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Domov
NÁvšTěva MaNŽeLkY PreZIdeNTa v kruceMburku

sLavNosTNí vYŘaZeNí  ŽÁků 9. roČNíku

Manželka prezidenta České republiky paní Ivana Zemanová v doprovodu manželky hejtmana Kraje 
Vysočina Jitky Běhounkové navštívila ve středu 26. června naše Informační centrum a Pamětní síň 
Jana Zrzavého. Jejím hlavním cílem byla prohlídka Pamětní síně Jana Zrzavého, kterou ji provedla 
paní Miloslava Michalová ze Společnosti Jana Zrzavého. Po prohlídce budovy Úřadu městyse se 
paní Ivana Zemanová podepsala do pamětní knihy městyse Krucemburk a poté se vydala s dopro-
vodem k hrobu akademického malíře Jana Zrzavého, kde položila k uctění jeho památky kytici.  

Na závěr návštěvy paní Zemanová 
a  paní Běhounková navštívily Čer-
venou vilu. Děkujeme manželům 
Binkovým, Janě Taimrové a  Janu 
Malkrabovi za umožnění prohlídky.

(red.)

Čtvrteční odpoledne 27. června bylo 
pro žáky 9.  ročníku základní školy 
slavnostní. V sále kina probíhalo je-
jich slavnostní vyřazení.

Po projevu pana starosty Mgr. Otto 
Kohouta a  pana ředitele Mgr. Jiřího 
Šikla předala absolventům třídní uči-
telka Mgr. Jitka Kadlecová jejich po-
slední vysvědčení ze základní školy. 
Pro každého byla připravena stužka, 
pamětní list a drobné dárky. Atmosfé-
ru doplnilo vystoupení žáků ZUŠ pod 
vedením Marty Rejškové.

Všem absolventům přejeme 
mnoho štěstí do dalších let.

Mgr. Jitka Kadlecová – třídní učitelka
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Podoubravský víceboj

V sobotu 7. září se konal v Malči 12. ročník 
setkání zastupitelů Svazku obcí Podoubra-
ví. V tento termín byla bohužel většina za-
stupitelů zaneprázdněna nebo zdravotně 
indisponována, a  tak jsme reprezentovali 
obec ve složení Otto Kohout, Miroslav Zvo-
lánek, Kristýna Kohoutová a  Otto Kohout 
ml. Psychickou podporu týmu dělala Julin-
ka Kohoutová.

Maleč nezklamala a  ve sportovně ha-
sičském areálu připravila krásné doved-

nostní, vědomostní a sportovní disciplíny. 
Jednou z netradičních disciplín bylo dojení 
mléka (vody) na umělém modelu krávy.

První místo vybojovala obec Sobíňov 
v čele s panem starostou Milošem Starým. 
Ze 17 soutěžících družstev jsme se umístili 
na patnáctém místě.

Věřím, že příští rok vytvoříme silný tým 
zastupitelů a  pojedeme pro vítězství do 
Rušinova.

Mgr. Otto Kohout

Od čtvrtka 20. do neděle 23. června probí-
hal v naší obci Mimořádný filmový festival 
„Krucemburský výtah“. Festival byl zahá-
jen v čtvrteční podvečer promítáním filmu 
Teroristka, který uvedl jeho režisér a scéná-
rista Radek Bajgar. Po modrém koberci se 
prošli a slavnostní slovo pronesli náměst-
kyně hejtmana Ing. Jana Fischerová, hrabě 
Constantin Kinský, duchovní otec festivalu 
Martin Ondráček, hlavní koordinátor fes-
tivalu Martin Máčel a paní místostarostka 
Dagmar Sobotková.

Po koncertu kapely Bee Band, která zahrá-
la na krucemburském náměstí, a  malém, 
zato krásném ohňostroji se festival rozběhl 
naplno. Promítalo se v pěti kinech, v nichž 
si každý návštěvník přišel na své.

Festivalu udělil záštitu hejtman Kraje 
Vysočina MUDr. Jiří Běhounek a v průběhu 
festivalových dnů Krucemburk navštívily 
významné osobnosti, jako jsou herečka 
Erika Stárková, filmový střihač Dalibor 
Lipský (syn režiséra a  scénáristy Oldři-
cha Lipského), starosta Nového Města na 
Moravě a  toho času kandidát na ministra 
kultury Michal Šmarda, scénáristka filmu 
Chata na prodej Lucie Bokšteflová, spiso-
vatelka Dana Emingerová, bývalý váleč-
ný zpravodaj Petr Pravda, Ivan „Zobák“ 
Pelikán King Skate, ředitelka společnosti 
Slevomat Marie Havlíčková, zakladatelka 
Ježíškových vnoučat Oli Štrejbarová, ředi-
telka marketingu společnosti DHL Radka 
Havlenová.

Do organizace této akce se zapojilo mnoho 
dobrovolníků, ať už z  řad spolků či jed-
notlivců. Protože bychom jistě na někoho 
zapomněli, věřím, že mi odpustíte, když 
nebudu jmenovitě děkovat všem, kteří se 
na akci podíleli.

Pár jmen a organizací ale zmínit musím. 
Děkuji tímto Martinovi Ondráčkovi, Láďovi 
Polanskému, Martinu Máčelovi, Petře Ha-
vlasové, Patriku Otradovskému, Dagmar 
Sobotkové, Jiřímu Šiklovi, Tereze Robin-
son a Kateřině Zavadilové.

Děkuji organizacím, jejichž členové se 
zúčastnili příprav: Sbor dobrovolných ha-
sičů Krucemburk, Perun Hluboká, Sokol 
Krucemburk, Sbor dobrovolných hasičů 
Kohoutov. Děkuji všem dobrovolníkům, 
kteří nám pomáhali s organizací a přípra-
vou festivalu. Děkuji také všem, kteří si 

přišli užít příjemná odpoledne a  večery 
u  pláten kin a  přispěli tak na dobrou věc 
– výtah do Domu s pečovatelskou službou 
v Krucemburku.

Festivalem se nám podařilo vydělat bez-
mála 105.000 Kč. Tyto peníze budou použi-
ty na výstavbu výtahu v Domě s pečovatel-
skou službou.

Jako doplňkový program si návštěvníci 
mohli užít velkoformátovou výstavu fo-
tografií Ježíškových vnoučat, prohlídku 
a  promítání v  atomovém krytu Základní 
školy Krucemburk, výstavu obrazů míst-
ních malířů v Obřadní síni ÚM a fotopoint 
filmové Vysočiny u sokolovny.

Výtah je v současné době ve výrobě a za-
čátkem listopadu bude slavnostně uveden 
do provozu.

Mgr. Otto Kohout 

MIMoŘÁdNý FILMový FesTIvaL kruceMburský výTaH

Promítání ve školním krytu

Zahájení festivalu na náměstí

Velkoformátová výstava zastavení Ježíškových vnoučat
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doTace Z   FoNdu kraje vYsoČINa

Šestnáctého června se uskutečnila slav-
nostní vernisáž prodejní výstavy obrazů 
s názvem Obrazy z Krucemburku. V obřad-
ní síni Úřadu městyse byly k vidění obrazy 
od místních výtvarníků Elišky Matoušové, 
Josefa Vaška a Ondřeje Jandy. 

Každý z výtvarníků svým osobitým stylem 
ztvárnil okolí Krucemburku, krajinu Vyso-
činy i krásu velkoměsta.

Za vysoké účasti návštěvníků se úvodní 
řeči ujal pan starosta Mgr. Otto Kohout. 
O dobrou atmosféru vernisáže se postaral 

hudebním doprovodem na klavír pan Mar-
tin Janda.

Samotnou výstavu bylo možné navštívit 
dalších čtrnáct dní i během Mimořádného 
filmového festivalu Krucemburský výtah. 
Výstavu provázela s nadšenými ohlasy vy-
soká účast milovníků umění.

Vystavené obrazy si se zájmem při své 
návštěvě Vysočiny prohlédla i  manželka 
prezidenta České republiky paní Ivana Ze-
manová.

Za vystavující bych chtěl poděkovat 
všem návštěvníkům a  také zastupitelstvu 
za poskytnutí reprezentativních prostor. 

Ondřej Janda

•	 kontejnerové stání v  ulici Na Viničkách 
pro všechny kontejnery na tříděný odpad,

•	 koše na odpadky se zásobníkem na sáč-
ky pro psí exkrementy (koše byly umís-
těny na území Krucemburku a  Starého 
Ranska),

•	 vysokotlaký čistič Riwall REPW 150 SET 
a dezinfekční – čistící chemie na vyčištění 

stávajících kontejnerů na tříděný odpad,
•	 distribuce informačních letáků o správ-

ném třídění odpadu.

Veškeré investiční i neinvestiční náklady na 
projekt jsou 179.240 Kč, z dotace Fondu Kra-
je Vysočina získal městys částku 77.723 Kč.

Radka Rudolfová

V letošním roce jsme podali žádost o dotaci z roz-
počtu Kraje Vysočina na podporu turistických 
center v Kraji Vysočina pro Informační centrum 
(IC) . Naše žádost byla úspěšná a byla podepsá-
na smlouva o  poskytnutí dotace v  celkové výši 
54.000  Kč. Dotace bude použita na dovybavení 
našeho IC (např. počítačová 
sestava), zlepšení orientace 
k našemu IC (směrové uka-
zatele), nový propagační 
leták o Krucemburku. 

Radka Rudolfová

V průběhu jarních a letních měsíců 
letošního roku proběhla moderni-
zace zchátralé zastávky v Hluboké. 
Autobusová zastávka byla ve velmi 
špatném konstrukčním stavu. Ces-
tujícím neposkytovala dostatečný 
komfort při čekání na autobus. Za-
stávka byla vybudována v 60. letech 
minulého století a s menšími opra-
vami sloužila do letošního roku.

Nová zastávka má dřevěné pro-
vedení. Proběhla demolice stávají-
cí zastávky, byly zbudovány nové 
základové patky, podlaha čekárny, 
odvodnění a  odvod dešťové vody. 
Nová zastávka byla vybavena lavič-
kou, košem na odpadky a poličkou. 
Celkové náklady na opravu činily 
204.210 Kč, z toho Fond Kraje Vyso-
čina přispěl částkou 74.880 Kč. 

Celou modernizaci zastávky za-
jistila firma Karel Losenický z Kru-
cemburku.

