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ANDĚLSKÉ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
První adventní neděle připadla letos na 3. prosinec. Tuto neděli
se také konal již 7. ročník rozsvícení vánočního stromu na náměstí.
Celou akci zahájil starosta
Mgr. Otto Kohout, který měl hned
na začátku pro všechny přítomné
jedno překvapení. Tím bylo
rozsvícení led řetězů umístěných
na pěti lípách, které jsou podél
schodů na náměstí. Spolu s těmito
stromy se také rozsvítily nově
opravené schody ke kostelu, s
nimi ohradní zeď a také kostel sv.
Mikuláše.
Svou sváteční řeč pronesl pan
farář Mgr. Marek Vanča a také
pan farář Mgr. Pavel Seidl, který
na konci své řeči vánočnímu stromu požehnal. Ani na letošní akci
nemohli chybět již tradiční andílci, kteří všem rozdávali křupavé
perníčky. Připravily je děti a paní kuchařky z naší základní školy.

Sokolové připravili na zahřátí svařáček, jehož zakoupením
přispívali účastníci na Dětský domov v Nové Vsi u Chotěboře
(celkem bylo vybráno 3.535 Kč). Pro děti byl k dispozici zdarma
teplý čaj.
Svými
krásnými
básničkami okouzlily
přítomné naše děti z
mateřské školy a celou
akci doprovázel svými
libými
vánočními
písněmi pěvecký sbor
pod vedením Marty
Rejškové.

Číslo doprovázejí ukázky z vánoční výstavy žáků základní školy v prosinci 2017.

Na závěr celé akce rozsvítili krásní andílci za pomoci své
svíčky náš vánoční strom a děti vypustily balonky se svými
přáními Ježíškovi.
Všem těm, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě této krásné
vánoční akce, patří vřelé poděkování.
Tomáš Trávníček

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2017

25. listopadu přivítal starosta Krucemburku pan Otto Kohout
nově narozené děti – Filipa Kubového, Jakuba Hamedera,
Lilianu Kristlovou, Štěpánku Hockovou. Jana Bezoušku,
Luboše Raura, Karolínu Strašilovou, Jiřího Kohla a Jakuba
Moravce.

Slavnostního obřadu se zúčastnili nejen rodiče se svými dětmi,
ale i jejich babičky a prababičky, dědové a pradědové a v hojném
počtu další hosté. K příjemné atmosféře obřadu přispěly svým
milým vystoupením děti z mateřské školy, krásné písně zazněly
v podání dívčího pěveckého sboru a celý obřad doprovázela hrou
na varhany paní Marta Rejšková.

nám počasí příliš nepřálo, dětem se výlet líbil. Na vycházkách do
okolí školky jsme sbírali potřebný přírodní materiál, který jsme
využili 17. října při odpolední tvořivé dílně s rodiči. Šikovní rodiče
se svými dětmi vytvořili nádherné podzimní dekorace, které nám
pěkně zdobily školku.

Během měsíce července a srpna
V měsíci listopadu jsme se
byla
zrekonstruována
třída
seznámili s lidským tělem a
Krtečků. Byla provedena výměna
s péčí o své zdraví. Děti skládaly
podlahové krytiny, vyměněno
obrázkové kostky a puzzle,
dřevěné obložení na stěně a třída
vymalována veselými barvami.
vyhledávaly
v dětských
knížkách a encyklopediích různé
obrázky a informace. Vše si ukazovaly i na svém těle. Bavila je
hra na doktora a léčily sebe i plyšová zvířátka. Starší děti se 2.
listopadu při projektu První pomoc seznámily s prací záchranáře a
vše si prakticky vyzkoušely. Všichni navštívili zubní ordinaci
MUDr. Hany Kohlové, kde si prohlédli prostředí a vybavení
ordinace. Paní doktorka dětem vysvětlila správné čištění zoubků.
7. listopadu k nám zavítal pan fotograf a na přání rodičů vyfotil
děti na Vánoce.

Na školní zahradě si děti užívají

Rodičům upřímně blahopřejeme a dětem přejeme do života
hodně zdraví, štěstí a lásky.
Jiřina Valecká

Z DĚNÍ V MŠ
Začátek školního roku nám zpestřilo zábavné loutkové divadlo
„Koník“ s velkými loutkami, které se dětem líbily.
Podzim nás potěšil krásným počasím a svou barevností. 10.
října jsme si vyjeli na půldenní výlet do „Dýňového světa“. I když

nové
dřevěné
sestavy
se
Při dnech s barvičkou jsme si
skluzavkou s bezpečnější umělou
hráli se žlutou, hnědou, šedou a
dopadovou plochou.
červenou
barvou.
Divadlo
Úsměv nás potěšilo jednou měsíčně pohádkami. V kině jsme
zhlédli filmové pásmo pohádek
Pravidelně každé pondělí a úterý odpoledne probíhají
logopedická cvičení. 19 předškoláčků pravidelně jezdilo na
plavecký výcvik do bazénu v Hlinsku. Za jejich krásné výkony jim
byla předána „Mokrá vysvědčení“.
Prosinec jsme zahájili projektem Advent 2017 netradičně s
dudáckým koncertem. Pásmo S kozlíkem na cestách všechny dětí
velmi zaujalo a s dudáckým muzikantem si s chutí zazpívaly
vánoční koledy. Vyzdobili jsme si třídy, šatny, chodby, napekli

perníčky a ozdobili je. A pak jsme se začali připravovat na
nejkrásnější svátky v roce – Vánoce.
Provázelo nás čertovské dovádění i s nadílkou od Mikuláše a
jeho družiny. Společné pečení cukroví provonělo celou školku.
Výzdoba ve všech třídách a zvuky koled dodaly tu pravou vánoční
atmosféru. Největší radost děti měly z ozdobeného stromečku a
z překvapení pod ním. Během svátečních dní jsme se seznamovali
s lidovými zvyky a tradicemi. Adventní měsíc pokračoval
posezením s rodiči při odpolední tvořivé vánoční dílně. Děti
obsluhovaly rodiče a nabízely jim vlastnoručně upečené a
nazdobené cukroví. Adventní měsíc jsme zakončili příjemně
stráveným odpolednem s Vánoční pohádkou od divadélka Úsměv.
Rodiče a děti si vychutnali společně vánoční pohodu.
Všem přejeme krásný vstup do nového roku a hodně pohody a
klidu v dnešní uspěchané době.
Šťastné a veselé … přejí
děti a kolektiv zaměstnanců MŠ

ZPRÁVY Z NAŠÍ ZŠ
Máme za sebou tři měsíce výuky a s tím i spoustu odvedené
práce a dalších aktivit spojených s ní. Naši prvňáčci už vědí, jak to
ve škole chodí, a ti nejstarší se pomalu chystají na přijímací
zkoušky a vybírají střední školu podle své představy. Žáci se už
zapojili do řady soutěží a sportovních akcí, navštívili kulturní a
vzdělávací akce.
V dějepisu byli žáci 2. stupně přihlášeni do projektu Krokus,
který je založen na tom, že škola obdrží z Židovského muzea
v Praze cibulky žlutých krokusů, které v rámci pracovních činností
zasadí jako připomínku na vyvražďování židovských dětí během
holocaustu. Děti si cibulky zasadily do květináčů na okna svých
tříd a velmi pečlivě se o ně starají, aby jim na jaře ozdobily žluté
květy okna třídy. V pracovních činnostech navštívila děvčata ze 6.
a 7. třídy firmu ELASTA, kde načerpala zajímavé informace o její
pracovní náplni. Žáci 8. a 9. třídy byli pozváni do Zemědělské a.
s. Krucemburk. Zde pro ně byla připravena přednáška
představitelů Kraje Vysočina o zemědělství v našem regionu,
následovala soutěž a prohlídka areálu – prostory pro zpracování
obilí, kravín a dojírna. Celá exkurze byla velmi zajímavá a někteří
žáci určitě získali nové poznatky k rozhodování o budoucím
povolání. Aby výběr další školy pro naše deváťáky byl co
nejjednodušší, vypravili se na další exkurzi do Obchodní akademie
a Hotelové školy v Havlíčkově Brodu a na přehlídku středních
škol. Každý žák obdržel informace, které potřeboval k bližšímu
seznámení s vybranou školou. Budeme jim držet palce, aby se na
svoji vysněnou školu bez problémů dostali.
Neméně zajímavou byla exkurze v rámci chemie do Čističky
odpadních vod v Krucemburku. Žáci 8. třídy se zde poučili, jak
čistička přispívá ke zlepšení životního prostředí. K další exkurzi
patřila návštěva Anthroposu a Hvězdárny v Brně pro žáky 5. a 6.

třídy. Kromě kosterních pozůstatků a velkého mamuta mohli žáci
obdivovat v Anthroposu výstavu Zdeňka Buriana. Program
v planetáriu byl velmi zajímavý a mnohé přímo fascinovala
hvězdná obloha se spoustou hvězd. Již tradičně se naše škola
zapojila do Příběhů bezpráví, kde se žáci seznámili s novým
pohledem na svět ve 20. století a vyslechli besedu pamětníka.
Navštívil nás pan Pavel Vomela, který vyprávěl žákům o
problematice války v Krucemburku.
I když letošní podzim nebyl příliš příznivý, vypravili se žáci 2.
třídy na turistickou vycházku po Krucemburku, sledovali změny
v přírodě a také kulturní památky. Děti v družině se těšily na další
čtení v rámci akce Celé Česko čte dětem. Tentokrát dětem
předčítala paní učitelka Hana Štědronská pohádku od Zdeňka
Svěráka Tatínku, ta se ti povedla. Nechyběla ani „Tajemná
knihovnická lekce“ pro žáky 1.–5. třídy s názvem „Bojíte se
rádi?“. Pracovnice Knihovny Matěje Josefa Sychry ve Žďáru nad
Sázavou vyprávěly o strašidlech, tajemných zjeveních, bílých
paních, vodnících velmi poutavě a poté děti vyplnily testík o těchto
pohádkových bytostech.
Žáci naší školy se v loňském školním roce zapojili do výtvarné
soutěže FAUNA NAŠÍ PŘÍRODY a mezi velmi úspěšné malíře
patří Vendula Procházková z 8. třídy, která získala 3. místo se
svým obrázkem ledňáčka říčního. Žáci se celoročně účastní
výtvarných soutěží a mezi jednu z nich patří „Strom roku 2017“,
kterou vyhlašuje ZŠ Zvole. V letošním roce získal krásné 2. místo
v mladších jednotlivcích Jindřich Šlerka z 2. třídy a ve skupině
mladších žáků opět žáci 2. třídy získali 2. i 3. místo.
K tradiční soutěži na naší škole patří Talentovka 2017 – soutěž
v psaní na klávesnici PC. Letos se konal 15. ročník této soutěže na
Obchodní akademii a Hotelové škole v Havlíčkově Brodě a naši
žáci reprezentovali školu velmi dobře. Nejlepšího výsledku
dosáhla Míša Cao z 9. třídy, která vybojovala 4. místo. V soutěži
družstev naši žáci Klára Žižková, Martin Doucha, Jakub Kopecký
z 8. třídy a Míša Cao, Adéla Procházková a Petr Kasal z 9. třídy
obsadili 3. místo.

Prostřednictvím dvou tříčlenných týmů z 8. a 9. třídy se naše
škola zapojila do soutěže ve finanční gramotnosti „Peníze a my“.
Osmou třídu reprezentovali Veronika Balková, Martin Doucha a
Jakub Kopecký, z deváté třídy Benedikt Coufal, Petr Kasal a Jiří
Málek. Soutěž se uskutečnila na Střední škole obchodní a služeb
ve Žďáru nad Sázavou. Skládala se ze dvou částí – z testu a
prezentace daného úkolu. V konkurenci bezmála 40 žáků si naši
osmáci a deváťáci vedli skvěle, protože vybojovali první, druhé i
třetí místo. Jmenovitě Petr Kasal 1. místo, Veronika Balková 2.
místo a Benedikt Coufal 3. místo.
Ve školním kole Přírodovědného Klokana se žáci 8. a 9. třídy
utkali ve znalostech z přírodovědných předmětů a mezi tři nejlepší
patří Benedikt Coufal a Petr Kasal z 9. třídy a Jakub Kopecký z 8.
třídy. Proběhla školní kola Olympiády v českém jazyce a
Dějepisná olympiáda. V OČJ se úkolů nejlépe zhostila Anna
Bencová z 9. třídy a bude školu reprezentovat v okresním kole.
V Mladém historikovi postupují do okresního kola v Havlíčkově

Brodě dva žáci z 9. třídy, Benedikt Coufal a Petr Kasal. Do
Logické olympiády se zapojilo 13 žáků z naší školy, nejlépe se
dařilo Romaně Málkové ze 4. třídy. Postoupila do krajského kola
v Havlíčkově Brodě a obsadila celkové 30. místo.
Nechyběly ani sportovní soutěže. Žáci 5.–7. třídy sehráli
okrskové kolo ve florbalu v Chotěboři. Po velmi dobrém výkonu
obsadili výborné 2. místo a postoupili do okresního kola
v Havlíčkově Brodě, kde skončili na pěkném 5. místě. I žáci 8. a
9. třídy sehráli okrskové kolo ve florbalu v Chotěboři. Chlapcům
se dařilo a vybojovali si 1.–2. místo a tím si zajistili postup do
okresního kola, kde obsadili 6. místo. Pro mladší žákyně se
uskutečnil turnaj Čeps cup ve florbalu pro I. stupeň. Náš tým žákyň
získal v okrese krásné 1. místo a zajistil si postup do krajského
kola. Žákyně 6.–9. třídy se v okresním kole umístily na 6. místě.
Čtvrťáci absolvovali teoretickou výuku bezpečnosti v
silničním provozu (BESIP) v rozsahu pěti vyučovacích hodin
s paní Mrštíkovou. Žáci 4. a 5. třídy navštěvovali v tomto školním
roce plavecký bazén v Hlinsku. Během deseti lekcí se postupně
zdokonalili ve svých plaveckých dovednostech. Nechyběly různé
soutěže, hry, skluzavky a na konci kurzu také vytrvalostní soutěž,
díky které si děti vybojovaly „Mokré vysvědčení“. Všichni si
plavecký kurz velice užili.

dalších výrobků. Celou školou se linuly zvuky koled. Výstava se
těšila velkému zájmu z řad veřejnosti.
Poslední
školní
týden
v kalendářním roce 2017 se žáci 2.
stupně
vypravili
do
Východočeského
divadla
v Pardubicích na muzikálovou
komedii Výlet. Byla to pro ně i
odměna za jejich školní práci. Před
vánočními
prázdninami
jsme
navštívili místní kino a společně
zhlédli pohádku Hurvínek. Všichni se již
těšili na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce.

