto středisko nás překvapilo krásně upravenými širokými
sjezdovkami s dlouhými sjezdy a rychlými lanovkami. K celkové
spokojenosti velmi přispělo krásné slunečné počasí, které nás
provázelo po celý lyžařský týden.
Ve stejném termínu odjela i osmičlenná skupina pokořit
sjezdovky do Horního Rakouska do okolí Dachsteinského
ledovce. Protože jsme v minulosti tuto oblast již několikrát

klubu Perun Hluboká.
Tato sezona pro nás nezačala moc dobře, ať už kvůli zranění,
nebo z důvodu toho, že jsme se ne vždy sešli v optimální sestavě.
A tak v základní části, tedy po deseti odehraných zápasech, jsme
skončili na devátém místě: neprobojovali jsme se do „play off“,
ale museli jsme bojovat ve skupině o udržení. V té jsme už
odehráli dobré výsledky: v šesti odehraných zápasech jsme
pětkrát zvítězili a jenom jednou odešli poraženi. Můžeme tudíž
prohlásit, že jsme zachráněni a i pro příští sezonu nám přísluší
účast v I. třídě hlineckého futsalu.
Souběžně s futsalovou soutěží hrajeme každou sobotu nebo
neděli přátelská utkání, kterých bylo v průběhu zimy více než
dvacet s různými výsledky. Pro domácí zápasy využíváme
hlineckou sportovní halu a za našimi soupeři jsme dojížděli do
Chotěboře, Chrástu, Skutče nebo Nového Veselí. Každopádně
Peruni si letošní futsalovou sezonu užili do sytosti. A už se
těšíme na tu další.
Všem hráčům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
výsledku letošní sezony, bychom rádi poděkovali a popřáli jim
pro tu nadcházející sezonu především a hlavně hodně zdraví a
také více futsalového štěstí.
Václav Boguaj a Luděk Strašil

HOKEJ 2015–16

I když v letošní sezoně nebyl přihlášen tým HC Krucemburk
v hlinecké hokejové lize, kterou hrál Perun společně se Sokolem,
byla hokejová sezona 2015–16 poměrně pestrá. Téměř každou
sobotu ráno se odehrávaly zápasy dvou rivalů: Perun vs. Sokol.
Oba týmy byly doplněny o několik nových hráčů, kteří se
účastnili téměř každého zápasu. Zápasy to byly vyrovnané a
rozhodovalo především brankářské umění. Za tým Perun a Perun
+ Sokol byl brankářem č. 1 Václav Vavroušek, kterému se
sezona velmi vydařila. Utkání, která sehrál Perun proti Sokolu,
bylo odehráno celkem 16. Společně tým Perun+Sokol odehrál 8
zápasů se soupeři z Trhové Kamenice, Svratky a Pusté
Kamenice.
Respekt a díky patří těm, kteří tyto zápasy organizují. Dělají
tak radost všem hráčům této krásné kolektivní hry.
Lukáš Dohnal

Hrála se čtyři kola po 60 minutách. Krátkou přestávku mezi
jednotlivými koly si každý vyplnil podle svého. 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, stihly se zpracovat výsledky, takže se
turnaj zbytečně neprotahoval. Novinkou v tomto turnaji bylo to,
že byli vyhlášeni a odměněni vítězové jednotlivých kol. První
kolo vyhrál Josef Stehno ze Ždírce nad Doubravou, druhé Pavel
Kejík z Vojnova Městce, ve třetím kole byl nejlepší Václav
Jelínek ze Simtan a čtvrté kolo vyhrál František Joska z Údav.
Do poslední chvíle nebylo rozhodnuto o vítězi turnaje, protože
po třech kolech na tom byl nejlépe Pavel Kejík. V konečném
účtování byl ale nejúspěšnější Jan Kopecký, druhé místo
vybojoval František Joska, třetí byl Jiří Štěpnička a na Pavla
Kejíka zbylo pěkné čtvrté místo.

MARIÁŠOVÝ TURNAJ

9. ledna se hrál v Krucemburku již sedmý ročník křížového
mariáše Krucemburský flek. Celkem bylo přihlášeno 72 hráčů,
ale vzhledem k tomu, že v této době byly ještě dva turnaje na
Pardubicku, k hracím stolům zasedlo 56 mariášníků. Turnaj byl
uspořádán ve spolupráci s vedením Sokola Krucemburk, který
zajistil pěkné prostředí a dobré občerstvení. Prezentace turnaje
proběhla mezi 8. a 9. hodinou. Během prezentace hráči posnídali
klobásu a seznamovali se s hracím řádem. Nápoje tekly proudem
po celou dobu turnaje. Losování k jednotlivým stolům bylo
provedeno před zahájením turnaje počítačovým programem.