Radka Rudolfová

ModerNIZace 
ZasTÁvkY v HLuboké

„odPadY 2018“

INForMaČNí ceNTruM

výsTava obraZY Z kruceMburku

V  roce 2018 požádal městys 
Krucemburk o dotaci z Fondu 
Kraje Vysočina, z    programu 
„Odpady 2018“. Tato dotace 
byla v  letošním roce vyúčto-
vána. Z dotace městys pořídil: 

Josef Vašek Eliška Matoušová, Ondřej Janda
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Z děNí v Mš

Jak ten čas letí. Prázdniny jsou za námi 
a naše školička zase ožila. Děti se setkaly 
se svými kamarády a zároveň přivítaly ve 
všech třídách kamarády nové. V  letošním 
školním roce navštěvuje mateřskou školu 
75 dětí, což je její plná kapacita. Do MŠ do-
cházejí děti i z okolních obcí.

Čeká nás práce podle školního vzdělá-
vacího programu pro předškolní vzdělává-
ní „Strom života“, a  tak budeme zase vše 
poznávat, pozorovat, objevovat, zkoumat, 
tvořit, prožívat, hrát si, sportovat, dovádět 
a  skotačit. Dny ve školce nám zpestří ná-
vštěvy kina, pravidelná pohádková před-
stavení divadélka „Úsměv“, dny s  barvič-
kou, výlety do přírody, exkurze, tvořivá 
odpoledne s rodiči.

Pravidelně budou pokračovat podle tříd 
logopedická cvičení dětí s  logopedickými 
asistentkami v  jednotlivých třídách. Dále 
připravujeme ve spolupráci se základní 
školou plavecký výcvik pro starší děti. Ze 
zájmových činností mohou děti navštěvo-
vat taneční kroužek a nebo se mohou zú-
častnit lyžařského výcviku pod odborným 
dohledem.

Dva měsíce prázdnin se nachýlily ke konci 
a ve škole proběhly všechny přípravy na za-
čátek školního roku 2019–20. Prvňáčci se už 
určitě nemohli svého prvního dne dočkat, 
letos jich přišlo v doprovodu rodičů a praro-
dičů 17. Ostatní žáci se těšili na svoje spolu-
žáky a učitele. Školní rok zahájil svým pro-
jevem pan ředitel Mgr. Jiří Šikl, náměstkyně 
hejtmana Kraje Vysočina paní Ing. Jana Fi-
scherová, CSc., a pan starosta Mgr. Otto Ko-
hout. Přivítali všechny žáky, zaměstnance 
a popřáli úspěchy ve školní práci. 

V  letošním školním roce naši školu na-
vštěvuje celkem 166 žáků v devíti třídách. 
Vyučuje své žáky podle školního vzděláva-
cího programu „Řeka života“. 

Žáci mají opět možnost vybrat si z  vel-
ké nabídky zájmových kroužků: Florbal 
chlapci i  dívky pro 1.  i 2.  stupeň, Volejbal 
2. stupeň, Školní družina – sportujeme ve 
škole, Výtvarný pro 1.  stupeň, Turistický 

pro 1. stupeň, Vybíjená pro 1. stupeň, Prak-
tika z biologie, Seminář z chemie, Atletika 
pro 1. i 2. stupeň, Psaní na klávesnici všemi 
deseti, Country tance 5.–9. třída. V 7. roční-
ku budou žáci pracovat ve volitelném před-
mětu ruský jazyk. Výuku doplňují kulturní 

a sportovní akce, řada soutěží 
a olympiád. Všichni se může-
me těšit na vánoční výstavu. 
Nadále bude probíhat sběr 
papíru, víček, pomerančové 
a citronové kůry a v rámci Re-
cyklohraní sběr baterií a drob-
ného elektromateriálu. 

Aktuální informace o  dění 
ve škole jsou pravidelně zve-
řejňovány na webových strán-
kách www.zskrucemburk.cz.

kolektiv zaměstnanců ZŠ

ZPrÁvY Z Naší  Zš

O prázdninách ve školce panoval opět pra-
covní ruch. Vše se opravovalo, moderni-
zovalo, aby se děti po prázdninách vrátily 
do hezkého a  příjemného prostředí. Byly 
opraveny dvě úklidové komory, částečně 
vymalováno, opraveno zábradlí na schodi-
šti tak, aby odpovídalo normám i pro dvou-
leté děti. Venkovní úpravy – rekonstrukce 
dopravního hřiště a úprava vstupu do MŠ. 
Na zahradu byla zakoupena houpačka – 
hnízdo. Děkujeme všem firmám a sponzo-
rům, kteří se na těchto úpravách podíleli.

A na co se těšíme? Na každodenní spo-
lečné chvíle s kamarády, na spoustu zážit-
ků, legrace, pohody a radosti.

Krásné podzimní dny plné pohody 
přejí zaměstnanci MŠ

Třídní učitelé v jednotlivých třídách:
I. tř. Mgr. Eva Janáčková 17 žáků
II. tř. Mgr. Jana Mäki 13 žáků
III. tř. Mgr. Hana Štědronská 22 žáci
IV. tř. Mgr. Věra Štouračová 14 žáků  
V. tř. Mgr. Helena Kafková 27 žáků
VI. tř. Mgr. Jana Vašíčková 22 žáci
VII. tř. Mgr. Michaela Šinkorová 20 žáků
VIII. tř. Mgr. Monika Henychová 19 žáků
IX. tř. Mgr. Alena Bencová 12 žáků

Ostatní pedagogičtí pracovníci: 
Mgr. Miloslava Baumgärtnerová – zá-
stupkyně ředitele, Ing. Ivana Tomková 
– výchovná poradkyně a paní učitelka 
Mgr. Klára Raurová. 

Ve školní družině se stará o  děti 
paní vychovatelka Daniela Balková. 
Asistentkami pedagoga jsou Lenka 
Svobodová, Hana Kubová, Dis., Lenka 
Jonášová, Veronika Strašilová a  Mgr. 
Romana Mikulecká. 

Provozní zaměstnanci: 
Miroslava Slanařová – hospodářka, 
Milan Novotný – školník, Jana Lédlo-
vá, Marie Junová a Hana Němcová se 
starají o čistotu ve škole. 

Ve školní kuchyni nám vaří Bohusla-
va Pečenková – vedoucí školní jídelny, 
paní kuchařky Stanislava Adámková 
a Hana Mühlfaitová. 

Houpačka – hnízdo

Tablo budoucích školáčků

Pohled na upravené schodiště

Zahájení školního roku 2019–20 v 1. třídě
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Závod Dracup, který je určen pro druhý 
stupeň základních škol a pro první stupeň 
středních škol, se poprvé uskutečnil v roce 
2017. Letos 14. června na rybníku Řeka pro-
běhl závod tedy již potřetí. Jedná se o závo-
dy na dračích lodích, které mají kapacitu 
dvacet lidí plus jeden bubeník. Letošního 
Dracupu se zúčastnilo přesně dvanáct po-
sádek, z toho jedenáct ze základních škol 
a jedna posádka ze střední školy ve Žďáru 
nad Sázavou. 

Celý program začínal poradou kapitánů, 
následovala rozcvička s Míšou, při které si 
studenti dokonce zatancovali. Dále přišla 
na řadu zkouška pádlování a trénink tech-
niky. No a po tréninku nastala nejdůležitěj-
ší část dne, a to samotné závody posádek. 
Všechny posádky byly šikovné a  vedly si 
dobře. Nejlépe na tom byla posádka ze zá-
kladní školy v Krucemburku s názvem „Po-
slední“ a posádka ze střední školy ve Žďáru 
nad Sázavou s názvem „Sekta“, které skon-
čily na prvním místě. Tímto ještě jednou 
všem posádkám moc gratulujeme nejenom 
za předvedené výkony s pádlem v ruce, ale 

i za přátelskou a veselou atmosféru, kterou 
jste během závodu vytvořili. Za pořadatele 
tvrdím, že tento den jste vyhráli všichni.

Všichni závodníci, ale i fanoušci dostali 
odměny od našich sponzorů, kterými jsou 
Aco, Allianz, Dafeplast, GCE, Hartmann, 
Megatech Industries Hlinsko, Obo Better-
mann, paní Eliška Polanská, papírnictví 
Jiří Mifka, Stora Enso a Šikland. 

Za tyto závody vděčíme nejen našim spon-
zorům, ale i  Šárce Dolínkové a  Jiřímu Při-
klopilovi za prvotní myšlenku tohoto závo-
du, posádkám Perun Hluboká a  Jedovaté 
Rumělky, které pomohly tuto myšlenku re-
alizovat. Také děkujeme všem zúčastně-
ným a těšíme se na 4. ročník tohoto závodu.

Za rok, vaši Peruni & Jedovaté Rumělky.

V  sobotu 15. června se v  areálu dračích 
sportů na rybníku Řeka konal již 8. ročník 
závodů dračích lodí. Přípravy na závod 
začaly již mezi zimními svátky, a  to vyse-
káním náletových dřevin na hrázi rybníka, 
čímž nejen plníme dohodu s Lesním druž-
stvem Přibyslav, ale snažíme se tím také 
o  příjemné prostředí pro závodníky i  ná-
vštěvníky. Jsme si velice dobře vědomi, že 
pořádáme největší akci roku na území měs-
tyse, kterou pravidelně navštěvují stovky 
závodníků a tisíce diváků.

Přihlásilo se 37 posádek, ale těsně před 
závodem tři posádky svoji účast zrušily. To 
znamená, že letos závodilo 27 týmů v  ka-
tegorii mix, které musely mít minimálně 
čtyři pádlující ženy, a 7 čistě ženských po-
sádek v závodech na 200 m a 888 m. Pro 
letošní rok byla v  kategorii mix opět při-
pravena jako hlavní cena soška rytíře Mi-

kuláše Střely a pro vítězné ženy soška rytí-
řovy schovanky Doubravky. Obě nám opět 
odlila a  věnovala firma Eurotech Třešť, 
s.r.o. Jako již tradičně se uskutečnil čtvrtý 
,,Mezinárodní závod o pohár Peruna“, což 
je handicapový závod, kde posádky sou-
těží proti času nejpomalejší lodi z prvních 
jízd a jistou v něm má účast naše oblíbená 
posádka ze Slovenska. Hlavním cílem to-
hoto závodu je umožnit vítězství a  ocenit 
úsilí i slabších posádek. 