PF 2018
Krásné vánoční svátky,
hodně štěstí a zdraví
v roce 2018
přejí žáci a kolektiv
zaměstnanců ZŠ Krucemburk

Spolupráce se zřizovatelem

Na začátku adventu se žáci 2., 4. a 5. třídy vypravili na Pražský
hrad. Pro žáky byly připraveny prohlídky nádvoří Hradu, interiéry
katedrály sv. Víta, Starého královského paláce s Vladislavským
sálem, Baziliky sv. Jiří a Zlatou uličkou. Děti si výlet v krásně
vyzdobené Praze užily a budou mít určitě hezké vzpomínky.
Koncem listopadu se uskutečnil výchovný koncert, na kterém
vyučující ze ZUŠ Chotěboř seznámili žáky s různými hudebními
nástroji.
Vánoční atmosféru na naší škole navodil i vánoční koncert dětí
navštěvujících ZUŠ a Mikulášská nadílka. Vypadá to, že přece
jenom jsou všechny děti ve škole hodné, protože čerti odešli
s prázdnými pytli a Mikuláš s andělem všechny děti obdarovali.

Následovala vánoční výstava. Všichni se na ni pilně
připravovali, chodby i třídy byly krásně vyzdobeny a provoněny
jehličím. Nechyběly nazdobené stromečky různými typy ozdob,
cukroví, výrobky z papíru, vánoční věnečky a svícny a řada

Díky
ochotě,
vstřícnosti a spolupráci
se
zřizovatelem
se
vybavení naší školy
v letošním roce opět
vylepšilo. Žáci se mohou
vzdělávat
pomocí
nového interaktivního
dataprojektoru s tabulí.
Ke
stávajícím
interaktivním tabulím
byly
zakoupeny
repasované počítače s operačním systémem WIN 10.
A další velký dík
starostovi,
radě
a
zastupitelstvu patří za
zlepšení hygienických
podmínek výuky tím, že
ve třídách 1. stupně a
v tělocvičně
je
instalováno
nové
osvětlení,
které
zajišťuje nejen kvalitní
světlo, ale i moderní
příjemné prostředí.
Mgr. Jiří Šikl

ZPRÁVY Z ÚM
Oprava pomníku obětem II. světové války
na evangelickém hřbitově

Pomník před rekonstrukcí…

se na nás „usmálo štěstí“.
Koncem měsíce října jsme se
starostou
hasičů
Janem
Moravcem a velitelem jednotky
Martinem Kasalem přivezli do
Krucemburku
cisternovou
stříkačku MAN TGM 13.240
vyrobenou v roce 2007. Tato
cisterna nahradí naši stařičkou
CAS z roku 1967. S HZS Kraje
Vysočina
jsme
podepsali
smlouvu o výpůjčce a v roce
2018 bude CAS bezplatně
převedena do majetku městyse.
Příjezdu cisterny předcházely stavební práce na úpravě vjezdu
do hasičské zbrojnice, pomohl je projekčně zpracovat Ing.
František Kujan. Tyto práce bylo nutné provést z důvodu
nedostatečné výšky vrat. Martin Kasal jako stavbyvedoucí spolu
s ostatními hasiči na této stavební akci odpracovali brigádně
mnoho hodin, čímž ušetřili obci nemalé finanční prostředky.
Děkuji tímto srdečně všem, kteří pomohli materiálně nebo
přiložili ruku k dílu.
Rád bych touto cestou také poděkoval panu plk. Mgr. Luboši
Vackovi, řediteli územního odboru HZS Havlíčkův Brod, který
podpořil naši jednotku a vyhodnotil ji jako platnou v daném území
s tím, že si zaslouží obnovu požární techniky.
Mgr. Otto Kohout

Naše pečovatelky budou jezdit v novém autě
…a po rekonstrukci.

V měsících září a říjen byl na
evangelickém hřbitově opraven pomník
obětem II. světové války od Vincence
Makovského.
Na
základě
restaurátorského návrhu opravil pomník
pod dohledem památkářů akademický
sochař Otakar Marcin. Celkové náklady
akce činily 165.000 Kč. Kraj podpořil
tuto opravu dotací ve výši 82.500 Kč. Kulturní památka, která byla
naposledy opravena v roce 1992,
tak získala nový punc a bude na
další roky důstojnou památkou
obětem II. světové války.

Hasičská cisterna

Po třech letech opakovaných žádostí o převod hasičské
techniky z HZS Kraje Vysočina a opakovaně podávaných
žádostech o dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky

Auto škoda Romster, se kterým jezdily naše pečovatelky od
roku 2007, již bylo nevyhovující pro poskytované služby klientům
(roztrhané sedačky, opotřebený volant a polstrování, nevýkonný
motor atd.), a proto jsme se na ÚM rozhodli pořídit nový
automobil značky Dacia Dokker 1,6 SCe 75 kW/102k s výbavou
Arctica. Tento vůz je vysoce univerzální a praktický, splňuje
všechny požadavky pro provoz automobilu, které potřebuje PS.
Zavazadlový prostor vozu této kategorie je nejdelší na trhu – 1,16
m. Se sklopnými zadními sedadly je velmi snadné změnit
pětimístný vůz na čtyř, tří nebo dvoumístný. Velkoryse navržený
a prostorný interiér pro přepravu osob i věcí je dobře variabilní.
Automobil je vybaven elektronickou kontrolou stability, aktivním
bezpečnostním systémem proti smyku, který zlepšuje trakci a
udržuje vůz v požadovaném směru jízdy. Je opatřen AIRBAGY,
jak pro zaměstnance, tak i pro klienty, dalším kladem je
klimatizace. Levé a pravé zadní dveře jsou výsuvné – tím je lepší
komfort při nastupování a vystupování klientů.
Celkové náklady na pořízení
tohoto automobilu jsou 299.816 Kč
vč. DPH. Kraj Vysočina přispěje
dotací z Fondu Vysočiny částkou
158.902 Kč.
Přejeme našim pečovatelkám a klientům pěkné svezení a
hlavně vždy bezpečný návrat domů.
Tomáš Trávníček

Rekonstrukce hřbitovního schodiště

V roce 2016 jsme započali přípravné projekční práce spojené
s obnovou předprostoru kostela sv. Mikuláše, jehož součástí je
hlavní schodiště a jeho okolí. Při přípravě projektu se zvažovalo
mnoho souvislostí a proběhlo mnoho diskusí, jak upravit tento
prostor, který tvoří blízké okolí kulturní památky kostela sv.
Mikuláše a také horní část náměstí Jana Zrzavého.

Zabrousíme trochu do minulosti… Schodiště bylo naposledy
brigádnicky přestavěno a opraveno na jaře roku 1961 podle
projektu Antonína Krále. Původní úzké schodiště bylo rozšířeno,
po jeho stranách byly vybudovány betonové zídky a na spodních
17 schodů byly použity původní, částečně opracované kamenné
schody. Horních osm schodů bylo doplněno z teraca a podesty
byly vytvořeny z betonových desek. Zednické práce provedl Jan
Málek, kamenické (tesání schodů) Jaroslav Pešava, tesařské
(bednění) Josef Fikejz ze Ždírce. Zábradlí vyrobili a svařili Jan

Klement a František Janda, rošty za hlavní bránou zhotovil
Jindřich Zvolánek.

V této době byl také upraven prostor starého hřbitova: Od
hlavní brány ke kostelu byla cesta vydlážděna, po stranách byly
upraveny záhony a osázeny růžemi. Zrušeny byly hroby, náhrobní
litinové kříže (výrobky bývalých raneckých železáren) byly
soustředěny u východní ohradní zdi za kněžištěm (kříže nechala
obec na jaře 2017 rozmístit podél jihovýchodní části ohradní zdi).
Za 55 let se na schodišti podepsal zub času a nelehkého úkolu
rekonstrukce se ujal Ing. arch. David Ptáček, který vytvořil
architektonický koncept celého prostoru. Ing. Pavel Křehlík na
základě tohoto návrhu zpracoval prováděcí dokumentaci.
Projekt řešil časově a koordinačně
náročnou
rekonstrukci
hlavního
schodiště, malého schodiště za branou,
vedlejšího schodiště od kostela k faře a
předprostor ohradní zdi. U hlavního
schodiště
bylo
třeba
zachovat
historickou hodnotu, které bylo docíleno
kombinací
starých
žulových
schodišťových stupňů s novými. Podesty
byly vytvořeny z žulových kostek, zdi
vyzděné z kamenů bez krycích desek a
zábradlí z ocelové pásoviny se
žárovězinkovou povrchovou úpravou
připomínající starou kovářskou práci.
Schodiště i ohradní zeď byly doplněny o
osvětlení, které podtrhuje důležitost
tohoto místa.
V rámci 2. etapy byl před ohradní zdí
zkultivován
prostor
s mlátovými
cestami, odpočinkovým místem a opravena boží muka, která byla
přesunuta na rozcestí.
Vzhledem k vysokým rozpočtovým nákladům rekonstrukce
nebyla část prací řešena v rámci celkového projektu, ale obec tyto
práce zajistila sama či ve spolupráci s drobnými živnostníky. Na
této akci se tak z obecního rozpočtu podařilo ušetřit téměř 300.000
Kč.
Rekonstrukci schodišť a úpravu okolí provedla firma
ECOSTONE za celkovou cenu 1.648.015 Kč včetně DPH.

Úpravě tohoto prostoru předcházela v letních měsících oprava
jižní části ohradní zdi, kterou provedl pod dohledem památkářů
František Němec a Luděk Klinecký za celkovou cenu 98.255 Kč.
V rámci opravy byly odstraněny staré spáry, očištěny kameny,

proběhlo dozdění rozpadajících se částí zdi, oprava chrliče a
celkové přespárování.
Nyní je na prostoru před ohradní zdí vyseta tráva. Z toho
důvodu je prostor uzavřen páskami. V příštím roce bude
provedeno finální osázení trvalek.
Věříme, že bude tento prostor sloužit svému účelu po další
desetiletí.
Mgr. Otto Kohout

Nové schodiště z pohledu pana faráře
V tomto roce se zásluhou vedení městyse Krucemburk
uskutečnila poměrně náročná rekonstrukce hlavního schodiště a
předprostoru u římskokatolického kostela sv. Mikuláše. Bylo
odstraněno stávající již nevyhovující schodiště. Žulové historické
stupně spolu s levnějším teracem a betonovými stupňovanými
zdmi již volaly po své obměně. Projektovou dokumentaci zhotovil
architekt David Ptáček, který se musel vyrovnat s danou situační
problematikou, a přitom respektovat závazná stanoviska
Národního památkového ústavu z Telče.
Dovoluji si citovat z Průvodní zprávy projektové dokumentace:
„Konstrukční řešení zdí: bude použit místní kámen opuka a rula,
ze které jsou již některé opěrné stěny vybudovány. Důležitá je
konstrukční tloušťka a masivnost zdi spolu s její geometrickou
návazností na stávající stěny v patě schodiště. V horní části naváže
zeď přímo na pilíř brány, nebudou použity z vrchní strany žádné
„stříšky“ či jiné prvky zakrývající zdivo. Systém zábradlí náležitě
kopíruje řezové propozice schodiště, je pomyslně složen z
pravoúhlých trojúhelníků a obdélníků v jednoduchém
matematickém rytmu. Celá konstrukce bude vyrobena velmi
subtilně až na hranici únosnosti pevnosti tak, aby celý prvek
evokoval historicky vyrobené kovářské výrobky. Snaha o co
nejlehčím prvku odkazujícím na původní řemeslo zpracování
kovu. Zábradlí je se schodištěm velmi striktně geometricky spjato,
návaznost na jednotlivé hrany schod. stupňů atd. Materiál ocel.
pláty cca 40x12 mm, barva černá mat. Samotné stupně budou
kladeny do neviditelných betonových loží s přesnou geometrií.
Bude použito stávajících žulových stupňů, které projdou
kamenickou úpravou či rekonstrukcí, dále je doplní nové žulové
stupně, postupně promíchané, tzn. vždy jeden nový stupeň u
podesty, pak může následovat další jeden až tři stupně nové a
zbytek se doplní původními. Jedná se o jakési propojení minulosti
a přítomnosti do jednoho celku. Horní část opěrné stěny doplní
lavice vytvořená jednoduše z olejovaných dubových prken
kotvených skrz ocelové prvky do kamene. Terénní úpravy
uvažujeme jednotně dle přiložených schémat, u samotného
schodiště rovně a kultivovaně, směrem do zakřivených ploch pak
vše rozprostřít do ztracena. Úpravy předprostoru znamenají
jednoduché dílčí kroky, které povedou k citlivému zorganizování
prostoru v kontextu ohradní zdi, kostela. V prostoru budou
vytvořena jednoduchá stanoviště pro odpočinek – lavičky, dále
cesty, které provedou územím. Na „křižovatce“ cest kostel –
vozová cesta budou nově umístěna do trvalkového záhonu boží
muka. Dílčí dominanta území, avšak nekolidující s kostelem.
Prostor zaznamená terénní úpravy, které budou parafrázovat
morfologii vrásnění krajiny. Vše velmi plynule, nenásilně. Prostor
bude z většiny tvořen travnatou plochou. Důraz na kontext
vesnické architektury, krajiny… Projekt schodiště bude následně
řešen na dvě etapy: první etapa znamená rekonstrukci samotného
schodiště, vykácení zeleně na přilehlé ploše k otevřenému
schodišti a hrubé terénní úpravy kolem schodiště. Druhá etapa pak
uvažuje kultivaci přilehlé plochy, výsadba kompoziční zeleně s
uvážením možností dalšího využití plochy.“
Osobně jsem přesvědčen, že se podle výše uvedené zprávy
pana architekta podařilo zrealizovat velmi dobré dílo. Přiznávám,
že nejsem odborník na stavební rekonstrukce, ale povolání faráře
mne za 30 let mimo jiné také naučilo orientovat se v opravách
církevních či kulturních objektů. Nikdo asi nepochybuje, že kostel

sv. Mikuláše je hlavní a neodmyslitelnou historickou i stavební
dominantou celého Krucemburku. Cesty, schodiště, ohradní zdi,
upravený předprostor kostela jsou vždy vizitkou farnosti i celé
obce.
Rád děkuji vedení městyse Krucemburk, v čele s panem
starostou Mgr. Ottou Kohoutem, že se pro náročnou rekonstrukci
hlavního schodiště a předprostoru u kostela sv. Mikuláše rozhodlo
a dokázalo ji rovněž úspěšně zrealizovat. Děkuji také panu
architektu Davidu Ptáčkovi a všem firmám, které zmíněnou
rekonstrukci zdárně provedly. Věřím, že místní občané i nahodilí
návštěvníci tuto změnu ocení, až se budou vydávat novým
schodištěm ke kostelu sv. Mikuláše.
Pavel Seidl