Po celkovém vyhlášení výsledků a předání cen byl turnaj
zdárně ukončen ke spokojenosti všech zúčastněných.
Samozřejmě že po každé takové náročné akci dochází k debatám,
jaké to vlastně bylo. Doufáme, že všichni hráči byli spokojeni jak
s organizací turnaje, cenami, jídlem, tak i prostředím, ve kterém
se hrálo. Na turnaji byli hráči z různých koutů republiky a okolí.
Myslíme si, že i toto je cesta, která zviditelní náš městys
Krucemburk a celkově rozšíří naše kulturní dění.
Ještě bych chtěl touto cestou poděkovat všem sponzorům,
kteří tento turnaj podpořili a pomohli tak částečně zajistit věcné
ceny. Dále děkuji vedení Sokola za vstřícně vytvořené podmínky
pro tento turnaj, bez nichž by úroveň tohoto turnaje nebyla od
zúčastněných hráčů tak kladně hodnocena. Musím také sdělit
jednu potěšující informaci: Na základě naší žádosti a dosahování
dobrých výsledků na pořádaných mariášových turnajích nás
Český mariášový svaz Praha pověřil uspořádáním mistrovství
České republiky v křížovém mariáši pro tento rok. Termín
turnaje je stanoven na 8. října. Měl by to být svátek všech
mariášníků z širokého okolí. Uchazečů o uspořádání takového
turnaje je mnoho, ale městys Krucemburk se v této konkurenci
prosadil. Je se na co těšit.
za pořadatele turnaje Jan Hülle, člen Českého svazu mariáše

FANKA 2015

28. prosince 2015 se konal již 9. ročník pingpongového
turnaje v sokolovně. Hráči byli rozděleni do dvou kategorií: do
15 let a nad 15 let. Nejúspěšnějšími hráči tentokrát byli:
do 15 let:
nad 15 let:
1. místo: Veselský Jiří
1. místo: Přiklopil Jan
2. místo: Losenický Jan 2. místo: Orlíček Jiří
3. místo: Kasal Petr
3. místo: Pálka Oldřich
4. místo: Soukup Pavel 4. místo: Mísař Petr

hodnocení jej odsunulo na skvělé druhé místo. V první desítce
hodnocených hráčů se umístili hned tři krucemburští hráči.

Turnaje se zúčastnilo i pět krucemburských mládežníků, z nichž
se Filip Ležal (4 body) umístil na bronzové pozici v juniorské
kategorii, a také Michal Bořil a Marek Bačkovský získali
pěkných 3,5 bodu.
Libor Kašpar

SHM Klub

Na závěr bych rád poděkoval všem účastníkům a sponzorům,
kteří pingpongový turnaj podpořili.
Jan Málek

ŠACHOVÝ KLUB TJ SOKOL
Novou sezonu jsme zahájili v říjnu domácím zápasem s
Miřeticemi. Po výhrách v minulých letech se nám tentokrát
podařilo pouze remizovat. V tomto roce se změnil systém:
mužstva na prvních čtyřech místech postupovala do finálové
části, přičemž právě mužstva Miřetic a také Krouny nám mohla
stát v cestě za postupem do finále. V druhém kole se nám
podařilo získat cenné vítězství v Hlinsku; pro nás rozhodující
zápas vybojoval Milan Michal v zápase trvajícím pět hodin. Ve
třetím kole jsme měli volno, ale na konci listopadu nás čekal
víkend plný šachových klání.
V sobotu 28. listopadu jsme se zúčastnili tradičního a v
posledních letech i silně obsazeného turnaje v Havlíčkově
Borové. Turnaj vyhrál Aleš Vondra z Gambitu Jihlava (7 bodů),
ale stejného výsledku dosáhl i náš hráč Petr Kačor, až pomocné

Velkým úspěchem vykročili do nového roku naši florbalisté.
Těm mladším se sice až do finále probojovat nepodařilo, i tak
jim ale patří velké díky za skvělé výkony. Hráči starší kategorie
se pyšní velkým úspěchem. Zvládli se dostat do
celorepublikového finále, kde s přehledem oslnili fanoušky. Po
napínavých nájezdech se soupeři ze SHM Plzeň zvítězili a z
turnaje si odvezli zlaté medaile. Úspěchy našich florbalistů ale
nejsou náhodné. Nejenomže máme skvělé hráče, velké uznání a
dík patří také Štěpánu Zrzavému, který několik let týmy mladých
sportovců trénoval a pod jehož vedením hráči dosahovali v SHM
turnajích tak skvělých výsledků. Díky, Štěpáne!
Jako každý rok jsme se i letos vydali na „víkendovky“,
abychom si společně užily alespoň pár dní nabitých zábavou a
zároveň si trošku odpočali od školy a každodenních povinností.
Tento rok provázel mladší děti celým víkendem Kanafásek.
Ačkoli je to pěkně pruhovaná peřina, rozhodně nás neuspával.
Ba naopak, užili jsme si s ním spousty zábavy a dobrodružství.
Starším dětem se zase stal víkendovým průvodcem vědec.
Ten však svoji úlohu moc nezvládal a my tak měli spoustu práce
s napravováním jeho chyb a omylů. Rozhodně jsme se proto
nenudili a víkend si skvěle užili.