Netradičně již ve čtvrtek před samotnými 
závody se od časných ranních hodin členo-
vé Perunu věnovali vybudování zázemí pro 
závodníky a diváky. Byla postavena nástup-
ní mola, a jelikož nám nějaký vandal zničil 
zaměřovací body trati, musel Lukáš se svým 
kolegou geodetem trať znovu vyměřit. Dále 
bylo upraveno seřadiště posádek před ná-
stupními moly a start byl opět ozvučen. 

Čtyři lodě a kormidelníky nám dodala Čes-
ká asociace dračích lodí a  dvě náš klub. 
Ty byly letos od jara opravdu vytížené, 
protože stejně jako loni měly posádky ně-
kolik týdnů před závody možnost tréninku 
a  jako bonus mohla každá posádka kdy-
koli využít hodinového tréninku zdarma. 
Na bezpečnost závodů po oba dny pečlivě 
dohlíželi členové a naši partneři z řad kru-
cemburských hasičů. 

Začalo se v pátek dopoledne 3. ročníkem 
závodů školních posádek DRACUP, kte-
rý pořádáme ve spolupráci s  Jedovatými 
Rumělkami a kterého se zúčastnilo dvanáct 
posádek z  celého kraje. Musím předeslat, 
že se bylo na co dívat. Jak výkony na vodě, 
ale i atmosférou, kterou školáci a jejich fa-
noušci vytvořili na břehu. Myslím, že mno-
hé dospělé týmy by se mohly inspirovat, jak 
vypadá čistá radost a přátelství. 

dracuP 2019

draČí  Lodě Řeka 2019
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Odpoledne se rozjely tréninky dospělých 
posádek a ve večerních hodinách se o zá-
bavu postarala kapela SVIT BAND.

Samotný závod začal poradou kapitánů, 
na které se řešily technické a organizační 
záležitosti. Pak už následovalo slavnostní 
zahájení. Po představení posádek, spon-
zorů a partnerů závodu jsme uzavřeli slav-
nostní zahájení starověkým rituálem pro-
bouzení draka.

V  9.03 odstartoval závod prvními roz-
jížďkami. Již tradičně si před finálovými 
jízdami zazávodily i  dětské posádky ha-
sičského mládí z  Krucemburku, Ždírce, 
Kohoutova a Sobíňova. Poté se opět mohly 
svézt na dračí lodi i ostatní děti a pohled 
na rozzářené dětské oči při přebírání me-
dailí se nikdy neokouká. 

A jak to vlastně všechno dopadlo? V kate-
gorii mix v  závodě na 200 m  se na třetím 
místě umístila nová posádka TALPY z Hlin-
ska, druhá skončila posádka DAFE PLAST 
Polná a hlavní cenu Trofej rytíře Mikuláše 
Střely si zcela zaslouženě odvezla posádka 
FITKO TEAMU ze Ždírce nad Doubravou. 

V  kategorii ženy na 200 m  jako třetí 
skončily HORALKI z  Červeného Kostelce, 
druhým místem nás potěšila naše ženská 
posádka s  názvem PARTIČKA Z  VOKO-
LÍ a  trofej Doubravku získala již pošesté 
za sebou posádka JEDOVATÉ RUMĚLKY 
z Chotěboře. 

V  handicapovém mezinárodním závodě 
O  pohár Peruna zvítězila ženská posádka 
PŮLNOČNÍ LIŠKY, na druhém místě skonči-
la posádka DYNAMO OLD TALENTS a třetí 
místo vybojoval domácí PERUN HLUBOKÁ. 

V  dlouhém závodě na 888 m  v  kategorii 
žen vyhrály HORALKI z Červeného Kostel-
ce, kterým tato trať vyloženě sedí, druhé 
místo obsadila PARTIČKA Z VOKOLÍ a třetí 
místo obsadila společná posádka JEDOVA-
TÉ RUMĚLKY A ČUČORIEDKY. 

V kategorii mix na 888 m obsadila prv-
ní místo posádka FITKO TEAMU ze Ždír-
ce nad Doubravou, druzí skončili DRACI 
V  AKCI z  Blanska a  jako třetí se umístila 
posádka DL PONORKA Pardubice.

Opět zazněla píseň nejkrásnější, a  to 
v plném znění, tak jak ji pamatujeme před 
rokem 1993 – československá hymna.

Všechny zúčastněné posádky obdržely, 
stejně jako každý rok, krásné ceny z  ke-
ramické dílny paní Elišky Polanské. Kom-
pletní výsledkovou listinu a další informa-
ce najdete na http://www.draci-lode-reka.
wbs.cz/ a na Facebooku. 

Po skončení závodů následovala Dragon 
diskopárty a večer opět zakončil slavnostní 
ohňostroj odpálený z hladiny rybníka Řeka.

A  co říci závěrem? Že do knihy dračích 
lodí, která se začala psát před více než 
2.000 lety, byla napsána další krásná ka-
pitola, za což patří obrovský dík všem zú-
častněným. Stejné poděkování patří i člen-
kám a členům Perunu a všem kamarádkám 
a kamarádům, kteří se po tři dny obětavě 
starali o závodníky i diváky pod taktovkou 
prezidenta klubu Luďka. Celou akci opět 
skvěle odmoderoval dlouholetý komentá-
tor Českého rozhlasu Tibor Kubát.

Na konec bychom rádi poděkovali všem 
sponzorům a  partnerům: městys Kru-
cemburk, pivovar Rychtář Hlinsko, Lesní 
družstvo obcí Přibyslav, Stora Enso, a.s., 
Eurotech Třešť, s.r.o., keramika Eliška 
Polanská, Zemědělská a.s  Krucemburk, 
Česká asociace dračích lodí, Hartmann 
Rico a.s., pan Josef Strašil, Šikland, ACO 
Přibyslav, GaH s.r.o  Ždírec nad Doubra-
vou, DIPP trans s r.o., Hiesbok s.r.o. Ždírec 
nad Doubravou, SDH Krucemburk, SDH 
Sobíňov, pan Mikulecký, Restaurace Moře 
u rybníka Řeka, pan Tomáš Křesťan.

za Perun Hluboká Jiří Přiklopil, ředitel závodu

Ve čtvrtek 22. srpna jsme uspořádali již druhý letoš-
ní zájezd. Tentokrát jsme navštívili Hradec Králové 
a prohlédli si planetárium se zajímavým programem. 
Další naše návštěva patřila obřímu akváriu, kde jsme 
byli přítomni krmení ryb potápěčem. Na závěr zájezdu 
jsme si prohlédli starý Hradec Králové, zde byl roz-
chod k prohlídce města. Všem účastníkům zájezdu se 
zájezd líbil

výbor Spolku přátel Krucemburku

sPoLek PŘÁTeL kruceMburku

ČeZ – beZPLaTNÁ sLuŽba
ZasíLÁNí  INForMací

Bezplatná služba zasílání SMS s informací 
o poruchách a e-mailů o plánovaných od-
stávkách pro vaše odběrná místa.

Základní informace o službě 
•	 Služba je určena všem klientům, kte-

ří odebírají elektřinu na distribuč-
ním území společnosti ČEZ  Distribu-
ce, a.s. Služba je bezplatná.

•	 Sjednáním služby se přihlásíte k odbě-
ru e-mailových zpráv o  plánovaných 
odstávkách dodávek elektřiny do své-
ho odběrného místa (popř. odběrných 
míst) a/nebo  SMS o  předpokládané 
době odstranění zjištěné poruchy.

•	 Pro každé odběrné místo zvlášť lze 
sjednat právě jednu e-mailovou adre-
su pro oznamování plánované odstáv-
ky nebo jejího zrušení (storna) a právě 
jedno telefonní číslo pro oznamování 
předpokládané doby obnovení dodáv-
ky elektřiny po zjištěné poruše.

•	 V době poruch způsobených klimatic-
kými jevy nejsou z důvodu neustálého 
vývoje situace a  možného přetížení 
sítě mobilních operátorů zasílány SMS 
o  předpokládané době odstranění po-
ruchy. Aktuální informace jsou průběž-
ně zveřejňovány na www.cezdistribu-
ce.cz a komunikovány prostřednictvím 
dalších komunikačních kanálů. 

•	 Své kontaktní údaje pro zasílání infor-
mací si prosím udržujte vždy aktuální. 

Jak si službu sjednám?
Je to jednoduché, potřebujete znát pou-
ze své zákaznické číslo, datum narození 
nebo IČO a číslo elektroměru nebo EAN 
(18místný identifikační kód odběrného 
místa), který najdete na faktuře. Pokud 
máte zájem i o další služby a informace 
o svém odběrném místě, doporučujeme 
registraci do Distribučního portálu.

Pokračování – Dračí lodě Řeka
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Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás 
seznámila s  některými případy trestné 
činnosti, k  nimž došlo v  průběhu měsíců 
června až srpna 2019 v teritoriu obvodního 
oddělení PČR Chotěboř. 

Krádeže vloupáním
•	 Neznámý pachatel 16. 7. v době od půl-

noci do 5.50 hodin v obci Slavíkov, místní 
části Dlouhý (v rekreačním středisku Im-
manuel), po vytlačení ventilačního okna 
hotelu vnikl do kanceláře, kde odcizil ze 
skříňky fi nanční hotovost. Odtud prošel 
do vestibulu hotelu, kde na chodbě vy-
páčil dveře do jídelny, zde vypáčil dveře 
do kuchyně, tou prošel a  odemčenými 
dveřmi vnikl do místnosti kanceláře. 
V kanceláři kuchyně vypáčil prázdný, na 
stěně připevněný trezor a potom oknem 
z kuchyně na zadní straně hotelu objekt 
opustil. Poškozené společnosti způsobil 
škodu 5.390 Kč.  

•	 Neznámý pachatel 24. 7. v době od 15.45 
do 16.15 hodin ve Ždírci nad Doubravou 
(ulice Nad Řekou) na parkovišti před OD 
Albert vnikl bez zjevného užití násilí do 
uzamčeného zaparkovaného osobního 
motorového vozidla zn. Škoda Yeti. Z in-
teriéru vozidla odcizil z  podlahy za se-
dadlem řidiče odloženou černou brašnu 
s  notebookem. Poškozené společnosti 
způsobil škodu 40.000 Kč.