Územní studie veřejných prostranství
městyse Krucemburk, Starého Ranska a Hluboké
Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo v roce 2015 z programu
IROP výzvu č. 9 „Územní studie veřejných prostranství“. Protože
bylo v podmínkách dotace, že obec musí žádat přes ORP, tedy
Město Chotěboř, celá příprava žádosti a její administrativa trvala
velmi dlouho. Od začátku roku 2016 jsme opakovaně jednali se
zástupci Úřadu města Chotěboř, zástupci centra regionálního
rozvoje v Jihlavě a až v dubnu roku 2017 byla podepsána smlouva
o zajištění územní studie veřejného prostranství mezi městysem
Krucemburk a městem Chotěboř. Koncem května 2017 byla
podepsána smlouva s Ing. arch. Martinem Dobiášem a Ing. arch.
Alešem Lánou. V říjnu bylo teprve rozhodnuto o poskytnutí
dotace. Studie budou pro městys zpracovány v letech 2018 a 2019
v celkové hodnotě 370.000 Kč. Městys má u této dotace 10%
spoluúčast, tedy 37.000 Kč.
Zpracovány budou lokality:
• Náměstí Jana Zrzavého s prostorem pod farou
• Areál školy, školky
• Park a pozemky pod parkem, Z4 a Z5 dle ÚP
• Staré Ransko – prostranství křižovatky, parkoviště, pomníku,
hasičské zbrojnice
• Staré Ransko – parcelace zastavitelných ploch Z21 a Z22 dle
ÚP
• Hluboká – veřejné prostranství s autobusovou zastávkou a
křížkem
• Hluboká – veřejné prostranství s točnou
Důvodem pořízení územní studie veřejných prostranství
městyse Krucemburk je zkvalitnění jednotlivých veřejných
prostranství s konceptem, který před realizací dílčích částí
jednotlivých prostorů nabídne řešení veřejného prostoru
s návrhem konkrétních prvků, mobiliáře, technickým a
materiálovým řešením.

Zateplení bytového domu 193, 345
Na
listopadovém
zasedání
ZM
bylo
schváleno
spolufinancování akce „Snížení energetické náročnosti bytového
domu čp. 193, 345“. Na základě nově zpracovaných projektů
v současné době připravujeme žádost o dotaci z výzvy IROP, která
se podává do poloviny ledna 2018. Stavební projekt řeší zateplení
obvodového pláště budovy, výměnu výplní otvorů, zateplení
střechy, položení nové střešní krytiny a rekonstrukci kotelny.
V případě přidělení dotace by realizace proběhla v roce 2018.
Vážení spoluobčané,
přeji Vám v novém roce 2018, abyste své štěstí drželi
pevně ve svých rukou, nebáli se zítřků, užívali si plnými
doušky života v dobrém zdraví, v rodině zažívali pohodové
chvíle a ze zaměstnání si domů odnášeli místo starostí pouze
Vaši zaslouženou odměnu.
Příjemné vánoční svátky a šťastný nový rok 2018.
Mgr. Otto Kohout

INFORMACE Z 60.–63. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE
60. zasedání – 11. 10. 2017
*RM schválila žádost H. a R. L. o přidělení
bytu v DPS, a to s platností od 13. 10.
2017. RM schvaluje uzavření nájemní
smlouvy na dobu určitou s nájmem ve výši
40 Kč/m2.
*RM schválila žádost o přidělení bytu v
Školní ulici 454 I. a A. K. Schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou
s platností od 1. 11. 2017 při splnění
podmínek pro poskytnutí bytu.
*RM schválila Smlouvu o právu provést
stavbu na akci – Stáj pro chov mléčného
skotu, rodinná farma Jonášovi, Hluboká.
*RM schválila Smlouvu o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce k
podílu 16/710 pozemků 843/1 a 843/2 v
k.ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou a
pozemku 2365/1 v k.ú. Jámy.
*RM schválila Smlouvu zakládající
právo provést stavbu s Krajem Vysočina.
Zakládá právo provést stavbu „Chodník
podél silnice III-03713 a MK ulice
Košinovská a Na Viničkách na pozemcích
parc. č. KN 1626/5 a 1774 v k.ú.
Krucemburk ve vlastnictví Kraje Vysočina.
*RM schválila Rozpočtové opatření č.
9/2017.
*RM schválila Smlouvu o výpůjčce
bronzové busty malíře Jana Zrzavého od
Společnosti Jana Zrzavého zastoupené
PaedDr. Jitkou Měřinskou.
*RM schválila proplacení faktury za
provedení střešní krytiny na márnici
katolického hřbitova od firmy Jan Šlerka
klempířství ve výši 54.600 Kč bez DPH.
*RM schválila Smlouvu o nájmu
nebytových prostor na volební místnost
okrsku č. 3 – Hluboká ve dnech 20.–21. 10.
pro volby do Poslanecké sněmovny s p.
Josefem Strašilem ve výši 6.000 Kč.
*RM schválila objednávku pokládky
podlahové krytiny v areálu Spartaku Staré
Ransko od firmy Vladimír Kasal
podlahářství (Ždírec nad Doubravou) ve
výši 79.620 Kč bez DPH.
*RM schválila uzavření smlouvy o
centralizovaném zadávání se Sdružením
místních samospráv ČR se sídlem ZlínPrštné.
*RM schválila objednávku vánoční
výzdoby na náměstí v Krucemburku za
cenu 75.262 Kč bez DPH od firmy
Osvětlení a energetické systémy, Praha 4.
*RM schválila uzavření Příkazní
smlouvy se společností IPI Žďár nad
Sázavou na přípravu a organizaci
výběrového řízení k projektu „Víceúčelové
hřiště v Krucemburku“ za celkovou cenu
18.000 Kč bez DPH.
*RM neschválila žádost p. J. M. o
pronájem bytu v DPS.

61. zasedání – 31. 10. 2017
*RM schválila inventarizační komisi ke
kontrole majetku za rok 2017 ve složení
Jiří Zrzavý – předseda inventarizační
komise, Jiřina Valecká a Ludmila
Soukupová – členové.
*RM schválila žádost MŠ o uzavření v
době vánočních prázdnin od 27. do 29. 12.
2017.
*RM schválila Smlouvu o výpůjčce s
Hasičským záchranným sborem Kraje
Vysočina. Jejím předmětem je výpůjčka
požárního automobilu CAS 15 (včetně
výbavy) v celkové hodnotě 5.017.976 Kč.
*RM schválila Smlouvu o dílo s panem J.
Strašilem na zajištění údržby komunikací v
zimním období v obcích Hluboká a Staré
Ransko pro zimní období 2017–18.
*RM schválila Příkazní smlouvu s firmou
IPI Žďár nad Sázavou na organizaci
výběrového řízení k projektu Stavební
úpravy místní komunikace ulice Drahotín.
*RM pověřila místostarostu Tomáše
Trávníčka přípravou a kompletním
řízením soutěže na výběr dodavatele na
akci „Pořízení traktorového nosiče a
kontejnerů pro městys Krucemburk“.
62. zasedání – 13. 11. 2017
*RM schválila uzavření příkazní
smlouvy na podání žádosti o dotaci na akci
,,Zateplení
bytového
domu
v
Krucemburku“ s firmou IPI Žďár nad Sáz.
za celkovou cenu 21.000 Kč bez DPH.
*RM schválila uzavření Dodatku č. 2 ke
Smlouvě o užití, implementaci a provozní
podpoře informačního systému Helios
Fenix č. F-10-00123 s firmou Asseco
Solutions (Praha 4).
*RM schválila uzavření Dodatku č. II ke
Smlouvě o poskytnutí Dotace ID
ZZ02006.0430, kterým se navyšuje dotace
z prostředků MPSV s účelovým znakem
13305 na podporu poskytování sociálních
služeb v roce 2017 o 28.000 Kč na
celkovou částku 340.000 Kč.
*RM schválila nákup cen ve výši 2.500 Kč
na 11. ročník pingpongového turnaje „Zlatá
Fanka“.
*RM schválila ukončení nájemní
smlouvy v DPS s paní I. M. dohodou k 30.
11. 2017.
*RM schválila příspěvkové organizaci ZŠ
odepisování dlouhodobého majetku –
dataprojektor dle ČÚS č.708 takto: datum
zařazení 8/2017, účetní odpisová skupina
II., CZ-CPA 26.70.11, počet let 8, měsíční
částka 467 Kč.
*RM schválila uzavření Smlouvy o
nájmu nebytových prostor na volební
místnost okrsku č. 3 – Hluboká ve dnech
12. a 13. 1. 2018 pro prezidentské volby s
p. Josefem Strašilem za celkovou cenu
6.000 Kč. V případě konání druhého kola

prezidentských voleb ve dnech 26. a 27. 1.
2018 za celkovou cenu 6.000 Kč.
*RM schválila proplacení faktury za
opravu komunikací asfaltovou balenou
směsí od firmy SILPRA silniční práce,
Brno-jih ve výši 44.213 Kč bez DPH.
*RM schválila proplacení faktury od
firmy Stavebniny Málková, Ždírec nad
Doubravou v celkové výši 24.261 Kč.
*RM schválila výběrovou komisi pro
otevírání obálek na akci „Pořízení
traktorového nosiče a kontejnerů pro
městys Krucemburk“ ve složení Tomáš
Trávníček, Otto Kohout a Patrik
Otradovský.
*RM neschválila rozpočtové opatření č. 2
ZŠ dle žádosti z 6. 11. 2017. Ukládá řediteli
ZŠ zdůvodnit, proč nebyly vyčerpány
finance na položce „Učební a školní
pomůcky“.
63. zasedání – 4. 12. 2017
*RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo s firmou ECOSTONE
Havlíčkův Brod. Dodatkem se upravuje
termín předání řádně ukončeného díla bez
vad a nedodělků do 15. 12. 2017, dále
celková výše díla 1.361.996 Kč bez DPH.
*RM schválila uzavření Smlouvy o dílo
na zpracování Lesního hospodářského
plánu s platností od 1. 1. 2019 do 31. 12.
2028 s firmou Lesprojekt východní Čechy
(Hradec Králové 2) za celkovou cenu
61.320 Kč bez DPH.
*RM schválila uzavření nájemní smlouvy
na pronájem bytu č. 2 v budově DPS s
panem M. O. (České Budějovice) s
nástupem od 1. 1. 2018.
*RM schválila uzavření smlouvy na
pronájem veřejného prostranství pod
parkem na konání pouti v roce 2018
žadatelům J. a V. S. (Hlinsko v Čechách)
za cenu 35.000 Kč, a uzavření dohody o
zajištění 2 mobilních toalet při konání
pouti pod sankcí 10.000 Kč.
*RM schválila proplacení faktury za
projektovou dokumentaci na akci „Snížení
energetické náročnosti BD čp. 193, 345“ od
firmy TAPA projekt (Havlíčkův Brod) v
celkové výši 33.275 Kč vč. DPH.
*RM schválila proplacení faktury za
architektonickou studii bytového domu Dr.
Drbálka 193, 345 od firmy David Ptáček v
celkové výši 27.500 Kč vč. DPH.
*RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo ze dne 27. 9. 2017 s firmou
Ondráček
vodo–topo–plyn,
tímto
dodatkem se upravuje cena díla na
celkovou částku 398.403 Kč bez DPH.
*RM schválila nákup cen ve výši 2.000 Kč
na pořádání 8. ročníku turnaje v křížovém
mariáši „Krucemburský flek“.
*RM schválila uzavření Smluv o nájmu
pozemku na „Terénní val“ na parc. č. PK
1481/9, 1481/10, 1481/36 a 1481/37, vše v

k.ú. Krucemburk, se sedmi nájemníky
z Větrné ulice. Nájemní smlouva se
sjednává na dobu neurčitou, s šestiměsíční
výpovědní dobou, za celkovou cenu 200
Kč/rok.
*RM schválila proplacení faktur od firmy
Josef Strašil za terénní úpravy lokalita
Větrná v celkové výši 22.600 Kč bez DPH,
za stavební práce veřejné osvětlení Vinička
I a sjezd v celkové výši 30.795 Kč bez
DPH, za stavební práce vjezd k hasičárně v
celkové výši 12.675 Kč bez DPH, za
opravu kanalizace na Starém Ransku v

celkové výši 15.100 Kč bez DPH a za
stavební práce kanalizace u hasičárny v
celkové výši 30.375 Kč bez DPH.
*RM schválila rozpočtové opatření č. 2
příspěvkové organizaci ZŠ ze dne 6. 11.
2017.
*RM neschválila příspěvek z rozpočtu
obce pro Oblastní charitu Havlíčkův Brod
na poskytování služeb Občanské poradny v
Havlíčkově Brodě.
*RM doporučila ZM schválit výši odměny
neuvolněným členům ZM, členům RM,

předsedům a členům výborů s navýšením o
35 % původní odměny.
*RM doporučila ZM schválit nákup
Travního traktoru ISEKI SXG 323 od
firmy PIPEK (Humpolec) za cenu 379.000
Kč bez DPH.
*RM vzala na vědomí informaci
místostarosty o zrušeném výběrovém
řízení na pořízení traktorového nosiče a
kontejnerů pro městys Krucemburk z
důvodu upřesnění technické specifikace.