Na léto připravujeme letní tábory (chaloupky). Brzy budou
termíny a informace na našich webových stránkách.
Už poněkolikáté se zúčastníme akce „Dnes jím jako…“.
Letos se podávala jídla ze Zambie. Tuto událost jsme pořádali
v rámci celosvětového projektu Adopce nablízko. Jejím účelem
je přiblížit dětem i dospělým život v rozvojových zemích skrze
vlastnoručně připravené africké jídlo co nejpřesněji podle tamější
receptury. Akce se uskutečnila 18. března v klubovně na faře.
Přejeme radostné prožití velikonočních svátků a spoustu
zážitků nejen na akcích našeho klubu.
Michaela Kasalová, Hana Kabrdová

Současná CAS je z roku 1967 a přes velkou snahu a péči se na ní
silně projevuje opotřebování.
Přejeme vám, vážení spoluobčané, pěkné dny.
Martin Kasal, Martin Rejšek

MLADÍ HASIČI

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
Vážení spoluobčané, rok
2015 utekl opět jako voda a
nyní jen můžeme vyčkávat, co
všechno nám přinese rok
2016.
Pro
naše
myslivecké
sdružení byl rok 2015
poměrně aktivním rokem.
Počínaje
jarní
přípravou
políčka pro zvěř, přípravou
pachových
ohradníků,
odchovu divokých kachen,
stavbou krmelce a posedů,
pořádání střeleb – Memoriálu
Marcela Dostála, organizace
společných lovů – honů a konče Mysliveckým plesem, který se
konal v lednu letošního roku. Výčet akcí je poměrně obsáhlý, ale
i do budoucích let víme, že stále je co zlepšovat.
Dalo by se říci, že všechny akce jsme úspěšně zvládli, a 19.
března jsme se všichni sešli na výroční členské schůzi, kde jsme
zhodnotili uplynulý rok, přátelsky poseděli a došlo i na bohatou
diskusi a rozprávky z lovů.
Ráda bych připomněla, že můžete kdykoliv zavítat na
internetové
stránky
sdružení
na
adrese:
www.mysliveckesdruzenikrucemburk.estranky.cz, popř. napsat
nám své názory či připomínky na email: mskrucemburk@seznam.cz. Fotky z akcí mysliveckého sdružení
najdete na stránkách www.myslivci-krucemburk.rajce.idnes.cz.
Na závěr bych ještě jednou chtěla poděkovat za celé
Myslivecké sdružení všem sponzorům, kteří nám věnovali ceny
do tomboly plesu pořádaného naším MS.
Ing. Petra Kohoutová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané, sbor zasahoval v uplynulých měsících
pouze v jednom případě. Ohlášená událost prověřila naši
připravenost – do čtyř minut od nahlášení poplachu vyjelo
v prvním týmu pět členů sboru, další tři byli připraveni v záloze.
Od března se v hasičském řemesle zdokonalují členové
výjezdových jednotek, kteří se účastní různých kurzů a školení.
Mladí hasiči se připravují na nadcházející soutěže. Jako první
je čekala v březnu klání v Hasičských piškvorkách v Hlinsku v
Čechách.
V úzké spolupráci s vedením městyse se připravujeme na
možnost výstavby nové hasičské zbrojnice, která by byla
dotována státem a Krajem. Jako prostor pro zřízení zbrojnice je
zamýšlena lokalita staré sběrny pod Elastou. Jednalo by se o
kompletní zázemí pro jednotku.
Dále vedení městyse zvažuje možnost pořízení nové
cisternové stříkačky, rovněž s využitím dotační podpory.

V letních měsících roku 2015 jsme se zúčastnili hned
několika soutěží. Sezonu jsme zahájili soutěží 13. září ve Ždírci
nad Doubravou, kde jsme obsadili 27. místo. Dále jsme se
zúčastnili branného běhu ve Veselém Žďáru a zde jsme dosáhli
velikých úspěchů: družstvo starších obsadilo krásné 37. místo, ve
skupině dorost jsme byli hned dvakrát na bedně, a to zásluhou
Hany Kollárové, která obsadila 2. místo, a Terezy Popelkové,
která skončila na 3. místě. Dále se soutěže zúčastnili Tomáš
Popelka (4. místo) a Jaroslav Kasal (17. místo). Naší poslední
soutěží byla soutěž ve Slatiňanech, kde jsme se umístili na 12.
místě. Zimní měsíce jsme trávili v tělocvičně a jednou za 14 dní
jsme se scházeli v nové klubovně.
Jiří Popelka