•	 Neznámý pachatel 31. 8. okolo 16.20 ho-
din v  Krucemburku (ulice Na Diouse) 
vnikl otevřenou bránou na pozemek 
u  rodinného domku. Nezjištěným před-
mětem vypáčil dvoukřídlé okno vedoucí 
do sklepa; při činu byl vyrušen, a proto 
z  místa utekl. Poškozenému způsobil 
škodu 1.500 Kč.  

•	 Neznámý pachatel 31. 8. v době od 15.30 
do 17.00 hodin v  Krucemburku (ulice 
Na Liškově) vnikl nezajištěnou zavřenou 
brankou na pozemek rodinného domku. 
Nad dveřmi do garáže vysadil světlík 
a vnikl dovnitř. Z garáže prošel do obyt-
né části domu. Vypáčil zárubeň dveří ve-
doucích z chodby do obývací místnosti, 
kde vše prohledal, zpřeházel věci, ale 
nic neodcizil. Poškozenému způsobil 
škodu 2.000 Kč.  

Krádež
•	 Neznámý pachatel 5. 6. v době od 17.30 

do 17.40 hodin ve Ždírci nad Doubra-
vou (ulice Nad Řekou) v  supermarketu 
Albert v  sektoru s  prodejem zeleniny 
se záměrně vyhnul prostoru pokladen. 
Vyjel nezajištěnou částí prodejny s  ná-
kupním vozíkem naloženým různými 
potravinami a  drogistickým zbožím 
v  hodnotě 6.538 Kč do míst pro vstup 
a východ z prodejny, kde byl zaměstnan-
ci obchodu zpozorován; dalšího nezá-

konného jednání zanechal a  prodejnu 
bez jakéhokoliv zboží opustil.  

•	 Neznámý pachatel v  době od 13 hodin 
10.  7.  do 9  hodin 11. 7.  v  obci Slavíkov, 
místní části Dlouhý (v rekreačním středis-
ku Immanuel), vnikl do neuzamčené cha-
ty. Z neuzamčeného pokoje chaty odcizil 
koženou aktovku, cestovní deštník, pe-
něženku s fi nanční hotovostí v cizí měně, 
dvě kreditní karty a osobní doklady. Po-
škozenému způsobil škodu 22.572 Kč. 

•	 Neznámý pachatel 20. 7. v době od 7.15 
do 7.20 hodin ve Ždírci nad Doubravou 
(ulice Nad Řekou) v  OD Albert odcizil 
zapomenutou peněženku s  dvěma pla-
tebními kartami a osobními doklady. Po-
škozenému způsobil škodu 300 Kč. 
 

Podvod
•	 Neznámý pachatel umístil na interneto-

vém portálu BAZOŠ.CZ inzerát týkající se 
prodeje traktoru zn. ZETOR 7011 v hodno-
tě 60.000 Kč. Poškozený na inzerát telefo-
nicky reagoval, kontaktoval prodávající-
ho o koupi traktoru a zaslal na bankovní 
účet požadovanou zálohu ve výši 1/3 cel-
kové požadované hodnoty traktoru, tedy 
20.000 Kč. Do současné doby poškozený 
traktor neobdržel, ani mu prodávající ne-
vrátil požadovanou zálohu. 

pprap. Marie Perková, vrchní asistent

PoLIcIe Čr  INForMuje...

DS AMARTUM  Praha uvádí hru
o devatenácti obrazech se zpěvy

kino
Krucemburk

11. října
v 18 hodin

vstupné 
100Kč

Během akce budou pořizovány fotografie, které mohou být zveřejněny v tisku, 
na internetu a sociálních sítích pořadatele.

Během akce budou pořizovány fotografie, které mohou být zveřejněny v tisku, 
na internetu a sociálních sítích pořadatele.

Předprodej vstupenek : Úřad městyse Krucemburk,
tel .: 569 698 710, 728 367 021
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Od 11. června až do konce listopadu pro-
bíhá zjišťování hranic všech pozemků 
„uvnitř“ Krucemburku a poté bude pokra-
čovat až do roku 2021. O co jde? Jedná se 
o  zjištění skutečného stavu a  zpřesnění 
v  katastrálních mapách. Pohybují se zde 
vždy dvě komise – převážně ve složení pra-
covnice katastru, zástupce našeho městy-
se a hlavně vlastníci pozemků. Celou akci 
zajišťuje Katastrální úřad Havlíčkův Brod. 
Výstupem bude v  případě dohody zú-
častněných zaměření hranice s  přesností 
14 centimetrů.

Proč je obnova prováděna?
Obnova je prováděna za účelem vytvoření 
přesné mapy pozemků s vysokou přesností 
(bod v kružnici 14 cm). Jedná se o proces 
daný zákonem č. 256/2013 Sb. Zákon o ka-
tastru nemovitostí (katastrální zákon) §40 
– Obnova katastrálního operátu, a  Katas-
trální vyhláškou ze dne 1.  listopadu 2013 
o  katastru nemovitostí, Díl 2.  Obec ani 
Katastrální úřad tuto činnost neiniciuje. 
Obě instituce pouze plní povinnost danou 
zákonem.

Co je předmětem obnovy?
Předmětem zjišťování hranic budou:
•	 Hranice pozemků
•	 Obvody budov

Jaké další údaje budou obsahem šetření:
•	 Údaje o vlastníku
•	 Druh a způsob využití pozemku
•	 Typ a způsob využití staveb
•	 Popisné či evidenční číslo budovy

Jak je obnova prováděna?
Nejdříve probíhá tzv. zjišťování hranice, 
tedy skutečný průběh hranic, který se po-
rovnává s  jejím zobrazením v  katastrální 
mapě. Tohoto zjišťování hranic se účastní 
též vlastnící dotčených pozemků. 

Lomové body vlastnické hranice označe-
né trvalým způsobem (například plotem), 
jejíž průběh odpovídá zobrazení v  katas-
trální mapě a  vlastníci dotčených pozem-
ků se na jejím průběhu shodnou. Dojde 
k  označení barvou a  provedení zápisu do 
„soupisu nemovitostí“ a  „náčrt zjišťování 
průběhu hranic“ v případě zjištění změny 
proti původním podkladům, též „protokol 
o změně“. 

Dokumenty podepisuje předseda komi-
se, zástupce obce a  vlastníci dotčených 
nemovitostí. V případě, že hranice nejsou 
označeny trvalým způsobem, je nutné tyto 
hranice označit dočasně např. pomocí 
obarveného kolíku. Po provedení šetření 
označí vlastníci tyto body trvalým způso-
bem pomocí hraničních mezníků, ve lhůtě 
uvedené v  soupisu nemovitostí. Hranič-
ní mezníky bude možno zakoupit přímo 
na ÚM, který je za tímto účelem pořídí, aby 

nemusel každý vlastník řešit jejich nákup 
jednotlivě. Toto zjišťování by mělo probí-
hat v rozmezí od června do konce listopadu 
2019, poté na jaře 2020 by měly následovat 
geodetické práce, tedy fyzické zaměření 
podle bodů zjištěných v  rámci „zjišťová-
ní hranic“. Poté, co bude zpracován nový 
obnovený operát, dojde k  jeho „vyložení“ 
na obci. Obec zajistí zpřístupnění nových 
map a dokumentů všem vlastníkům, kteří 
budou mít 10 dní na případné dotazy či 
připomínky. Dokumenty budou též k  dis-
pozici na internetu. Předpokládaný termín 
námitkového řízení je v roce 2021. Nový ka-
tastrální operát obce by měl být dle plánu 
hotov do konce roku 2021.

Co to znamená 
pro vlastníky nemovitostí?
Vlastníci pozemků by se měli zúčastnit šet-
ření. K tomu byli nebo ještě budou vyzváni 
formou doporučeného dopisu. Při samot-
ném šetření a  následném zaměřování je 
nutné vpustit na pozemek členy komise. 
Ti jsou složeni ze zástupců Katastrálního 
úřadu a lidí delegovaných zastupitelstvem 
městyse. Šetření se mohou účastnit též 
zástupci stavebního úřadu, správy CHKO 
a  pracovníci odboru životního prostředí 
a památkové péče chotěbořského Městské-
ho úřadu.

Co se stane, pokud nedojde ke shodě 
vlastníků sousedních pozemků?
V  takovém případě je hranice označena 
jako sporná. Přesnost stávajících map je 
nízká (bod v  kružnici 2,88 m, potenciální 
nepřesnost dvou nezávislých měření může 
tedy být i více než 4 metry a stále je v tole-
ranci přesnosti stávajících map). Z toho ply-
ne, že nejlepší cesta je dohoda vlastníků. 

Musí být šetření 
přítomni všichni vlastníci?
Součástí korespondence je i dokument pro 
udělení plné moci. Na základě podepsání 
této plné moci může být přítomen pouze 
jeden vlastník, popřípadě osoba vlastníky 
pověřená. Podpisy na plné moci není třeba 
úředně ověřovat. Je možné hranice vyzna-
čit a není nutné, aby se šetření zúčastnil. 
Vzhledem k  citlivosti těchto úprav účast 
doporučujeme. Nicméně neúčast vlastníka 
není překážkou pro provedení šetření.

Co se stane v případě, že budou zjištěny 
stavby, které nejsou zaměřeny?
V takovém případě je nutné postupovat dle 
platného stavebního zákona ve spolupráci 
se stavebním úřadem ve Ždírci nad Doubra-
vou. Stavby budou následně zaměřeny a za-
neseny do katastrální mapy. Co se staveb 
týče, je ještě možné čelit námitkám ze stra-
ny správy CHKO, popřípadě jiných institucí, 
jako je odbor památkové péče apod.

Co se stane, pokud dojde 
ke změně výměry pozemků?
Změnou přesnosti měření dojde samozřej-
mě ke změně výměr pozemků. To, jakým 
způsobem bude řešeno narovnání vztahů 
v případě obecních pozemků, bude muset 
řešit zastupitelstvo. To by mělo stanovit 
jasná pravidla, jak v takovém případě po-
stupovat. Přímo při šetření může nastat 
situace, že je hranice pozemku výrazně 
pozměněna. Pokud by k  tomuto došlo 
na úkor obce, je to možné řešit okamžitě 
v  rámci šetření. Pokud se zástupci obce 
a  vlastníků dohodnou o  formě vyrovnání 
a označí novou hranici za hranici platnou, 
katastrální úřad vytvoří pro zabranou část 
pozemku novou parcelu a tu následně po 
změně operátu za podmínek schválených 
zastupitelstvem obec odprodá.