INFORMACE Z 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE (8. 11. 2017)
*ZM schválilo žádost M. J. (Hluboká) o
změně využití ploch části pozemku parc. č.
219/2, 219/7 a 189 v k.ú. Hluboká z plochy
NZ (plochy zemědělské) na plochu VZ
(výroba a skladování – zemědělská a
lesnická prvovýroba).
*ZM schválilo uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace s Římskokatolickou
farností Krucemburk na II. etapu obnovy
pláště kostela sv. Mikuláše v celkové výši
86.000 Kč.

*ZM schválilo rozpočtová opatření č. 8, 9
a 10/2017.
*ZM
schválilo
realizaci
a
spolufinancování projektu „Snížení
energetické náročnosti bytového domu čp.
193 a 345“.
*ZM schválilo uzavření Dodatku č. 3 k
pojistné smlouvě s pojišťovnou Slavia
pojišťovna (Praha).
*ZM schválilo oddělit část pozemku z
parcely PK č. 347 v k.ú. Krucemburk; tato

parcela zůstane v majetku manželů J. a M.
V. Výměra pozemku bude upřesněna
geometrickým plánem.
*ZM vzalo na vědomí informaci o
přípravě
a
průběhu
projektů
Multifunkční hřiště za školou, Dotace
územní studie.

Publikovány jsou upravené verze usnesení Rady a Zastupitelstva městyse z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná verze zápisu je v souladu s § 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích k nahlédnutí v sekretariátu
starosty.

POLICIE ČR HLÁSÍ...
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás
seznámila s některými
případy trestné činnosti,
ke kterým došlo v
průběhu měsíců říjen a
listopad 2017 v teritoriu obvodního
oddělení PČR Chotěboř.

Krádež vloupáním
*Neznámý pachatel v době od 13 hodin 14.
10. do 5.45 hodin 16. 10. v obci Sobíňov
vnikl
nezjištěným
způsobem
do
Šindelárny. Uvnitř objektu se pokusil
vypáčit dveře do kanceláře, což se mu
nepodařilo. Páčením způsobil škodu na
dveřích ve výši 3.000 Kč. Na chodbě
odcizil okružní pilu zn. Narex, elektrický
hoblík zn. Narex, motorovou řetězovou

benzínovou pilu zn. Stihl. Poškozené firmě
způsobil škodu na odcizení 25.000 Kč.
*Neznámý pachatel v době od 16.45 hodin
17. 10. do 5.15 hodin 18. 10. v obci
Krucemburk (v ulici Mikuláše Střely)
vypáčil vchodové dveře a vnikl do
prodejny potravin. Odtud odcizil 400
krabiček cigaret různých značek, pokladní
zásuvku s finanční hotovostí. Na dveřích
páčením způsobil škodu 2.000 Kč.
Poškozené společnosti COOP družstvo HB
způsobil škodu 57.900 Kč.
*Neznámý pachatel 11. 11. v době od 16.45
do 20.10 hodin ve Ždírci nad Doubravou
(ulice 5. května) po překonání oplocení
vnikl na pozemek u rodinného domku.
Nezjištěným předmětem páčil balkonové
dveře v zadní části domu, u nichž rozbil
skleněnou výplň a poškodil vnitřní žaluzie.

Vánoce
Vánoce, Vánoce,
to jsou pěkné svátky,
noc je tmavá,
noc je dlouhá,
ale den je krátký.

Dovnitř
domku
pachatel
nevnikl.
Poškozenému způsobil škodu 25.000 Kč.

Krádež
*Neznámý pachatel v přesně nezjištěné
době od měsíce července do konce října v
obci Slavíkov v rodinném domě bez použití
násilí při návštěvě poškozené opakovaně
odcizil finanční hotovost v celkové výši
20.000 Kč.

Požár
*Neznámý pachatel 3. 11. v době 10.30
hodin v obci Krucemburk (ulice Mikuláše
Střely) odhodil nedopalek cigarety, od
něhož došlo k požáru společných půdních
prostor. Na místě požáru zasahoval HZS
Chotěboř, SDH Ždírec nad Doubravou,
Krucemburk a Sobíňov. Požárem byla
způsobena škoda v odhadnuté výši 315.000
Kč.
pprap. Marie Perková, vrchní asistent

Úřední doba ÚM – Vánoce 2017

Betlém a stromeček,
jezulátko k tomu,
pastýř nám vytrubuje
u našeho domu.
Michal Bořil

Po
Út
St
Čt
Pá
Po

25. 12. 2017
26. 12. 2017
27. 12. 2017
28. 12. 2017
29. 12. 2017
01. 01. 2018

zavřeno
zavřeno
7.00 -14.00 hodin
7.00 -12.00 hodin
7.00 -12.00 hodin
zavřeno
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PLESOVÁ SEZÓNA 2018
SOKOLOVNA KRUCEMBURK
13. ledna
20. ledna
3. února
10. února
17. února
3. března

Myslivecký ples
Dětský maškarní karneval
Sportovní ples – Tatran Ždírec n. D.
Farní ples
Ples SDH Ždírec n. D.
Ples Městyse Krucemburk

SOKOLOVNA VOJNŮV MĚSTEC
27. ledna
Staročeský ples
28. ledna
Dětský karneval

PRODEJ
ZDRAVOTNÍCH ORTOPEDICKÝCH MATRACÍ
BENÁTKY – telefon: 604 745 567
PORADÍM SE ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM
www.hubnete.cz/rubkova.cz, telefon: 604 745 567
MODELACE ŘAS, TECHNIKA ŘASA NA ŘASU
telefon: 604 745 567

PROVOZNÍ DOBA POHOTOVOSTI
je stejná ve všech nemocnicích

KINO KRUCEMBURK
PO STRNIŠTI BOS
Český film. Rodina osmiletého Edy Součka je donucena
vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným. V hl. rolích
Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková, Jan Tříska a Oldřich
Kaiser.
26. 12. – úterý v 19.30 hod., přístupný, 111 min.
Vstupné 70 Kč.

PŘÍBĚHY ZVÍŘÁTEK
Další ročník zimního promítání v LETNÍM KINĚ.
Pásmo pohádek pro nejmenší i starší diváky.
TEPLÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.
30. 12. – sobota v 17.00 hod., přístupný, 72 min.
Vstupné dobrovolné.

VÍKENDY A SVÁTKY
Ambulance LPS pro dospělé
9:00 – 20:00
Ambulance LPS pro dospělé
se nachází v hlavní budově
Nemocnice Havlíčkův Brod
1. nadzemní podlaží budova č. 2
Tel.: 569 472 360

Ambulance LPS pro děti a dorost
8:00 – 20:00
Ambulance LPS pro děti a dorost
se nachází v hlavní budově
Nemocnice Havlíčkův Brod
1. nadzemní podlaží budova č. 2
Tel.: 569 472 189

ZUBNÍ POHOTOVOST
23.–24. prosince
MDDr. Ciubrei Dumitru – Ledeč n. S., Habrecká 450, tel. 569 721 553
25.–26. prosince
MUDr. Surzhyk Sergii – Havl. Brod, Dobrovského 2023,
tel. 777 505 212
30.–31. prosince
MUDr. Neubauerová Věra – Havl. Brod, Doležálkova 673,
tel. 569 623 900

VLADIMÍR BRETT
Literární
historik,
kritik,
překladatel a editor Vladimír Brett
se narodil 8. listopadu 1921 v
Krucemburku čp. 10 (Pivnice). Jeho
otec Václav Brett zde pracoval jako
řezník u Františka Zvolánka, s jehož
dcerou Růženou se 27. ledna 1920
oženil. Mládí prožil V. Brett na
Novobydžovsku
(Zdechovice,
rodiště otce), reálné gymnázium
vystudoval v Novém Bydžově
(1932–40). Během druhé světové
války byl totálně nasazen v
zemědělství, stavebnictví a jako
topič lokomotiv v Planeggu u
Mnichova. Po návratu (1941) pracoval jako sociální referent na
úřadu práce v Jihlavě a v Novém Bydžově. Byl zapojen do ilegální
odbojové organizace.
Po válce vystudoval na filozofické fakultě Karlovy univerzity
(1945–49) francouzštinu, angličtinu a filozofii. Poté působil na
katedře romanistiky FF UK jako odborný asistent a tajemník
katedry (1949–52); na základě obhajoby práce Odraz třídního boje
za absolutismu v díle Molièrově získal titul PhDr. (1949).
Od roku 1952 působil V. Brett jako vědecký pracovník
Československé akademie věd: byl vědeckým tajemníkem
Kabinetu pro moderní filologii (1952–55), po jeho zrušení a
reorganizaci několika ústavů ČSAV v Ústav cizích jazyků a
literatur (ÚCJL) vedl oddělení západoevropských a
severoamerických literatur. Roku 1970 bylo literární oddělení
ÚCJL sloučeno s Ústavem pro českou literaturu v Ústav pro
českou a světovou literaturu; V. Brett byl v letech 1970–73
pověřen jeho vedením. Po odvolání z funkce pracoval v
Orientálním ústavu (1973–77) a poté až do penzionování byl
pracovníkem Československo–sovětského institutu. Zemřel před
dvaceti roky 3. prosince 1997 v Praze.
V. Brett se zabýval dějinami francouzské a francouzsky psané
belgické literatury, částečně i českou literaturou. V centru jeho
vědecké práce byly kulturněpolitické souvislosti literatury a ohlas
francouzské literatury v českém kulturním prostředí,
Zprvu se orientoval na dílo Molièra (vlastní jméno JeanBaptiste Poquelin, 1622–73) a dobu, v níž žil. V publikaci Proč
hrajeme Molièra (1953), vydané v populárně naučné orbisovské
edici Knihovna diváků a posluchačů, sledoval realistickou linii
dramatikova díla a jeho kritiku současné francouzské společnosti.
První česká monografie o francouzském dramatikovi Molière
(1967; 2. rozšířené vydání 1975) jej zasazuje do širších literárně–
historických souvislostí 17. století a podrobněji se zabývá i jeho
činností hereckou a režisérskou. V. Brett k vydání připravil a pro
čtenáře objevil hru Bohuslava Pelikána Jen samá poesie! aneb
Pražské preciosky (1868), jež je českou adaptaci Molièrovy první
úspěšné komedie Směšné preciózky. Byl editorem čtyřsvazkového
vydání Molièrových divadelních her v Knihovně klasiků.
Značnou pozornost věnoval V. Brett životu a dílu Henriho
Barbusse (1875–1935), známého hlavně svým protiválečným
románem Oheň. Napsal o něm svou kandidátskou práci (H.
Barbusse, jeho cesta k jasnu, jeho hnutí Clarté, 1958), roku 1961
byl jmenován docentem na základě práce H. Barbusse a hnutí
Clarté. Zaznamenal i ohlasy autorova díla v českém prostředí
(Henri Barbusse a ohlas jeho díla a činnosti u nás, 1955),
uspořádal dvousvazkový Výbor z díla (1953). Významná byla ve
své době publikace Spisovatel a revoluce (1959), jež je výborem
literárně kritických statí z let 1899–1931; zahrnuje medailony
francouzských spisovatelů a úvahy o poslání, zaměření a
problematice literatury.
V. Brett postupně zasazoval Barbussovo dílo do širších

společenských a kulturních kontextů. Zajímal se o hnutí Clarté
(založené roku 1919), sdružující francouzské intelektuály
sympatizující s ruským komunismem (Henri Barbusse – sa
marche vers la clarté, son mouvement Clarté, 1963; česky Dějiny
Internacionály myšlenky Clarté, 1982); hnutí mělo ohlas i v
meziválečném Československu (S. K. Neumann, Z. Nejedlý).
Roku 1967 získal titul DrSc. na základě práce Tři průkopníci
moderní francouzské socialistické literatury: H. Barbusse, R.
Rolland, J.-R. Bloch.
Od počátku své vědecké práce se V. Brett věnoval i dílu
Victora Huga (1802–85), zejména jeho činnosti ve své době
(Victor Hugo, bojovník za demokracii, svobodu a trvalý mír, 1953)
a ohlasu jeho díla v českém kulturním prostředí. Od roku 1953 řídil
edici Spisy Victora Huga v Knihovně klasiků.
Od počátku 50. let se V. Brett zabýval také životem a dílem
Paula Éluarda (vlastní jméno Paul Eugène Grindel, 1895–1952).
Dílčí studie publikované časopisecky (Časopis pro moderní
filologii, Literární měsíčník) vyústily v první českou monografii o
tomto francouzském básníkovi a prozaikovi (Paul Éluard, 1975),
v níž se zaměřil na jeho tvůrčí vývoj a rozbor díla; připomněl i
Éluardův blízký vztah k Československu – v letech 1935 a 1946
zde pořádal přednáškové cykly.
Pro Brettovy studie bylo charakteristické, že se opíral o
autentické prameny a málo známé dokumenty.
V. Brett je autorem dvoudílných skript Kapitoly z dějin
francouzské literatury od Komuny do dneška (Básníci Pařížské
komuny, 1953; Souputníci a nepřátelé Pařížské komuny, 1954);
spolupracoval na třídílných Dějinách francouzské literatury 19. a
20. století (1966, 1976, 1979), v nichž zpracoval kapitoly o
romantismu (Hugo, Musset, Barbusse aj.), a Dějinách anglické
literatury (1987).
V. Brett publikoval v českých (Časopis pro moderní filologii,
Česká literatura, Dějiny a současnost, Literární měsíčník,
Philologica Pragensia, Světová literatura, Tvorba aj.) i
zahraničních odborných časopisech a sbornících téměř 500 studií,
článků, polemik, recenzí a glos. Byl členem redakční rady
Časopisu pro moderní filologii (1963–66 a 1971–1989, z toho v
letech 1971–74 zástupce vedoucího redaktora pro literaturu),
Literárního měsíčníku (1972–82), kde publikoval mj. recenze
novinek české literatury, a Světové literatury (1971–89). Kulturní
publicistikou přispíval do periodik Kulturní tvorba, Literární
noviny, Nová mysl, Plamen, Rudé právo, Věda a život aj.
Časopisecky publikoval od roku 1945 vlastní fejetony, povídky a
básně.
Četné jsou Brettovy české překlady francouzské literatury.
Přeložil Literární studie (1956) Paula Lafargua, jednu z méně
známých Vernových povídek Den amerického novináře roku 2889
(1991), dobrodružný román Benjamina Rocheforta Bláznivá
dobrodružství Fanfána Tulipána (1986), práci Vladimira Poznera
Rozpojené státy (1949), J. Lanzmanna Cestující z parníku Sidi–
Brahim (1962), D. Scheinerta Proměny lásky a slávy (1976),
povídky H. Barbusse, Moliérovy hry aj. Pro děti přeložil práce
Jeanne Roche–Mazon O polovičním kohoutovi (1962) a Mistr
Milostujec (1964). Přeložil a uspořádal výbory z moderní
francouzské a belgické poezie Souznění: moderní francouzská a
belgická poezie (1977) a Hlasy básníků francouzského jazyka
(1982). Do českého prostředí uváděl práce belgických autorů,
zejména Alberta–Jeana Ayguesparse (1900–96): překládal jeho
poezii a romány Náš stín nás předchází (1966), Zlý věk (1974) a
Dobrák Šimon (1980), .
Časopisecky (např. v belgickém Marginales) byly publikovány
Brettovy francouzské překlady básní Viléma Závady (1905–82),
Donáta Šajnera (1914–90), Karla Bouška (1922–2003), Josefa
Rybáka (1904–92), Miroslava Floriana (1931–96) a Jiřího Taufra
(1911–86). Knižně vyšly v souboru Table ronde des poètes
tchéques contemporains (Kulatý stůl současných českých básníků,
1975).

V. Brett je autorem desítek předmluv a doslovů k českým
překladům francouzských romantických autorů (George Sandová,
François–Auguste–René Chateaubriand), Moliérových her,
románů Julesa Verna, Julesa Romainse, Jeana–Roberta Blocha,
Victora Huga, Gabriela Chevalliera, povídek Henriho Barbusse,
R. Claira aj.
Krucemburk se v díle V. Bretta neodrazil. Matčino příjmení
Zvolánková se stalo základem pro jeden z jeho pseudonymů
Vladimír Volan (např. překlad Ayguesparsova románu Náš stín
nás předchází).
Jiří Zeman

ZANIKLÉ TKALCOVNY
V KRUCEMBURKU
V roce 1883 si židovský faktor Leopold Schnek postavil
tkalcovnu nad domem pekaře Kratochvíla, který koupil; bylo to
naproti škole. Když zemřel, vedla podnik vdova a později syn
Jindřich. Při velkém požáru Krucemburku v dubnu 1893 se
podařilo hasičům tkalcovnu zachránit před ohněm.
Protože hluk stavů rušil vyučování ve škole, postavil si Jindřich
Schnek tkalcovnu novou, kde hluk nikomu nevadil; ta byla v
místech dnešního podniku Intermont, bývalou tkalcovnu koupil
drogista Havlík. Schnek ve své tkalcovně vyráběl módní zboží, jak
se v té době nazývaly podvazky, šle a jiné výrobky, na které se
používaly gumové pružinky. Roku 1898 koupila tkalcovnu
Agrobanka.

Další tkalcovnu na gumové zboží čp. 193 postavil Schnek se
svým společníkem Kohnbergem v roce 1883. Továrna byla
později rozšířena, směrem dozadu byl postaven tovární komín.
V obou tkalcovnách výroba z nedostatku surovin a odbytu
zanikla za první světové války. Po válce se v bývalé Schnekově
tkalcovně střídala výroba a majitelé. Za války se zde vyráběly
svařovací elektrody a po válce zde podnikatel Radoň vyráběl
leptané štítky a leptané obrazy. Po znárodnění továrna patřila
českému nábytku v Chotěboři a poté Východočeským dřevařským
závodům a dnes zde má svůj podnik Intermont.
Další tkalcovna po první světové válce zanikla. Objekty
tkalcovny koupil obecní úřad, některé dílny včetně komína byly
zbourány a další přestavěny na byt a ordinaci obvodního lékaře,
byla zde i zubní ordinace, v jedné budově byl vybudován obecní
chudobinec a později byly zřízeny dvě třídy školy. Zbytek budov
byl přestavěn na nájemní byty.
V 60. letech byly nájemní byty zbourány a postavena byla zde
hasičská zbrojnice a nad ní dva byty. Začátkem sedmdesátých let
byly nad budovou postaveny další dva byty. Současně vedle
budovy postavil podnik Svit bytovou jednotku. Později byly
upraveny půdy obou budov a půdními vestavbami vznikly další
čtyři byty. Také budova bývalého zdravotního střediska byla
zbourána a na jejím místě byla postavena nová budova zdravotního
střediska a lékárny.
Vraťme se však ještě k původním zakladatelům obou
tkalcoven. Jejich hroby naleznete na židovském hřbitově
v Dřevíkově nedaleko Veselého kopce.
Pavel Vomela

VZPOMÍNKA
NA JIŘÍHO BUDÍNSKÉHO
V Praze zemřel divadelní režisér Jiří Budinský.
Narodil se 14. června 1929, dětství a mládí prožil
v Krucemburku: jeho otec Vladimír Budínský byl učitelem zdejší
školy, po válce patřil mezi členy sokolského divadla, které
režíroval MUDr. Václav Drbálek. Pokud rodiče žili, jezdíval za
nimi do Krucemburku.
J. Budínský absolvoval chotěbořské gymnázium a po maturitě
(1948) začal studovat divadelní vědu na Filozofické fakultě UK
v Praze. Později přešel na DAMU, kde studoval do roku 1954
režii. Jako režisér pak působil v Městském divadle Kolín,
v divadlech v Kladně, Klatovech a v Městském oblastním divadle
Varnsdorf.
Úspěšné bylo jeho působení v Horáckém divadle Jihlava
(1963–70). Jako režisér zde nastudoval řadu her českých
dramatiků (Jiráskova Lucerna, Čapkova Matka a Věc Makropulos,
Tylova Fidlovačka, Naši furianti L. Stroupežnického) i světových
klasiků (W. Shakespeare, F. Dürrenmatt, T. Williams aj.).
Začátkem 70. let musel z jihlavského divadla odejít.
V roce 1971 přešel do chebského divadla. To se stalo v té době
útočištěm pro divadelníky, kteří měli být v Praze zapomenuti:
režisér Jan Grossman, herec František Husák, později zde začínala
Valerie Zawadská. Po odchodu Miloše Horanského se J. Budínský
stal šéfem uměleckého souboru a tím byl až do roku 1989.
K významným inscenacím, které režíroval, se řadí Vojna E. F.
Buriana, Anouilhova Antigona, Obchodník s deštěm R. Nashe,
Dürrenmattova Návštěva staré dámy, Williamsova Vytetovaná
růže aj. V listopadu 1989 se stal prvním mluvčím Občanského fóra
v Chebu.
Jako režisér J. Budínský hostoval v Brně, Liberci, Českém
Těšíně a v německém Dobelnu s hrou podle Otčenáškovy novely
Romeo, Julie a tma.
Po odchodu do důchodu v roce 1990 se odstěhoval do Prahy.
Pavel Vomela

SETKÁNÍ
S ING. PETREM PALEČKEM
Ve svých článcích jsem psal o ing. Václavu Palečkovi a o paní
Maškové, rodině Zmekových, Anně Palečkové a malém Petru
Palečkovi, kterého si vzala paní Mašková do Krucemburku poté,
co byla jeho maminka Anna Palečková zatčena a odvezena do
internačního tábora v Svatobořicích. Petr žil v Krucemburku až do
konce války. Můj článek Neznámé osudy našel na internetu a od té
doby trvá naše přátelství.
Chtěl bych vás seznámit s touto významnou osobností. Letos
v dubnu jsem se s ing. Petrem Palečkem setkal v Praze, kam přijel
navštívit svého bratra, který v Praze žije. Při tomto setkání jsem se
dozvěděl zajímavé informace o něm a jeho rodině. Stále vzpomíná
na Krucemburk, kde prožil v rodině Maškových dětské roky do
roku 1945, a některé události války, které v Krucemburku zažil,
zejména havárii německé stíhačky za potokem u hřiště.
Inženýr Paleček žije v USA v Stranfordu v Kalifornii.
Jeho otec ing. Václav Paleček byl před válkou prezidentem
Svazu československých studentů a generálním tajemníkem
Československé obchodní komory, oženil se před válkou s Annou
Zmekovou a po okupaci odešel do Francie do emigrace.
Ve Francii se po jejím napadení fašistickým Německem
zúčastnil bojů na její obranu. Po porážce Francie odjel do Anglie,
kde se stal členem československé exilové vlády. Byl také vyslán
do USA k jednání s prezidentem Rooseveltem, pro toto jednání mu
prezident Beneš propůjčil hodnost generála. Jinak pracoval
v ministerstvu zahraničních věcí u Jana Masaryka.

V roce 1940 se Palečkům narodil syn Petr, v té době byl již
jeho otec v zahraničí. Matka Anna byla po heydrichiádě poslána
do internačního tábora ve Svatobořicích a syn Petr byl u paní
Maškové v Krucemburku. Václav Paleček byl po skončení války
jmenován šéfem spojenecké mise v Berlíně. Po osvobození se také
rodina Palečkova šťastně setkala. V roce 1948 se jim narodil další
syn Tomáš.
Po únoru 1948 byl Václav Paleček propuštěn ze svých funkcí,
zatčen a odsouzen na 13 let do vězení; byl vězněn v různých
pracovních táborech. To se výrazně podepsalo na jeho zdravotním
stavu. Byl proto v roce 1957 předčasně propuštěn z vězení.
Syn Petr po ukončení základní školy začal navštěvovat
biskupské gymnázium v Praze. Po jeho zrušení přešel proto do
Nerudova gymnázia v Praze. Jeho spolužáky byli Václav Klaus a
Petr Pithart. Po maturitě, než se dostal na vysokou školu, dva roky
pracoval v ČKD v Praze.
Potom začal studovat na Českém vysokém učení technickém
v Praze, po dokončení začal pracovat v Závodech průmyslové
automatizace v Praze. V době jeho mládí a během studia
podporovala rodinu Palečkovu finančně paní Hana Benešová,
vdova po prezidentu Benešovi.

Petr Paleček byl vynikající sportovec, lyžař a orientační běžec.
V roce 1964 se stal mistrem sportu.
Začal také studovat magisterské studium na Vysoké škole
ekonomické. V roce 1969 byl přijat k dvouletému studiu na
Stranfordské univerzitě v USA. V polovině studia dostal příkaz,
aby se s ostatními studenty, kteří zde studovali, vrátil do ČSSR,
Petr odmítl, i když měl v republice manželku, a studium v Americe
dokončil. Manželka později odjela do Ameriky za ním. Poté si
našel zaměstnání ve společnosti Philip Morris. V letech 1973–75
byl ve Švýcarsku jako zástupce této společnosti. Později pracoval
jako vedoucí poradce společnosti Stan Ford, pracoval také ve
společnosti Research Institute.
V roce 1990 byl přijat Tomášem Baťou z Toronta, aby se
podílel na obnovení společnosti Baťa v tehdejší ČSSR. Zajišťoval
také první návštěvu Tomáše Bati v republice, doprovázel ho při
jednání s tehdejšími představiteli republiky, především
s prezidentem V. Havlem. V roce 1995 se připojil k Arturovi D.
Litterovi v Bostonu jako ředitel jeho pražské kanceláře.
V roce 2002 se vrátil do Kalifornie, kde žije se svou rodinou
na zaslouženém odpočinku.
Pavel Vomela

ABY ČLOVĚK BYL ČLOVĚKEM…

který je pro nás nejprve vzdálený a nepochopitelný, vše
přesahující; ten Bůh se chce učinit srozumitelným.
Nad dítětem, které se narodilo v betlémské stáji, září Boží
hvězda. Ježíš Nazaretský, jeho lidství, i v tomto obrazu dětské
bezmoci, je plností Božího sebevyjádření. Bůh, o kterém hovoří
lidská víra, už není vzdálený a neosobní Bůh, ale ten, který chce
být s námi jako jeden z nás. Je vždycky tam, kde je člověk. A tato
naděje je součástí naší vánoční víry. Ruský spisovatel F.
Dostojevskij vyznává: „Bez Boha není člověka.“ Proto jsme
zavázáni hájit velikost a důstojnost člověka, jeho práva a jeho
svobodu. Ve jménu této vánoční víry říkáme „Ne!“ všem
pokušením hodnotu člověka snižovat. Žádný člověk nesmí být
diskriminován. Ve jménu této vánoční Boží důvěry v člověka
chceme připomenout velikost a krásu lidství všem, kteří si zoufají:
všem hladovějícím, vykořisťovaným, nespravedlivě vězněným a
týraným, všem opuštěným dětem a lidem na ulici, …. Lidský život
– každý, i ten nejkřehčí – je posvátný. Je to veliká věc, když člověk
pochopí, že Bůh tak miloval svět, že poslal svého jednorozeného
Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
A proto jsem přesvědčen, že tam, kde je člověk, je vždycky důvod
pro dobrý skutek.
Přeji radost a pokoj do každého lidského srdce
v Krucemburku a okolí, a to nejen o Vánocích, ale po celý nový
rok 2018.
Pavel Seidl