Co nám to přinese?
Vytvořením přesných katastrálních map 
a označení pozemků by mělo dojít k upřes-
nění vlastnických vztahů a umožní případ-
né přesné obnovení hranic měřením v bu-
doucnu.

místostarostka Dagmar Sobotková

ZPrÁvY Z ÚŘadu MěsTYse obNova kaTasTrÁLNíHo oPerÁTu obce

PoZvÁNka

Městys Krucemburk srdečně zve
1. 12. 2019 v 17 hodin na

sLavNosTNí 
roZsvíceNí
vÁNoČNíHo
sTroMu

Na NÁMěsTí v kruceMburku.

Program bude upřesněn 
na plakátech.
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Naše obec recYkLací  eLekTrosPoTŘebIČů výraZNě uLevILa ŽIvoTNíMu ProsTŘedí

uPoZorNěNí

Loni občané odevzdali k recyklaci 4.139,25 
kilogramů starých spotřebičů. Snaha oby-
vatel obce recyklovat staré a nepoužívané 
elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. 
Naše obec obdržela certifikát vypovídající 
o přínosech třídění a recyklace elektrozaří-
zení. Díky environmentálnímu vyúčtování 
společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně 
vyčíslit, o  kolik elektrické energie, ropy, 
uhlí, primárních surovin či vody jsme díky 
recyklaci vysloužilého elektra ušetřili eko-
systém Země. Víme také, o  jaké množství 
jsme snížili produkci skleníkových plynů 
CO2 nebo nebezpečného odpadu. Infor-
mace vycházejí ze studií neziskové spo-
lečnosti ASEKOL, která s  obcí dlouhodo-
bě spolupracuje na recyklaci vytříděných 
elektrozařízení. Z  Certifikátu Environmen-
tálního vyúčtování společnosti ASEKOL vy-
plývá, že občané naší obce v loňském roce 
vyřadili 4.139,25 kilogramů elektra. Tím, že 
jsme ho následně předali k recyklaci, jsme 
uspořili 49,96 MWh elektřiny, 2.693,98 litrů 
ropy, 225,56 m³ vody a 1,99 tun primárních 

surovin. Navíc jsme snížili emise skleníko-
vých plynů o 10,56 tun CO2 ekv., a produkci 
nebezpečných odpadů o 46,95 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, 
že zpětný odběr elektrozařízení, i  těch 
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní 
dopad na životní prostředí. Když si uvědo-
míme, že recyklace běžných 100 televizorů 
uspoří spotřebu elektrické energie pro do-
mácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibliž-
ně 400 litrů ropy potřebných až k  sedmi 
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní 
čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počí-
tačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých 
monitorů ušetří spotřebu energie potřeb-
nou pro chod notebooku po dobu necelých 
pěti let. Všichni ti, kteří tříděním takto zá-
sadně přispívají k  ochraně životního pro-
středí, si zaslouží obrovský dík.

V současné chvíli mají Češi prostřednic-
tvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dis-
pozici více než 17.000 sběrných míst. To 
je pětkrát více než například v ekologicky 
vyspělém Rakousku.

Také v letošním roce bylo o prázd-
ninách v provozu letní kino, a to od 
6. července do 31. srpna. 21 předsta-
vení navštívilo 913 platících diváků. 

Nejúspěšnějším filmem byla čes-
ká veselohra Ženy v běhu: promítala 
se třikrát a navštívilo ji 554 diváků. 
Úspěšný byl také další český film 
Teroristka (76 diváků), který se již 
předtím promítal v  rámci krucem-
burského filmového festivalu.

Ladislav Polanský

LeTNí kINo

12. zasedání – 3. 6. 2019
* RM schválila podání žádosti do projektu 

„Šablony 2 ZŠ Krucemburk“ vyhlášeného 
MŠMT. Výše podpory činí 693.764 Kč.

* RM schválila uzavření Smlouvy o  po-
skytnutí dotace v  rámci Fondu Vysoči-
ny na realizaci projektu „Akceschopnost 
jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
obce“ s Krajem Vysočina. Výše poskytnu-
té dotace činí 30.000 Kč.

* RM schvaluje uzavření Smlouvy o úhra-
dě nákladů na pořízení změny č. 1 Územ-
ního plánu Krucemburk s Krajem Vysoči-
na ve výši 58.800 Kč. 

* RM schvaluje uzavření Smlouvy o  po-
skytnutí dotace v rámci Fondu Vysočiny 
na realizaci projektu „Turistické infor-
mační centrum Krucemburk 2019“ s Kra-
jem Vysočina. Výše poskytnuté dotace 
činí 54.000 Kč.

* RM schvaluje uzavření smlouvy na pro-
nájem veřejného prostranství pod par-
kem na konání pouti v roce 2020 s žada-
teli J. a V. Spilkovými (Hlinsko v Čechách) 
za cenu 35.000 Kč s tím, že žadatel zajistí 
u prostranství pouti minimálně 2 mobilní 
toalety.

* RM schvaluje uzavření MŠ v  době let-
ních prázdnin od 15. 7. do 9. 8. V období 
od 12. do 16. 8. bude otevřena minimálně 
jedna třída dle požadavku rodičů.

* RM schvaluje uzavření Smlouvy o zajiš-
tění přeložky plynárenského zařízení 
a úhradě nákladů s ní souvisejících s fir-
mou GasNet (Ústí nad Labem). Potřeba 
přeložky plynárenského zařízení je z dů-

vodu plánované realizace stavby – rekon-
strukce ÚM. 

* RM schvaluje uzavření Smlouvy o  bu-
doucí smlouvě o  zřízení věcného bře-
mene na plynárenské zařízení „ROZ Kru-
cemburk, Plynovod a přípojka“ s firmou 
GasNet (Ústí nad Labem).

* RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 
na dodávku stavebních prací výstavby 
výtahové šachty pro nový výtah v prosto-
rách objektu DPS s firmou Martin Hájek – 
realizace staveb (Praha 10-Záběhlice) ve 
výši 142.600 Kč včetně DPH.

* RM schvaluje postupovat při staveb-
ních úpravách a  dostavbě ÚM dle pů-
vodního projektu: rozdělit projekt na 
etapy č. 1 a č. 2 (knihovna a pamětní síň), 
umístění lanového výtahu z důvodu eko-
nomického.

* RM schvaluje uzavření Smlouvy o  po-
skytnutí peněžitého daru na projekt 
„Zimním Podoubravím 2018“ pro Ždírec 
nad Doubravou. Výše poskytnutého pe-
něžitého daru činí 10.423 Kč.

* RM schvaluje navýšení členů komise 
na zjišťování hranic katastru. Dalšími 
členy komise jsou Vít Janáček a František 
Hocke.

* RM neschvaluje povolení umístění 
stavby loděnice na parcele č. 1 v k. ú. Sta-
ré Ransko spolku Perun Hluboká. Zástupci 
spolku budou pozváni na další zasedání 
RM k objasnění předložené studie pláno-
vané stavby.

Městys Krucemburk nabízí možnost 
prodeje palivového dříví z odvozní-
ho místa za cenu 1plm/230 Kč včetně 
DPH, nebo dřevo ze samovýroby za 
cenu 1plm/12 Kč včetně DPH. Bližší 
informace na tel: 608 322 287 (Jaromír 
Mifka).

Žádáme občany, aby veškeré úpravy 
hrobů a  ukládání ostatků zemře-
lých předem ohlásili na Úřadu měs-
tyse Krucemburk v kanceláři matriky.

INForMace Z  12.–16.  ZasedÁNí radY MěsTYse

oZNÁMeNí 
Oznámení o  vyhlášení výběrového 
řízení na obsazení pracovní pozice 
vedoucího technických služeb Kru-
cemburk, více na www.krucemburk.cz
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* RM doporučuje ZM neschválit vybudo-
vání poldru č.  1. Z  předložených pod-
kladů se jeví vybudování poldru a  jeho 
následná údržba výrazně neekonomická.  

* RM doporučuje ZM schválit nový ceno-
vý výměr na pronájem hrobových míst 
a služeb spojených s pronájmem.

13. zasedání – 26. 6. 2019
* RM schválila rozpočtové opatření 

č. 6/2019.
* RM schválila uzavření Smlouvy o  po-

skytnutí dotace v  rámci Fondu Vysoči-
ny na realizaci projektu „Oprava školní 
kuchyně v  ZŠ Krucemburk“ s  Krajem 
Vysočina. Výše poskytnuté dotace činí 
120.000 Kč.

* RM schválila proplacení faktury za 
světelnou reklamu kina Krucemburk 
od firmy TRADEtronic (Litomyšl) ve výši 
37.224,78 Kč včetně DPH.

* RM schválila proplacení faktury za 
opravu fasády na budově kina Kru-
cemburk od  firmy Jiří Coufal (Ždírec nad 
Doubravou) ve výši 49.830 Kč včetně DPH.

* RM schválila proplacení faktury za 
malířské a  natěračské práce v  kině 
Krucemburk od  firmy MALÍŘSTVÍ – NA-
TĚRAČSTVÍ, Milan Jáger (Krucemburk) 
v celkové výši 42.971 Kč.

* RM schválila objednání 70 ks knih letec-
kých fotografií Havlíčkobrodsko z  nebe 
od firmy CBS Nakladatelství (Zlín) ve výši 
27.930 Kč bez DPH. 

* RM schválila uzavření Příkazní smlou-
vy na zpracování zadávací dokumen-
tace pro výběrové řízení a organizaci za-
dávacího řízení na dodavatele realizace 
projektu rodinných domů v  lokalitě Pod 
Včelínem od firmy IPI (Žďár nad Sázavou) 
ve výši 22.000 Kč bez DPH.

* RM schválila podání žádosti o  dotaci 
v  rámci Fondu Vysočiny na realizaci 
projektu „Obnova tenisového a volejba-
lového hřiště na Starém Ransku“. Poža-
dovaná výše dotace je 105.000 Kč.

* RM schválila uzavření Příkazní smlou-
vy na zpracování zadávací dokumen-
tace pro výběrové řízení a organizaci za-
dávacího řízení na dodavatele realizace 
projektu parkoviště u  zdravotního stře-
diska s firmou IPI (Žďár nad Sázavou) ve 
výši 14.000 Kč bez DPH.

* RM schválila uzavření Příkazní smlou-
vy na zpracování zadávací dokumen-
tace pro výběrové řízení a organizaci za-
dávacího řízení na dodavatele realizace 
projektu oprava hřbitovní zdi na evan-
gelickém hřbitově s firmou IPI (Žďár nad 
Sázavou) ve výši 14.000 Kč bez DPH.

* RM bere na vědomí informace o probí-
hajícím soudním sporu s paní S. N.

14. zasedání – 15. 7. 2019
* RM schválila rozpočtové opatření 

č. 7/2019.

* RM schválila uzavření Smlouvy o mar-
ketingové spolupráci na umístění in-
formačního stojanu na reklamní a propa-
gační materiály do prostoru zdravotního 
střediska v Krucemburku s firmou Phar-
maMedia Czech Republic (Brno). Po 
dobu umístění informačního stojanu 
bude firma hradit roční nájem ve výši 
1.200 Kč bez DPH.

* RM schválila návrh kontroly vnitřního 
auditu v  Pečovatelské službě Krucem-
burk. Jedná se o kontrolu systému kritic-
kých bodů v provozovně PS.

* RM schválila umístění sídla spolku na 
adrese Nám. Jana Zrzavého 13, 582 66 
Krucemburk pro Spolek přátel Krucem-
burku. 

* RM schválila uzavření Smlouvy o  bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne a dohodu o umístění stavby „Košinov 
– Ždírec nad Doubravou: obnova VN“ s fir-
mou ČEZ Distribuce (Děčín IV-Podmokly). 
Obsahem věcného břemene bude právo 
umístit, provozovat, opravovat a udržovat 
zařízení distribuční soustavy, provádět 
jeho obnovu, výměnu a  modernizaci. Za 
omezení vlastnického práva bude městysi 
Krucemburk vyplacena jednorázová ná-
hrada ve výši 3.400 Kč bez DPH.

* RM schválila záměr prodeje pozemku 
parc. č. 103 v k.ú. Hluboká o výměře 26 m2.

* RM schválila uzavření Smlouvy o  cen-
tralizovaném zadávání s  firmou Sdru-
žení místních samospráv České repub-
liky (Zlín-Prštné). Předmětem smlouvy 
je úprava vzájemných práv a  povinností 
v souvislosti s podáním centrální poptáv-
ky elektřiny a  plynu na Českomoravské 
komoditní burze Kladno pro období let 
2020 a 2021.

* RM schválila proplacení faktury v  cel-
kové výši 42.050 Kč za opravu kanalizač-
ních poklopů a kanalizační vpusti firmě 
WoXi think different (Hovězí).

* RM schválila proplacení faktury ve výši 
29.948 Kč včetně DPH za inženýrsko-ge-
ologický průzkum pro založení přístavby 
budovy Úřadu městyse firmě GEOPRO.cz 
(Dobřichovice).

* RM schválila uzavření Dodatku č.  1 ke 
Smlouvě o dílo č. 4-2019 ze dne 4. 4. 2019, 
ve kterém se mění lhůta dokončení pro-
jektové dokumentace pro provedení stav-
by do 28. 2.  2020, s  firmou Ing. Zdeněk 
Hulínský (Humpolec).

* RM schválila proplacení faktury v  cel-
kové výši 29.105 Kč za nátěr podbití 
TJ  Spartak Staré Ransko firmě Malířství 
– natěračství, Milan Jáger (Krucemburk).

* RM schválila žádost o  povolení vstu-
pu do chodníku podél silnice Mikuláše 
Střely z důvodu realizace přípojek a dál-
kových tras optické sítě firmě OK COMP 
(Praha 4-Michle).

* RM schválila uzavření Smlouvy o  dílo 
na zpracování projektové dokumentace 

k  dílu „Obnova sídelní zeleně – parku 
v  městysi Krucemburk“ s  firmou AGRO-
PROJEKT PSO (Brno) za cenu 457.380 Kč 
včetně DPH.

* RM schválila uzavření Smlouvy o  dílo 
na zpracování projektové dokumentace 
na komunikaci v  průmyslové zóně Kru-
cemburk s firmou PROJEKT efekt (Praha 
3-Žižkov) za cenu 390.000 Kč včetně DPH.

* RM schválila uzavření Smlouvy o  dílo 
na zpracování projektové dokumentace 
pro zpřístupnění kamionové dopravy 
z ulice Koželužská ze směru od průmys-
lové zóny do areálu firmy ANVL s firmou 
PROJEKT efekt (Praha 3-Žižkov) za cenu 
48.000 Kč bez DPH.

* RM pověřuje Radku Rudolfovou a  Dag-
mar Sobotkovou provedením kontroly 
vnitřního auditu v  Pečovatelské službě 
Krucemburk. Kontrola bude provedena 
do 30. 8. 2019.

* RM pověřuje Radku Rudolfovou a  Dag-
mar Sobotkovou kontrolou příspěvkové 
organizace MŠ Krucemburk k provedení 
ve smyslu zákona 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtů, 
zákona č.  320/2001 Sb., o  finanční kont-
role a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád) za období 1/19–6/19 do 
30. 9. 2019.

* RM pověřuje Radku Rudolfovou a  Otto 
Kohouta kontrolou příspěvkové orga-
nizace ZŠ Krucemburk k  provedení ve 
smyslu zákona 250/2000 Sb., o  rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtů, 
zákona č.  320/2001 Sb., o  finanční kont-
role a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád) za období 1/19–6/19 do 
30. 9. 2019.

* RM bere na vědomí Usnesení Okresního 
soudu v Havlíčkově Brodě o rozšíření ža-
loby ve věci soudního sporu s paní S. N.

15. zasedání – 14. 8. 2019
* RM schvaluje Rozpočtové opatření 

č. 8/2019.
* RM schvaluje vyřazení majetku 

k 31. 8. 2019, v celkové částce 307 197,75 Kč.
* RM schvaluje nákup cen v  hodnotě 

2.500  Kč na akci „Rozloučení s  prázdni-
nami 2019“.

* RM schvaluje záměr prodeje pozemku 
parc. č. 104 v k.ú. Hluboká o výměře 29 m2.

* RM schvaluje uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí na realizaci přelož-
ky distribučního zařízení určeného k do-
dávce elektrické energie pro parcely Pod 
Včelínem se společností ČEZ Distribuce 
(Děčín). Předběžný odhad celkových ná-
kladů přeložky činí 36.000 Kč bez DPH.

* RM schvaluje zadávací dokumentaci 
výběrového řízení na realizaci ZTI v lo-
kalitě Pod Včelínem: termín ukončení 
prací do 31. 8.  2020, nejnižší nabídková 
cena s podmínkou stanovení nejvyšší pří-
pustné ceny

Pokračování – Zasedání RM
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* RM schvaluje objednávky inzerce na 
pronájem stomatologické ambulance 
v Krucemburku se společnostmi: VLTAVA 
LABE MEDIA (Praha 5) za cenu 9.801 Kč 
včetně DPH, Česká stomatologická komo-
ra (Praha) za cenu 3.509 Kč včetně DPH, 
Město Hlinsko (Turistické informační 
centrum) za cenu 1.008 Kč včetně DPH.

* RM schvaluje objednávku na vypraco-
vání geometrického plánu jako pod-
klad pro výkup pozemků v  průmyslové 
zóně s  firmou Ing. Jan Novák (Žďár nad 
Sázavou) za celkovou cenu 53.000 Kč.

* RM schvaluje objednávku prací na 
opravu 3  ks stožárů světel veřejného 
osvětlení s firmou Osvětlení a energetic-
ké systémy (Praha 4) ve výši 94.060,84 Kč 
včetně DPH. Stožáry jsou v  havarijním 
stavu.

* RM schvaluje nákup 4  kusů nových 
kontejnerů (1.100 l) na třídění odpadu.

* RM schvaluje nákup cen v  hodnotě 
3.000 Kč na turnaj „Zlatá klika“.

* RM schvaluje uzavření Smlouvy o umís-
tění stavby, která řeší právo provést stav-
bu přípojky splaškové kanalizace na po-
zemku parc. č. 114/3 v k. ú. Krucemburk 
s J. a A. Č. (Pardubice). 

* RM pověřuje starostu zadáním projek-
tové dokumentace na osvětlení náměs-
tí. Projekt je vyvolán rekonstrukcí elek-
trického vedení, které bude na náměstí 
realizovat společnost ČEZ Distribuce a.s. 

* RM doporučuje ZM neschválit žádost 
na prodej pozemku parc. č.  1373/54 
v k.ú. Krucemburk o výměře 185 m² panu 
M. B. (Horní Studenec).

* RM doporučuje ZM schválit uzavře-
ní Smlouvy o  zřízení věcného práva 
stavby pro stavbu loděnice se spolkem 
PERUN HLUBOKÁ.

* RM doporučuje ZM schválit žádost o od-
stoupení od kupní smlouvy na pozemek 
parc. č.  450/4  v  k.  ú. Hluboká o  výměře 
229  m². Veškeré náklady s  tím spojené 
uhradí žadatel A. P. (Krucemburk).

* RM bere na vědomí informace o konání 
Podoubravského víceboje, o  probíhají-
cích opravách silnic a o nutnosti výměny 
frekvenčního měniče na ČOV.

16. zasedání – 2. 9. 2019
* RM schvaluje uzavření smlouvy o  dílo 

mezi městysem Krucemburk a vybraným 
uchazečem.

* RM schvaluje žádost MŠ o výjimku z po-
čtu dětí ve třídě „Krtečci“ z  24 dětí na 
28  dětí a  ve třídě „Rákosníčci“ z  24 dětí 
na 28 dětí pro školní rok 2019–20.

* RM schvaluje žádost pro tenisový oddíl 
na nákup cen v hodnotě 2.000 Kč na dět-
ský tenisový turnaj.

* RM schvaluje objednávku projektové 
dokumentace na osvětlení náměstí u fir-
my Zdeněk Křemínský (Havlíčkův Brod) 
za celkovou cenu 26.000 Kč.

* RM neschvaluje poskytnutí finanční-
ho příspěvku sportovnímu klubu Tatran 
Ždírec nad Doubravou na činnost klubu.

* RM rozhoduje vybrat jako nejvhodnější 
nabídku veřejné zakázky „ZATEPLENÍ 
KLUBOVNY SDH KRUCEMBURK“ nabíd-
ku společnosti Radim Reniers (Brno). 
Cena díla je 555.412,85 Kč bez DPH. Na-
bídka tohoto uchazeče byla hodnotící 
komisí vyhodnocena jako nabídka s nej-
nižší nabídkovou cenou.