Podle sociologických průzkumů je naše česká
společnost většinově ateistická. Ale i kdyby naše
společnost byla opravdu tak duchovně
vyprázdněná jako starý vinný sud, přesto v ní cosi
ještě duchovního zůstává. Tak jako vyprázdněný sud, který kdysi
uchovával dobré víno, nemůže úplně vyvětrat, stále ještě voní
dobrým vínem, vím, že většina lidí, pokud není otupělá, právě o
vánočních svátcích cítí onu Boží vůni a jde za ní.
Napadá mne otázka: Kde se zčistajasna vzala ta něha a
jemnost, kterou nikdy nikde během roku nezažijeme? To přece
není samo sebou! Musí to mít důvod. Když hovoří věřící člověk
s člověkem, který je víře vzdálený, o slavení Vánoc, poznává, že
celá poezie svátků, všechny ty staré tradice a zvyky, dárky,
vzpomínky, intimita rodiny, celá ta lidská stránka Vánoc je něco,
co nás spojuje. Ovšem pro někoho jsou tyto věci druhořadé, vnější.
Pro toho ty svátky vyvolávají vzpomínku na to, že se před dvěma
tisíci léty v Betlémě narodil Ježíš. Obojí je upřímné, ale něco
v tom chybí.
Oslava Vánoc není jen historickou událostí, jakýmsi pietním
aktem. Zpráva o Ježíšově narození není pro nás informací o
něčem, co se kdysi odehrálo, nýbrž je radostnou zvěstí pro všechny
lidi. Vánoce jsou pro nás zpřítomněním toho nejhlubšího důvodu,
proč ani nám „nic lidského nesmí být cizí“. Slovo Bůh se stalo pro
mnohé lidi cizím slovem, vzdáleným, podezřelým, budícím
nepříjemný pocit. Člověk dnes nechce moc osobního Boha, spíše
on sám by chtěl být jakýmsi bohem. V té chvíli, kdy si chce hrát
na boha, ztrácí svou lidskost. Dává průchod touze: na nikoho
nebrat velký ohled, být sám tím, který podle své libosti rozhoduje,
co je dobré a co je zlé, být tím, kdo bere do své vlastní režie svůj
život i život druhých, být středem všeho. To je lidská pýcha
v mnoha podobách. Každý z nás si tam již může dát konkrétní
příklady z každodenního života.
Vy, kteří se zajímáte o hvězdy, víte, že ve vesmíru existují tzv.
černé díry. Jsou to pravděpodobně hvězdy z tak husté a stlačené
hmoty, že nemohou vyzařovat žádné světlo. Jejich vlastní
přitažlivost je tak silná, že jejich gravitační pole nemůže nic
opustit. Ve vesmíru se proto jeví jako tmavé díry bez jakéhokoliv
spojení s okolím. Tak podobně mi připadají lidé, kteří nechtějí znát
nikoho jiného než sami sebe. A do toho všeho egoismu, temnoty a
osamocení slyšíme z ticha vánoční noci zvěst úplně šokující. O
tom, že v Božím srdci je jiná touha – touha být člověkem. Bible
říká stručně: „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ Bůh,

Pořad katolických bohoslužeb a některých akcí
o Vánocích ve farnostech Krucemburk a Sopoty
24. prosince – 4. NEDĚLE adventní – ŠTĚDRÝ DEN
Krucemburk – 8.00 h. – adventní mše svatá
Horní Studenec – 9.30 h. – adventní mše svatá
Vojnův Městec – 20.00 h. – půlnoční bohoslužba
Krucemburk – 22.00 h. – půlnoční bohoslužba
25. prosince – PONDĚLÍ – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
Krucemburk – 8.00 h.
Horní Studenec – 9.30 h.
Škrdlovice – 11.00 h.
Krucemburk – 15.00 h. – živý betlém na farním dvoře
26. prosince – ÚTERÝ – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Krucemburk – 9.30 h.
Vojnův Městec – 11.00 h.
Krucemburk – 17.00 h. – vánoční koncert v kostele sv.
Mikuláše
27. prosince – STŘEDA – Svátek sv. Jana, apoštola

Ždírec nad Doubravou DPS – 17.00 h.
Krucemburk – 18.00 h. – mše svatá s obřadem žehnání vína.
Po bohoslužbě bude na faře posezení při víně.
28. prosince – ČTVRTEK – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Krucemburk – 9.00 h. – turnaj ve stolním tenise „O Zlatou
fanku“ v sokolovně
Horní Studenec – 18.00 h.
30. prosince – SOBOTA
Sopoty – 16.30 h.
Škrdlovice – 18.00 h.
31. prosince – NEDĚLE – Svátek Svaté rodiny – SILVESTR
2017
Krucemburk – 8.00 h.
Horní Studenec – 9.30 h.
Vojnův Městec – 11.00 h.
Krucemburk – 16.30 h. děkovná pobožnost na závěr
občanského roku
1. ledna 2018 – PONDĚLÍ – Slavnost MATKY BOŽÍ, NOVÝ
ROK 2018
Krucemburk – 8.00 h.
Horní Studenec – 9.30 h.
Škrdlovice – 11.00 h.
Sopoty – 16.30 h.
5. ledna – PÁTEK
Krucemburk – 18.00 h. – během slavnostní bohoslužby bude
žehnání vody, kadidla a křídy
6. ledna – SOBOTA – Slavnost Zjevení Páně, Tři králové
Sopoty – 16.30 h.
Škrdlovice – 18.00 h.
7. ledna – NEDĚLE – Svátek Křtu Páně
Krucemburk – 8.00 h.
Horní Studenec – 9.30 h.
Vojnův Městec – 11.00 h.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY ČCE
Vážení spoluobčané, dámy a pánové,
proč jsme se sešli v první neděli adventní zde na
náměstí, abychom se viděli, pozdravili a prohodili
spolu pár slov? Vždyť se mnozí vůbec neznáme.
Nebo abychom si koupili svařené víno? Nebo jsme
přišli, protože tu zpívají naše děti či vnoučata? A
nedělám si iluze, že byste přišli kvůli tomu, co tady budou dva
faráři povídat! A proč vůbec rozsvítíme stromek?
Toto naše dnešní setkání na krucemburském náměstí může mít
i hlubší rozměr, že i my toužíme po setkání, po něčem krásném a
vznešeném. Že toužíme po něčem, co nás přesahuje. Že toužíme
po ztišení a zastavení se uprostřed kolotoče života. Že toužíme po
světle do svých životů, že vlastně všichni ve skrytosti toužíme žít
klidný život a slyšet dobré zprávy. Kdo z nás by nechtěl slyšet
uprostřed všelijakých zmatků svého života skutečně dobrou
zprávu?
Lidé dnešní doby chtějí mít jen ty nejlepší zprávy či informace.
Tady se nám vybaví všelijaké vymoženosti moderní doby jako
satelity, televize, počítače nebo internet. S neuvěřitelnou rychlostí
dostáváme novinky z celého světa až do svých pokojů a v
nepředstavitelném množství je můžeme ukládat tak, aby nám byly
kdykoli po ruce.
Každý z nás přijal v životě mnoho nejrůznějších informací.
Byla však mezi nimi skutečně dobrá a občerstvující zpráva? „Jako
chladná voda znavené duši je dobrá zpráva z daleké země.“ To
říká biblická kniha Přísloví /25,25/.
Chtěl bych Vám všem teď připomenout, že existuje jedna
velmi dobrá zpráva pro všechny lidi. I když je jedinečná, není
navenek nijak oslňující. Kvůli této události jsme my všichni zde.
Kdyby se před dvěma tisíci lety nenarodil v Betlémě Boží Syn,
Ježíš Kristus, nejenže bychom žádné setkání na náměstí

nepořádali, ale většinu písní, které jste slyšeli nebo uslyšíte,
bychom vůbec zpívat nemohli, protože by prostě neexistovaly.
Vánoce by neexistovaly. A my bychom možná slavili podle
starých římských zvyklostí pořád ještě slunovrat a vzdávali
bychom hold slunci.
Tato dobrá zpráva pro všechny, zpráva o narození Ježíše
Krista, je nejjasnějším promluvením, které se kdy stalo. Smíme
slyšet novinu o Božím smilování se nad námi i nad světem, pravdu
o Bohu i o sobě, ujištění o záchraně pro ty, kteří po ní touží.
Byl bych rád, kdyby Vás dnešní adventní setkání, zpívání i
rozsvícení stromku přivedlo na tyto myšlenky. Stále ještě zaznívá
do našeho světa dobrá zpráva o Boží pomoci v Ježíši Kristu.
Smíme ji i dnes slyšet a přes všechny své viny i přes zmatek ve
světě se jí chytit a nabýt dobré mysli.
Přeji Vám hodně radosti v Adventu i o letošních Vánocích.
Prožijte je ne v horečném spěchu a honbě za co nejlepšími dárky,
ale v radosti a klidu. Ať vám světlo tohoto našeho stromku, který
se za chvíli rozsvítí, připomene odraz světla Toho, který se narodil
do našeho světa.
Krucemburk náměstí 3. 12. 2017 v 17 hodin
Marek Vanča

Vánoční bohoslužby Farního sboru
Českobratrské církve evangelické v Krucemburku
Krucemburk:
24. prosince – 4. adventní neděle – bohoslužby v 10.00 h.
s krátkým pásmem dětí
25. prosince – Boží hod – bohoslužby s Večeří Páně v 10.00 h.
31. prosince – bohoslužby v 10.00 h.
Chotěboř:
25. prosince – Boží hod – bohoslužby v 8.15 h. s Večeří Páně
7. ledna
– bohoslužby v 8.15 h.

ADVENTNÍ KONCERT
2. prosince se konal v chrámu sv. Mikuláše v Krucemburku
adventní koncert VENI, VENI EMMANUEL v gregoriánském
chorálu a vokálním vícehlase v podání Scholy cantus gregoriani
z Hradce Králové pod vedením Mgr. Jana Lorence, který
vystudoval gregoriánský chorál na pařížské Ecole du Choeur
grégorien de Paris a vzdělání si doplnil na Universitě Sorbonne –
Paris IV.
Scola cantus gregoriani vznikla v roce 2013. Svým pojetím
navazuje na starobylou tradici jednohlasého gregoriánského
chorálu, tj. vlastního zpěvu římsko-katolické církve. Soubor tvoří
zpěváci a varhaníci, spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové a
Křesťanským akademickým klubem Salaš.
Plný kostel posluchačů zažil jedinečný umělecký zážitek.
Vedoucí souboru p. Lorenc přislíbil, že v příštím roce opět navštíví
se Scholou náš městys. Budou srdečně vítáni v adventním čase.
Požehnané Vánoce všem přeje místní organizace KDU-ČSL.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 6. ledna 2018 proběhne v naší obci tradiční
Tříkrálová sbírka. Tuto akci pořádá Charita České republiky po
celém území našeho státu. V Krucemburku sbírku organizuje
Římskokatolická farnost ve spolupráci s Úřadem městyse a
Oblastní charitou v Havlíčkově Brodě.
Skupinky tří králů navštíví naše domácnosti v sobotu
dopoledne od devíti hodin. Děti bude doprovázet vždy jeden
dospělý, který se na požádání prokáže platnou průkazkou. Peníze
se budou vybírat do úředně zapečetěné pokladničky.
Předpokládáme, že po Krucemburku bude chodit osm skupinek
koledníků, jedna skupina na Starém Ransku a jedna v Hluboké.
Pokud je někdo ochotný pomoci s přípravou, dospělí či děti,

prosím přihlaste se u p. Marty Rejškové, tel. 603 708 166, budeme
rádi za každou pomoc – ať již při obcházení obce či s přípravou
občerstvení.
Jedna zapečetěná pokladnička bude umístěna na Úřadu
městyse, a to od 2. do 8. ledna 2018, zde můžete též přispívat
svými dary.
Předem Vám všem děkuji za milé přijetí koledníků, sladkosti
pro ně, vaši štědrost při plnění pokladniček – tak jak jsme to prožili
minulé období. Díky, že podporujete záslužnou akci, ze které
peníze pomáhají těm nejchudším z chudých, z velké části v našem
regionu, a tak naplňujete poselství Vánoc – rozdávat radost.
Za organizátory Tříkrálové sbírky přeje krásné prožití
vánočních svátků
Marta Rejšková

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Letošní Vánoce budou pro naši Pečovatelskou službu
výjimečné. Zapojili jsme se do akce Českého rozhlasu Ježíškova
vnoučata aneb „Splňte vánoční přání osamělým lidem v domovech
pro seniory a v DPS“. Projekt zaujal šéfredaktora zpravodajství
Českého rozhlasu již loni na jaře, od letošního léta se pak
rozeběhla spolupráce s pracovníky domovů. Ti se svými klienty
sepsali jejich vánoční přání a do projektu je přihlásili. Mezi
množstvím přání se objevily třeba ponožky, let balonem nebo
dokonce setkání s Karlem Gottem. Naše PS se do projektu zapojila
i díky panu Martinu Máčelovi, který nás na něj upozornil. Mnozí
obyvatelé DPS Krucemburk se tak zařadili mezi tisíce lidí, které
„Ježíškova vnoučata“ obdarovala.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
Rok 2017 nám utekl jako voda, a my se neúprosně blížíme do
roku 2018. Co se dělo v roce 2017 v našem MS. Aktivně jsme se
zúčastnili akce Čistá Vysočina a vyčistili jsme trasu
z Krucemburku k chatě Rychtářce a část silnice od chaty
Rychtářky směrem k Vojnovu Městci.
Letošní rok jsme pořádali dvakrát zkoušky v bezkontaktním
norování na chatě Rychtářce a tímto bychom rádi poděkovali
všem, kteří přišli podpořit pejsky i jejich majitele; počet
návštěvníků byl opravdu vysoký, budeme se těšit opět za rok. Dále
jsme se tak jako každý rok zúčastnili střeleb – o Pohár Marcela
Dostála, letošní rok bohužel s minimální účastní našich členů.
Povedlo se nám také opět zajistit a rozvést krmivo pro zvěř,
vypustit do volnosti 5 párů zajíce divokého (o tom jsme
informovali v minulém čísle časopisu Domov), provést kontrolní
střelby na začátku tohoto roku a za letošní kalendářní rok máme
také všichni spoustu zajímavých loveckých zážitků, které se však
na tyto stránky bohužel nevejdou.
V letošním roce se nám nevyhnuly nepříjemné skutečnosti:
naše řady opustili tři členové – MVDr. Josef Zítka, pan Zdeněk
Lacina a pan Antonín Derfl. Čest jejich památce.
Do roku 2018 Vám za MS Krucemburk přeji klidné a
pohodové svátky, do nadcházejícího roku pevné zdraví, spoustu
štěstí, mnoho rodinné spokojenosti, pracovních úspěchů a řadu
nezapomenutelných zážitků v přírodě.

Rádi bychom Vás také upozornili na ples, který pořádá naše
MS, a to 13. ledna 2018 v sokolovně v Krucemburku.
Ing. Petra Kohoutová
Předvánoční čas nám zpříjemnilo i vánoční vystoupení dětí
z místní základní umělecké školy pod vedením paní Marty
Rejškové. 11. prosince se jídelnou DPS rozezněly vánoční písně a
koledy. I díky nim se všichni návštěvníci naladili do sváteční
pohody. Děkujeme nejen účinkujícím, ale všem, kteří aktivity PS
navštěvují a společně pomáhají vytvářet milou atmosféru.
Požehnané svátky vánoční a do nového roku hodně zdraví a
spokojenosti přejí
zaměstnankyně PS

INFORMACE
SPOLKU PŘÁTEL KRUCEMBURKU
V pátek 24. listopadu se sešli členové Spolku přátel
Krucemburku na slavnostní výroční schůzi, na které byla
zhodnocena činnost spolku za dvacet pět roků jeho existence.
Vzpomenuli jsme na vše, co spolek udělal pro své členy a pro
občany Krucemburku, připomněli jsme si také zesnulé členy
spolku, kteří byli při jeho založení. Při tomto významném výročí
dostali členové spolku upomínkové dárky.
V následující diskusi jsme si připomněli příhody, které jsme
zažili, vzpomínali jsme také na návštěvu zajímavých míst a
divadel, které jsme navštívili. První naše návštěva divadla byla
v Praze v Národním divadle na opeře Bedřicha Smetany Prodaná
nevěsta v roce 1993.
Během schůze byl nastíněn další plán naší činnosti především
v příštím roce. Věříme, že tři sedmičky ve výročí Krucemburku v
roce 2018 budou šťastné nejen pro městečko, ale také pro jeho
obyvatele a že důstojně toto výročí oslavíme.
Přejeme všem občanům Krucemburku vše nejlepší do nového
roku 2018.
Pavel Vomela

SHM KLUB KRUCEMBURK
Blíží se konec roku, a tak je na místě zhodnotit naši letošní
činnost. Dění v klubu se aktivně účastní 78 dětí a akce pro ně
připravuje přibližně 20 dobrovolníků. Od začátku roku do prosince
jsme připravili šestnáct krátkodobých akcí, uskutečnili jsme čtyři
tábory a celoročně (s výjimkou prázdnin) běží dva pravidelné
kroužky.
Naši florbalisté nás pravidelně reprezentují na turnajích
Salesiánského hnutí mládeže v Praze, kde se úspěšně drží mezi
nejlepšími týmy ve skupině. O tom svědčí i vítězství starších žáků
na prvním bodovacím turnaji v listopadu. A o našem klubu dávají
vědět pravidelně nejen florbalisté, také divadelní představení dětí
na květnových festivalech SHM se již stalo pěknou tradicí, naši
malí herci se pravidelně setkávají s úspěchem u publika.
Ani tentokrát jsme nevynechali Mikulášskou besídku. 10.
prosince jsme se sešli ve 14 hodin v kostele svatého Mikuláše.
Příchozí zhlédli již zmiňované divadelní představení v podání
našich dětí a také návštěvu štědrého světce s pomocníky.
A co nás ještě na konci posledního letošního měsíce čeká? Na
Boží hod vánoční si připomeneme příběh narození Ježíška, který
odpoledne ožije na farním dvoře při Živém betlému. Čas bude
upřesněn na plakátech. A společně také předčasně oslavíme
začátek nového roku: 28. prosince zveme na Předsilvestr do farní
klubovny všechny děti od 1. do 6. třídy od 17 do 19 hodin, s žáky
7. a 8. tříd pak budeme slavit od 20 do 22 hodin.
Přejeme klidné a požehnané prožití Vánoc a těšíme se na
setkávání při našich akcích i v roce 2018.

TJ SPARTAK STARÉ RANSKO
Letošní rok začal zimní přípravou dorostu hrajícího krajskou
soutěž a dospělých, kteří ještě na jaře byli účastníky okresního
přeboru. Letošní rok však musíme mužstvo dospělých rozdělit na
dvě části. Ta první byla úspěšná v tom, že se mužstvo dostalo
z druhého místa do krajské soutěže I.B třídy, a ta druhá je samotné
účinkování v podzimní části soutěže (viz zpráva vedoucího
mužstva). Výkonný výbor se jinak scházel každý měsíc a na svých
schůzích průběžně řešil a zajišťoval potřeby TJ.
Ke kulturním akcím pro veřejnost určitě patří dětský den, který
byl 11. června, o který se zdárně postaraly členky naší TJ, a 1.
července byl na hřišti Spartaku již desátý ročník Memoriálu
Jaroslava Večeři, který zajistilo vedení Spartaku. Spolupracovali
jsme také s vedením městyse při výměně oken v kabinách;

provedli jsme vybourání stávajících oken. Aby mohla začít vlastní
rekonstrukce kabin ve vnitřních prostorech, kterou městys
naplánoval na začátek října, museli jsme přeložit všechna
zbývající utkání na hřiště soupeřů a provést vyklizení místností.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem sponzorům, kteří nás
finančně podporují, správci sportovního areálu panu Dymáčkovi a
hlavně vedení městyse Krucemburk za realizaci naplánovaných
prací v kabinách na rok 2017.
za TJ Spartak Jan Hülle

Podzimní část I.B třídy je za námi
Podzimní část krajské I.B třídy pro ranecké chlapy už skončila
a nebyla to zrovna procházka růžovým sadem, čemuž odpovídá i
umístění. Ranečtí chlapi odehráli celkem 13 utkání, z nichž čtyři
zápasy odehráli na domácím hřišti na Starém Ransku a zbylých
devět utkání odehráli na soupeřových trávnících. „A“ tým se
umístil na předposledním 13. místě ze 14 týmů se čtyřbodovým
ziskem. Tři body jsme získali za výhru ve venkovním zápase
s mužstvem Černovic a jeden bod jsme získali za remízu s týmem
z Rozsochatce. Bodů mohlo být i více, pokud bychom měli
v některých utkáních více štěstí v zakončování vyložených
gólových šancí. Za uplynulou část jsme vstřelili 19 branek a 51
jich obdrželi. Nejvíce branek (5) vstřelil hráč Filip Dymáček,
který je ještě členem dorosteneckého mužstva.
Navzdory nepříliš vydařené podzimní části není nic ztraceno a
v jarní části budeme bojovat o záchranu v krajské soutěži, kde nás
na jaře čeká devět domácích utkání, v nichž se budeme snažit co
nejvíce bodovat. Příprava na jarní část začne na začátku ledna
2018. V únoru a březnu jsou naplánována celkem čtyři přátelská
utkání, která budou odehrána na umělé trávě v Chotěboři. Soupeři
budou mužstva z České Bělé, Miřetic, Svratky a Kameniček.
Začátek jarní části je plánován na konec měsíce března 2018.
za „A“ tým vedoucí mužstva Ing. Jan Dymáček

Dorost

Skončily prázdniny a nás opět čekal podzim plný fotbalu. Po
sloučení s týmem Vísky jsme dále mohli pokračovat v I.A třídě
dorostu, což je dobře. Na seznámení s novými hráči a složení
sestavy jsme měli jeden turnaj a dva přípravné zápasy. Kluci se
celkem brzy seznámili a začali tvořit nový tým.
Na domácím hřišti jsme sehráli pouze jedno utkání, a to bylo
vítězné. Jelikož jsme se konečně dočkali opravy kabin, ostatní
zápasy jsme odehráli ve Vísce.
Výsledky na podzim byly střídavé, ale i v prohraných zápasech
podali kluci dobré výkony.
Na podzim se střelecky prosadili: Dymáček Filip (14 gólů),
Černohorský Lukáš (8), Losenický Miloš (6), Lupták David (4),
Pecina Ondřej a Benák Michal (3), Soukup Pavel, Ondráček
Vlastimil, Slavík Tomáš (1 gól).

Výsledky zápasů: V. Beranov – St. Ransko/Víska 4:1, St.
Ransko/Víska – Měřín 2:1, Batelov – St. Ransko/Víska 5:3,
Pohled – St. Ransko/Víska 0:7, Polná B – St. Ransko/Víska 0:4,
St. Ransko/Víska – Kamenice n. L. 9:0, Pacov – St. Ransko/Víska
4:2, Rantířov – St. Ransko/Víska 4:5, St. Ransko/Víska –
Havlíčkův Brod B 5:6, Chotěboř – St. Ransko/Víska 4:2, St.
Ransko/Víska – Počátky 1:6
za vedení dorostu Jan Pecina
Rk.
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odstranění vývratů stromů, odstranění nebezpečného hmyzu,
čištění kanalizace apod.
Jednotka provedla přestavbu garáže hasičské zbrojnice, aby
odpovídala potřebám nové cisternové automobilové stříkačky
MAN 15 M2Z (rok výroby 2007), která nahradila dosud
používanou CAS Š706 RTHP z roku 1967. Nová CAS byla do
Krucemburku převedena z HZS Kraje Vysočina. Hasiči odvedli
při přestavbě garáže 400 hodin dobrovolné práce a celý Sbor
vyjadřuje vděk všem sponzorům a spoluobčanům, kteří přiložili
ruku k dílu. Obzvláště děkujeme panu Kristlovi. Hasiči rovněž
děkují za toleranci spoluobčanů z bytových domů nad hasičskou
zbrojnicí, kteří museli trpět hluk a prach v průběhu stavebních
prací.
SDH děkuje Úřadu městyse za podporu v činnosti a pomoc při
rozvoji jednotky v naší obci (žádosti o dotace, techniku atd.).
Přejeme vám, vážení spoluobčané, klidné a radostné dny.
Martin Kasal, Martin Rejšek

NEOFICIÁLNÍ MS DRAČÍCH LODÍ
VE ZNOJMĚ 2017

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Vážení spoluobčané, do konce listopadu letošního roku
absolvovala jednotka krucemburských hasičů 29 výjezdů. Jednalo
se o požáry a výjezdy technické pomoci, mezi které patří

Na poslední den v září se tým Perunů přesunul do Znojma na
již tradiční závody dračích lodí. A protože se jednalo o jubilejní
10. ročník a jak se říká „změna je život“, Peruni se rozhodli jet za
tým Italské mafie. Po tradičních trénincích na vodě i na suchu jsme
museli usoudit, že jsme skvěle připraveni zúčastnit se klání o
poháry.
Po příjezdu jsme se všichni nastrojili do kostýmů mafiánů a
nutno podotknout, že jsme byli sladěni do posledního detailu,
včetně pistolí, samopalů a samozřejmě doutníků. Po ranní poradě
kapitánů a slavnostním nástupu na podium jsme se již honem
museli přesunout v dresech do lodě a čekalo nás první klání, a to
hned dračí biatlon. V letošním ročníku nás čekalo mimo tradiční
jízdu vpřed i couvání, které jsme s velkou dávkou legrace zkoušeli
na trénincích na Řece. Musím říci, „nebylo to špatné“, jen kdyby
se zadařilo loď při zpětném chodu nakormidlovat správným
směrem, aby se dalo trefit do gongu. Trochu nás to rozhodilo,
neboť jsme měli krásný čas a i náš bystrý střelec skolil všechny
terče. Ale i o tom je sport a nedá se nic dělat, jen se z toho poučit.
Každopádně jsme měli tu nejlepší bubenici, jakou jsme mohli mít,
naši Pavlínku, která nás naprosto skvěle hnala za co nejlepšími
výsledky.
Celý den jsme se s vodou a ostatními týmy rvali tak, jak to umí
jen Peruni a jejich přátelé z Partičky a Rumělky.
Ve finále v kategorii MIX jsme se umístili na celkovém 12.
místě z 21 posádek. Přesto jsme vybojovali cennou trofej
v červeném B finále ve své rozjížďce, a to trofej nejcennější.
S velkým odhodláním se naše posádka rozhodla nastoupit do
večerního gladiátorského závodu na 50 m sprint….aneb….hrabej,
jak nejrychleji můžeš…V rychlém sledu se odjížděl jeden závod
za druhým vyřazovacím způsobem. My jsme se dostali až do

semifinále, kde se nám pomyslné dveře zavřely v souboji
s profesionálním týmem Nautilus. To jsme ovšem považovali za
velký úspěch, neboť odstup na profitým byl naprosto minimální.
Velký dík patří organizátorům akce nejen ve Znojmu, neboť
každý ročník je doladěn do posledního detailu, tak především
posádce Perunů, jak se porvali s línou řekou Dyjí. Speciální
poděkování patří lidem z týmu, kteří se věnovali organizaci celé
výpravy, protože není jen tak dát do kupy skupinu lidí, kteří se
budou naplno věnovat této akci a dají do toho kus sebe.
Již teď se dá říci, že další ročník bude odveden tak, jak to naše
skvělá posádka umí.
za Perun Štěpán Janáček a Eva Nováková