* RM rozhoduje vybrat jako nejvhodnější 
nabídku veřejné zakázky „STAVEBNÍ 
ÚPRAVY EVANGELICKÉHO HŘBITOVA 
V  KRUCEMBURKU – HŘBITOVNÍ ZEĎ“ 
nabídku společnosti PETRAlaan (Světlá 
nad Sázavou). Cena díla je 1.028.352,06 Kč 
bez DPH. Nabídka tohoto uchazeče byla 
hodnotící komisí vyhodnocena jako na-
bídka s nejnižší nabídkovou cenou.

* RM doporučuje ZM schválit poupra-
vený návrh smlouvy o zřízení věcného 
práva stavby se spolkem Perun Hluboká 
pro stavbu loděnice.

* RM bere na vědomí zápis z  jednání se 
Zemědělskou a.  s. Krucemburk ohledně 
zkoušky průjezdnosti projektované ko-
munikace v průmyslové zóně o šíři 6 met-
rů a pokračování projekčních prací.

* RM bere na vědomí výsledky dalšího 
soudního jednání ve sporu s  paní S.  N. 
a výměnu průtokoměru na ČOV.

ZM schvaluje:
* Prodej stavební parcely parc. č. 1509/7 

v  k.  ú. Krucemburk o  výměře 808 m² 
za cenu 250 Kč/m² včetně DPH žadate-
lům v  tomto pořadí: 1.  L.  a  A.  Š.  (Kru-
cemburk), 2.  R. Č.  (Vojnův Městec), 
3.  E.  Š.  (Krucemburk), 4.  P. J.  (Krucem-
burk), 5.  P. V.  (Krucemburk). Veškeré 
náklady spojené s  koupí hradí kupující. 
V  případě, že nebude podepsána kupní 
smlouva na prodej pozemku s žadatelem, 
který byl vylosován jako první v pořadí, 
do 2 měsíců od zasedání ZM 12. 6. 2019, 
bude smlouva podepsána s  žadatelem 
dalším v pořadí za stejných podmínek.

* Záměr prodeje části pozemku parc. 
č.  412/4  v  k.  ú. Hluboká. Žadatel P.  D. 
(Stan, Vitanov) si nechá na své náklady 
vypracovat geometrický plán.

* Záměr prodeje části pozemků parc. 
č. 3/7 a 3/8 v k. ú. Hluboká. Žadatel B. F. 
(Zbečno) si nechá na své náklady vypra-
covat geometrický plán.

* Oslovení majitelů pozemků v jižní čás-
ti průmyslové zóny s  žádostí o  odkup 
pozemků za cenu 80 Kč/m². 

* Rozpočtové opatření č. 5/2019.

* Dodatek č.  1 ke smlouvě o  poskytnutí 
dotace na celoroční činnost č.  2/2019 
s  TJ Spartak Staré Ransko na částku 
22.400 Kč. 

* Cenový výměr za pronájem hrobových 
míst a za služby spojené s pronájmem: 
a) poplatek za pronájem hrobového mís-
ta – 6  Kč/m²/rok, b) poplatek za služby 
spojené s pronájmem – 30 Kč/m²/rok, c) 
poplatek za hrobku bez rozdílu – 200 Kč/
rok. Platnost cenového výměru s  účin-
ností od 1.  7. 2019 se vztahuje na nově 
uzavřené smlouvy a  dodatky ke stávají-
cím smlouvám.

* Podle §6  zákona č.  183/2006 Sb. ve zně-
ní pozdějších předpisů zprávu o  uplat-
ňování Územního plánu Krucemburk 
v uplynulém období.

* Nerealizovat poldr navrhovaný územ-
ním plánem pro KoPÚ Krucemburk a na-
vrhuje při výhledové aktualizaci územní-
ho plánu toto opatření vypustit.

* Zveřejnění záměru zřídit právo stavby 
k pozemku parc. č. st. 1 v k.ú. Staré Ran-
sko.

ZM pověřuje:
* Starostu městyse k  projednání podmí-

nek revolvingového úvěru ve dvou va-
riantách 20.000.000 Kč a 30.000.000 Kč.

ZM bere na vědomí:
* Rozpočtové opatření č. 4/2019.
* Informaci o  akcích a  projektech: sní-

žení energetické náročnosti bytového 
domu čp. 193, 345, osvětlení cyklostezky 
Krucemburk – Ždírec nad Doubravou, 
zástavbové území Pod Včelínem, kana-
lizace na Starém Ransku, Mimořádný 
filmový festival Krucemburský výtah, ko-
munikace v průmyslové zóně.

INForMace Z 5.  ZasedÁNí  ZasTuPITeLsTva MěsTYse  (12. 6.  2019)

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 ver-
ze zápisu je v  souladu s  § 16, 17 a  95 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích k nahlédnutí v sekreta-
riátu starosty.
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Základní školní docházku absolvoval 
V. Janda na základní škole v rodišti. Odra-
zila se v ní složitost poválečné školy v naší 
obci. Do první třídy začal chodit v září 1944, 
po lednových událostech roku 1945 byly 
školní budovy zabrány pro válečné účely 
a  děti pak chodily jednou týdně do soko-
lovny, kde jim byly zadávány úkoly. Po roz-
bombardování školní budovy 9.  května 
1945 se vyučovalo na různých místech 
obce. Další dva roky strávil v  místnostech 
evangelické fary, 4.  a 5.  třídu navštěvoval 
ve zdravotním středisku. Vzhledem k  po-
čtu dětí se vyučovalo na směny. První dva 
ročníky měšťanky byly umístěny v  letech 
1949–51 v  evangelické škole. Po otevření 
nové školní budovy (1951) ukončil základní 
školní docházku v  ní. Patřil k  té generaci 
žáků, kteří pomáhali při úklidu nové budo-
vy a také při pracích na okolí školy. 

Od roku 1953 pokračoval V.  Janda ve 
studiu na střední škole. Gymnázium bylo 
tehdy transformováno na jedenáctiletku, 
a  tak nastoupil na Jedenáctiletou střed-
ní školu v Chotěboři. I když transformace 
výrazně zasáhla do českého školství, na 
chotěbořské jedenáctiletce se dál uchová-
valo vcelku svobodné ovzduší. Studenti 
nacvičovali divadlo (velký úspěch měla 
roku 1954 hra J. K. Tyla Lesní panna aneb 
cesta do Ameriky, v  níž jednu z  hlavních 
rolí ztvárnil pozdější učitel křížovské ško-
ly Jaromír Švarc), pracoval zde recitační 
kroužek, po sedmi letech byl v  roce 1954 
uspořádán studentský majáles. Studium 
na jedenáctiletce ukončil V. Janda maturi-
tou roku 1956. 

Poté pokračoval ve studiu na Vyšší pe-
dagogické škole v Brně a vystudoval apro-
baci dějepis – zeměpis pro učitelství na 
2. stupni osmiletých škol. Zde navštěvoval 
mj. také výběrový seminář meteorologie 
a ta se stala jeho dalším koníčkem, jemuž 
se věnoval do posledních dní svého života. 
Díky jemu – a  také Radomíru Holíkovi – 
máme v  krucemburské kronice podrobné 
záznamy o počasí v obci, v posledních le-
tech byly souborné články otiskovány také 
v  našem zpravodaji. Vysokoškolské stu-
dium V.  Janda ukončil státní závěrečnou 
zkouškou roku 1958.

Prvního září 1958 nastoupil V. Janda na 
umístěnku na Jedenáctiletou střední školu 
Ivana Olbrachta v  Semilech; zde působil 
rok, do nástupu vojenské služby. Tu ab-

solvoval nejdřív v Holišově jako skladník, 
druhý rok v Plzni na štábu. V roce 1961 se 
vrátil na semilský okres a  rok učil na zá-
kladní škole v Libštátě. 

Roku 1962 byl na vlastní žádost přelo-
žen na havlíčkobrodský okres a zde půso-
bil pětatřicet let. 1. září 1962 nastoupil na 
základní školu ve Slavíkově. Rád na toto 
období vzpomínal: na žáky z okolních obcí 
i  na drsné podmínky, které jej zejména 
v  zimě čekaly při přespávání v  podnájmu 
na Kocourově. Svědomitost v práci a peda-
gogické a  organizační schopnosti využila 
okresní školní inspekce a  roku 1966 jej 
přeložila na základní devítiletku do Ždír-
ce nad Doubravou jako 
zástupce ředitele školy. 
Na  této škole působil de-
set let. Neustále si doplňo-
val vzdělání (dálkově v le-
tech 1976–79), absolvoval 
nespočet různých školení. 

Roku 1976 byl V.  Janda 
přeložen na Základní de-
vítiletou školu v  Křížové. 
Zde byl zprvu zástupcem 
ředitele školy, od roku 
1990 pak ředitelem ško-
ly. Ve škole bylo tehdy 
12  tříd, v  polovině 70. let 
je navštěvovalo asi 350 
dětí, v  polovině 90. let 
přes 250 dětí, působilo na 
ní kolem 20 pedagogic-
kých pracovníků (učitelů 
a vychovatelů) a provozní 
zaměstnanci. Měnily se 
učební plány, zejména po 
roce 1990, docházelo k vý-
měně pedagogů. To vše 
V. Janda řídil, navíc musel 
řešit problémy s moderni-
zací školní budovy. 

Žáci oceňovali u  V. Jandy jeho slušnost 
a  nadhled, s  nímž řešil jejich kázeňské 
prohřešky. Měl výbornou paměť na žáky, 
sledoval jejich úspěchy po odchodu ze 
základní školy, řada z nich se k němu i po 
mnoha letech hlásila. Jeho dějepisné zna-
losti využívali nejen studenti, ale také od-
borníci zabývající se regionální historií. 

Zájem o  historii Krucemburku vedl ve-
dení obce k tomu, že roku 1976 V. Jandovi 
nabídlo, aby se po Radomíru Holíkovi ujal 
obecní kroniky. Kvůli studiu přejal kroniku 

až v  roce 1979. Zaznamenal zpětně před-
chozí tři roky a kroniku tak vedl třiatřicet 
let až do roku 2009. Práce kronikáře zna-
menala sebrat potřebný materiál (v někte-
rých letech to bylo značně obtížné), utřídit 
jej tematicky, sestylizovat a  po schválení 
letopisnou komisí ručně zapsat do pamět-
ní knihy. To dovedl V. Janda velmi kvalitně: 
o rozsahu jeho práce svědčí fakt, že dopsal 
třetí díl kroniky do roku 1985 a celý čtvrtý 
díl kroniky zahrnující záznamy z  let 1986 
až 2009 (tedy necelého čtvrtstoletí) obsa-
huje úctyhodných 475 stran! Díky jeho záli-
bě ve fotografování máme dokumentovány 
dějiny obce i v obrazové formě.