SPOLEK ZAHRÁDKÁŘŮ

Vl. ROČNÍK
POHÁRU GUSTAVA FRIŠTENSKÉHO

Tým dračích jezdců Perunu Hluboká, doplněný o posily z řad
Horalek a Jedovatých Rumělek, vyjel daleko za hranice našeho
krásného Kraje Vysočina bojovat na druhé největší řece České
republiky – Labi. V sobotu 28. října nám bylo velkou ctí zúčastnit
se již šestého ročníku dračích závodů o pohár Gustava
Frištenského.
Závody se uskutečnily na nábřeží řeky Labe ve Štětí, od
přístavního mola u Majka. Již od samotného rána nám nebyl
nakloněn ani sám nejvyšší slovanský bůh hromovládce, vládce
bouří a pán blesku Perun. Den se vlekl v závoji deště, zimy a
neutuchajícího větru. Avšak morálku, dobrou náladu a nadšení
pomáhal udržovat pořadatel závodů, dračí kouč, závodník, jezdec,
kamarád a člověk s velkým srdcem Petr Čáp Procházka.
Závodů se zúčastnilo šest týmů a závodilo se ve dvou
kategoriích. V první kategorii se bojovalo o umístění a finanční
výhru a ve druhé kategorii se jelo o pohár Gustava Frištenského.
Závodilo se na trati dlouhé 1.200 metrů při startu dvou lodí. Po
první rozjížďce se vzhledem k počasí a udržení bojového ducha
odjela po kratičké přestávce rozjížďka druhá. S tratí jsme se
porvali statečně, za vytrvalého povzbuzování Čápa, který nás ani
na moment nenechal vydechnout a od kormidla nám dával slušně
zabrat. Vzhledem ke kvalitě ostatních týmů se bohužel jezdci
Perunu umístili na šesté, tudíž poslední příčce. Pro závodníka nic
moc vyhlídky k dalšímu úspěchu. Leč o to radostnější bylo
vyhlášení druhé kategorie o pohár a čest. Po sečtení všech časů a
přičtení handicapů se podařilo týmu Perunu obsadit nádherné,
právem vybojované druhé místo. Úspěch a radost umocnil fakt, že
samotný závod nesl jméno velkého bojovníka, neskutečného
Čecha, člověka velkého jak zjevem, tak i duchem – Gustava
Frištenského.
Všem závodníkům, kamarádům a přátelům dračích lodí patří
velké díky za jejich výkony a za obrovské dračí odhodlání
k posouvání hranic sportovního přátelství.
Tímto fantastickým závodem Perun Hluboká zakončil dračí
sezónu 2017.
za Perun Štěpán Janáček a Eva Nováková

Po úspěšné výstavě v srpnu nás čekaly další tradiční akce. Již
vice než 40 let je v provozu moštárna. I v letošním roce byla v naší
oblasti celkem slušná úroda jablek. Zajistili jsme moštování po
čtyři sobotní dopoledne a spokojení zahrádkáři si odnesli více než
2.500 litrů moštu. Nyní již nejsou moštovány takové objemy jako
zpočátku, kdy bylo za prvních 13 let vymoštováno 75.000 litrů
moštu. V současné době však naše členská základna stárne, takže
máme někdy problém obsadit směny při moštování. Rádi mezi
sebou přivítáme nové členy se zájmem o zahrádkaření.
Začátkem prosince jsme se sešli na předvánočním posezení.
Tuto akci již tradičně zajišťují naše ženy. Jsme vždy překvapeni,
jakou výzdobu dokáží jejich šikovné ruce vytvořit z různých
materiálů pro tento adventní a vánoční čas. Máme možnost
načerpat spoustu nápadů pro výzdobu našich domovů, pro
navození té správné adventní a vánoční atmosféry. Při této akci si
přítomní mohli prohlédnout fotoknihu. Ta díky digitální fotografii
zachycuje činnost Spolku zahrádkářů od roku 2003 do roku 2017.
Ostatní členové mají možnost si ji zapůjčit. Přihlásit se můžete u
svých okrskových důvěrníků.
Všem členům spolku, kteří se aktivně podíleli na zajišťování
našich akcí během roku, bych chtěl poděkovat za jejich práci.
Zejména u výstavy se zapojila většina členů při přípravě výstavy,
ostatní přispěli tolik potřebným dodáním květin pro aranžování.
Na závěr bych chtěl všem popřát klidné a pohodové prožití
vánočních svátků a do nového roku mnoho úspěchů, hodně štěstí
a hlavně pevné zdraví.
Pavel Novák

TURNAJ V KŘÍŽOVÉM MARIÁŠI
Letošní ročník turnaje o mariášového krále Kraje Vysočina byl
naplánován na sobotu 28. října. Prezentace turnaje proběhla mezi
8. a 9. hodinou. Během prezentace se podávala na posilněnou
polévka. Losování k jednotlivým stolům bylo provedeno před
zahájením turnaje počítačovým programem. K hracím stolům
zasedlo celkem 52 hráčů. V letošním ročníku byl poprvé zaveden
nový spravedlivější systém hodnocení o celkové umístění. Není to
jako dříve, že kdo nahrál nejvíce peněz, byl nejlepší, ale celkové
umístění bylo hodnoceno podle umístění v jednotlivých kolech,
kde byly přiděleny každému hráči body za dosažené umístění.
Hrála se čtyři kola po 60 minutách. Krátkou přestávku mezi
jednotlivými koly si každý vyplnil po svém. Na každém takovém
turnaji se potkává spousta známých, a tak je pořád o čem mluvit.
Hodnotí se hra, jak se komu daří, nebo kdo co nezahrál dobře.
Vysvětlují se herní situace a v nemalé míře někdy vzplanou i
emoce nad některou zbytečně prohranou hrou. To už k této hře
patří, ale i mariášníci jsou kavalíři jako jiní sportovci. Jako
rozhodčí turnaje musím říci, že všechny vzniklé spory, kterých
bylo minimum, byly řešeny smírně a s nadhledem všech
zúčastněných.

Oběd byl naplánován po třetím kole, ale v zápalu boje byl
přesunut až na konec turnaje. Tato varianta ušetřila spoustu času,
protože zatímco hráči jedli, byly zpracovány výsledky a turnaj se
zbytečně neprotahoval. Do poslední chvíle nebylo rozhodnuto o
vítězi turnaje, protože se o celkové prvenství přetahovali Václav
Jelínek ze Simtan, František Joska z Údav a Josef Ryšavý
z Hněvkovic. V konečném účtování byl nejlepší František Joska,
druhé místo obsadil Josef Ryšavý a třetí byl Václav Jelínek. Po
celkovém vyhlášení výsledků a předání cen byl turnaj zdárně
ukončen ke spokojenosti všech zúčastněných.

názvem PŘEDVÁNOČNÍ RADOVÁNÍ. Děti si užívají sněhové
nadílky, stavějí sněhuláky a bohatou vánoční nadílku připraví i pro
lesní zvířátka. Vánoční koledy společně zazpívané byly krásným
rozloučením divadélka pro tento kalendářní rok.
Příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2018 vše
dobré přejí
členové loutkářského souboru.

SPOLEČNOST JANA ZRZAVÉHO
Společnost Jana Zrzavého (SJZ) pořádala i v tomto roce četné
kulturní akce, jimiž šířila osvětu nejen o malíři Janu Zrzavém a
jeho díle, ale také o jeho Vysočině, a to zejména o Krucemburku.
Výstavy „Z ilustrační tvorby Jana Zrzavého” a „Jan Zrzavý a
Benátky” byly instalovány v průběhu roku 2017 v Brně a od října
je první z nich ve Wichterlově gymnáziu v Ostravě a druhá je
umístěna v havlíčkobrodském gymnáziu. Je zajímavé sledovat
reakce v návštěvních knihách i při samotných vernisážích.
Vystavené exponáty většinou přimějí návštěvníky k soustředěné
prohlídce a k tichému zamyšlení. V případě mladých lidí, jak
vidíme na záběru z Ostravy, je to obzvláště potěšující.

Po každé takové náročné akci samozřejmě dochází k debatám,
jaké to vlastně bylo. Doufáme, že všichni hráči byli spokojeni jak
s organizací turnaje, cenami, jídlem, ale i prostředím, ve kterém se
hrálo. Na turnaji byli hráči z různých koutů republiky, například
z Hradce Králové, Trutnova, Pardubic, Vrchlabí, Chrudimi,
Bystřice nad Pernštejnem, Zbožňova, Ledče nad Sázavou,
Havlíčkova Brodu, Světlé nad Sázavou a okolí. Myslím si, že i toto
je cesta, která zviditelní Krucemburk a celkově rozšíří jeho
kulturní dění.
Ještě bych chtěl touto cestou poděkovat všem sponzorům, kteří
turnaj podpořili a pomohli tak částečně zajistit věcné ceny. Dále
děkuji vedení Sokola za vstřícně vytvořené podmínky a všem
členům, kteří zajišťovali občerstvení po celou dobu turnaje; bez
nich by úroveň turnaje nebyla od zúčastněných hráčů tak kladně
hodnocena.
za pořadatele turnaje Jan Hülle, člen Českého svazu mariáše

Ostravský gymnazista při prohlídce výstavy „Z ilustrační tvorby J. Zrzavého”.

Také v Havlíčkově Brodě se mladí lidé o výstavu zajímali a
podrobně si ji prohlíželi.

LOUTKOVÉ DIVADLO OBLÁZEK

Návštěvníci výstavy „Jan Zrzavý a Benátky” v havlíčkobrodském gymnáziu.

S příchodem podzimu Loutkové divadlo Oblázek připravilo
opět dětská divadelní představení.
V říjnu jsme potěšili děti pohádkou PRINCEZNA NA
HRÁŠKU. Listopad představil pohádku ČERT A KÁČA.
Prosincová pohádka nás vnesla do vánočního času už svým

Jevištní koláž „Kouzelník, který uměl namalovat duši” měla v
Ostravě svou 25. reprízu. Bylo to 12. října 2017, přesně v den 40.
výročí úmrtí Jana Zrzavého. Těší nás, že toto naše divadlo o Janu
Zrzavém je stále diváky žádáno.
V Havlíčkově Brodě a v Krucemburku proběhly hojně
navštívené pořady slova, projekce a hudby, které přiblížily
divákům některé zajímavosti ze života a díla Jana Zrzavého.

elektroinstalace, osvětlení. S použitím běžných materiálů a
stavebních postupů jsme docílili nového, moderního, vesnického

Jan Zrzavý v malířově díle jako autoportrét a Jan Zrzavý v hereckém podání.

V Krucemburku se tato kulturní akce konala 22. října 2017,
přesně v den, kdy byl Jan Zrzavý před 40 lety v tomto „městečku
do kopečka” dle svého přání pochován.

Projekce obrazů Jana Zrzavého byla doprovázena sborovým zpěvem.

Všechny uvedené kulturní akce včetně pořadu Host do domu,
který byl vysílán 2. října v Českém rozhlase Dvojka, byly
důstojnou připomínkou 40. výročí úmrtí Jana Zrzavého. SJZ je
potěšena zájmem a vnímavou pozorností všech návštěvníků.
Dr. Jitka Měřinská, Společnost Jana Zrzavého

ZASTÁVKA U SOKOLOVNY
V roce 2016 jsme
řešili opravu zastávky
u sokolovny. Rezavá
střecha, mokré zdi,
nevzhledná
opadávající
omítka,
podhled s nahnilými
palubkami, část krovů
na
výměnu,
nedostatečné vybavení – to vše bylo impulzem pro nutnou
rekonstrukci. Když jsme opravu připravovali, řešili jsme, jaké
materiály, barvy, obklady použijeme, jak bude zastávka vypadat a
fungovat po opravě.
Oslovili jsme architekta Davida Ptáčka, který přišel
s netradičním řešením. Řešením, ve kterém byly provedeny
základní opravy, jako jsou nátěr krytiny, nové oplechování, svody,
odvodnění, nová fasáda, podhledy, strop, vyrovnání podlahy,

vzhledu. Při opravě nebyly použity žádné speciální materiály, ani
stavební řešení, které by stavbu prodražovalo.
Zastávka je již opravena delší dobu. Na podzim tohoto roku do
ní bylo nainstalováno vybavení, jako jsou stůl, židle, zrcadlo,
věšák, polička a obrázky, které byly darovány občany.
Z bezpečnostních důvodů jsme do zastávky umístili kameru, která
snímá celý prostor a odrazuje případné vandaly. Osvětlení
instalované v podhledu vytváří za tmy bezpečný prostor.
Celkové náklady opravy činily necelých 170.000 Kč. Opravu,
tedy stavební část, podpořil dotací ve výši 61.501 Kč Fond
Vysočiny.
Nekonvenčního řešení si všimlo několik novinářů a napsali o
nás:
• i.rozhlas: „Pravá vesnická zastávka. Krucemburk se pyšní novou
autobusovou stanicí, která vypadá jako světnice.“
• Jihlava.idnes.cz: „Neobvykle útulná autobusová zastávka má
poličku, zrcadlo i věšák.“
• Havlickobrodsky.denik.cz:
„V Krucemburku cestující
počkají na autobus v selské
světnici.“
Televize Barrandov vzápětí
přijela natočit krátký vstup do
pořadu
„Naše
zprávy“,
odvysílala jej 22. 11. 2017.
Věříme, že tato oprava
přispěla k příjemnějšímu a
bezpečnějšímu prostředí nejen
pro cestující.
Děkuji tímto všem, kteří se na akci podíleli.
Mgr. Otto Kohout