Do důchodu V. Janda odešel v roce 1997. 
Pokračoval v psaní kroniky, podílel se na 
almanaších základní školy, pozoroval pří-
rodu, zaznamenával průběh počasí, věno-
val se zahrádce. Absolvoval mnoho besed 
pro žáky ZŠ i pro seniory v Domě s pečova-
telskou službou, svou schopností poutavě 
vyprávět posluchače vždy zaujal. Byl za-
kládajícím členem Spolku přátel Krucem-
burku.

I když mu zhoršující se zdravotní stav zne-
možnil účastnit se na přípravě publikace 
Krucemburk, Staré Ransko a Hluboká v pro-
měnách času, autorský kolektiv s ním ně-
které kapitoly konzultoval a využíval jeho 
bohaté znalosti z historie obce, využit byl 
také jeho bohatý fotografický archiv.

Pan Václav Janda zemřel náhle 5. srpna 
ve věku jednaosmdesáti let.

Jiří Zeman

Za PaNeM vÁcLaveM  jaNdou

Václav Janda se narodil 8.  května 1938 v  Krucem-
burku, babička z  matčiny strany Julie Klubalová byla 
v  Krucemburku první porodní asistentkou. Jeho otec 
měl v letech 1933–50 holičství: zde se formoval zájem 
malého Václava o vyprávění starých lidí o událostech, 
které se uskutečnily před mnoha lety v  rodišti, a  tato 
záliba mu zůstala po celý život – patřil mezi nejlepší 
znalce historie obce, zejména té „neoficiální“. 



13

vZPoMíNka

30. září uplyne již 20 let, 
kdy nás navždy opustil náš 
milovaný tatínek, dědeček 
a pradědeček pan Oldřich 
Dymáček z Krucemburku.

28. října uplyne rok, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička 
a prababička paní Marie Dymáčková z Krucemburku.

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

27. července zemřel v Praze Ing. Zdeněk 
Drbálek, skromný a  obětavý člověk. 
Narodil se v  Krucemburku krátce před 
Vánoci v  roce 1931 rodičům MUDr. Vác-
lavu Drbálkovi a  jeho manželce Věře, 
s  bratrem Jiřím byli dvojčata. Dětství 
a mládí prožil v Krucemburku. V mládí 
sportoval: hrál fotbal za Tatran Ždírec 
a  volejbal za Sokol Krucemburk. Velmi 
se zajímal o  kulturní život v  Krucem-
burku a  zúčastnil se početných akcí, 
které se zde uskutečnily. Byl zakládají-
cím členem Spolku přátel Krucemburku 
a členem Společnosti Jana Zrzavého. Byl 
odborníkem v  oblasti nosičů magnetic-
kého záznamu zvuku a je autorem řady 
článků o tomto oboru.

Pavel Vomela

Rok za rokem ubíhá, 
čas prý rány hojí, 
vzpomínky na Vás však 
stále stejně bolí.

vZPoMíNka

sTaLo se...  PŘed sTo  LeTY

Před sto lety byla v Krucemburku zřízena 
měšťanská škola.

Na Chotěbořsku byly před první světo-
vou válkou jen tři měšťanky: v  Chotěboři 
měšťanská škola chlapecká (od roku 1877) 
a  dívčí (1890) a  v Přibyslavi měšťanská 
škola chlapecká (1895). O zřízení měšťan-
ky v Krucemburku se zastupitelstvo obce, 
místní školní rada a řídící učitel František 
Síbrt snažili od počátku 20. století, chyběla 
však iniciativa ze strany školských úřadů 
(na Chotěbořsku v  té době nebyla žádná 
odborná ani střední škola). Když byl 18. 
února 1909 jmenován okresním školním 
inspektorem Chotěbořska Josef Zeman, 
bývalý odborný učitel měšťanské chla-
pecké školy v Náchodě, školní rada začala 
v létě – tedy před 110 lety – usilovat o zří-
zení měšťanské a  také pokračovací školy. 
Ke krucemburské obecné škole byly tehdy 
přiškoleny Staré Ransko, Horní Benátky 
a Kohoutov.

Dvacátého prosince 1909 zasedala za 
přítomnosti okresního inspektora místní 
školní rada a přijala usnesení zřídit v Kru-
cemburku chlapeckou měšťanskou školu. 
Argumentovala, že Krucemburk je přiroze-
ným centrem východní části chotěbořské-
ho okresu, v obci je pětitřídní škola a také 
existencí menších škol v  okolí. Zároveň 
připravila 18 příloh, které žádost doplňo-
valy. Jednání se týkalo také rozpočtu školy 
a  zřízení tříd. Z  Krucemburku a  okolí na-
vštěvovalo před válkou více dětí měšťanku 
v Chotěboři, avšak měly problémy s dopra-
vou (ráno musely vstávat v  pět hodin na 
vlak, večer přijížděly kolem osmé hodiny).

Obecní zastupitelstva v  Krucemburku 
a  v Benátkách souhlasila se zvýšenými 
náklady na školu, obecní zastupitelstvo 
Starého Ranska kladlo podmínku, že ne-
bude třeba stavět novou školní budovu 
a  fi nanční náklady na školství nebudou 
zvýšeny o  víc než 10 %. Obecní zastupi-

telstvo Kohoutova však většinou jednoho 
hlasu zřízení měšťanky odmítlo, přestože 
fi nanční náklad za ni by převzal Krucem-
burk. Ostatní okolní obce, v  nichž byly 
obecné školy – Ždírec (trojtřídní), Hluboká 
(jednotřídní), Radostín (dvojtřídní), Voj-
nův Městec (čtyřtřídní) a  Chlum (čtyřtříd-
ní) – snahu přijaly kladně. 31. prosince 
1909 byla žádost odeslána okresní školní 
radě, ta na zasedání 3.  ledna 1910 žádost 
podpořila. Okresní zastupitelstvo dokonce 
slíbilo subvenci 300 Kč na zřízení.

Zemská školní rada si dopisem z 22. úno-
ra 1910 vyžádala doplnění některých příloh 
a  jejich komisionální ověření. 30. června 
1910 bylo za přítomnosti okresního hejtma-
na Edvarda Vichra a okresního inspektora 
Josefa Zemana provedeno šetření: místní 
školní rada žádost doplnila a přiložila nové 
prohlášení kohoutovského zastupitelstva, 
které se zřízením souhlasilo za podmínky, 
že se školní přirážky nezvýší o více než 10 
%. Školní rada věřila, že k zřízení dojde od 
školního roku 1911–12, neboť žádost pod-
pořilo také okresní hejtmanství a  okresní 
školní inspektor. O byrokracii úřadů svědčí 
to, že státní technik z  Čáslavi prošetřoval 
skutečnou vzdálenost z  Krucemburku do 
Chotěboře (14,2 km) a Přibyslavi (20,6 km), 
kde měšťanky již byly.

O  zřízení jednala školní rada opět 
20.  května 1911. Podle nařízení zemské 
školní rady byla vybídnuta zastupitelstva 
obcí Ransko a  Kohoutov, aby na zřízení 
měšťanské školy přistoupila bez jakých-
koliv podmínek. Koncem října 1911 byla 
žádost opět odeslána a  v listopadu 1911 
schválena okresním zastupitelstvem. Aby 
bylo žádosti vyhověno, byla vykonána 
v roce 1912 intervence u zemské školní rady 
a u zemského výboru – referenta ve věcech 
školských kanovníka Buriána (členy depu-
tace byli Ladislav Binko, zemský poslanec 
za Chotěbořsko Josef Adam a  zemský po-
slanec za Přibyslavsko Šmirous). I když de-

legace byla „vlídně“ přijata a „blahosklon-
né“ vyřízení žádosti bylo přislíbeno, zřízení 
měšťanky bylo opět oddáleno: zástupci 
velkostatku se k zřízení stavěli negativně, 
navíc vznikly problémy s  ubytováním ře-
ditele, protože jeho byt byl přeměněn ve 
dvě učebny. Situace vyvolala v obci rozla-
dění, protože mnoho rodičů chtělo svým 
dětem umožnit studium v  místě bydliště. 
Navíc řada učitelů z Chotěbořska předpo-
kládala, že složením zkoušek postoupí na 
výhodnější a lépe placené místo, a to by se 
zde nabízelo. Zřízena však byla jen škola 
pokračovací (1912). Válečné události další 
jednání přerušily, zřízena nebyla ani třetí 
třída pokračovací školy.

K  žádosti o  zřízení měšťanky se vrátilo 
zastupitelstvo opět koncem května 1918, 
žádost byla postoupena zemské správní 
komisi, L.  Binko s  poslancem za Chotě-
bořsko Františkem Hnátkem intervenovali 
u  zemské správní komise za kladné vyří-
zení žádosti, avšak zřízení školy bylo opět 
oddáleno. 

Teprve vznik Československa vytvořil 
příznivější podmínky pro rozvoj českého 
školství. 10. ledna 1919 byla za přítomnosti 
okresního inspektora Josefa Zemana další 
schůze: byla vytvořena komise ve slože-
ní Josef Zeman, poslanec za Chotěbořsko 
František Hnátek a  František Zvolánek, 
místní školní dozorce, a  ta intervenovala 
u ministra školství Gustava Habrmana. Ve 
školním roce 1918–19 bylo zapsáno ve ve-
řejné obecné škole 334 dětí (160 chlapců 
a 174 dívky). Josef Zeman poté ještě osob-
ně intervenoval u  fi nančního referenta 
zemské správní komise a u jeho zástupce. 
Výsledkem bylo, že 17. července 1919 došla 
zpráva zemské školní rady, že od 1.  září 
1919 bude otevřena I. a II. třída měšťanské 
školy chlapecké s  českým vyučovacím ja-
zykem (třetí třída byla otevřena ve školním 
roce 1920–21). 



14

Před sedmdesáti lety byl Krucemburk 
přejmenován na Křížovou.

V  latinsky psaných textech z  14. století 
(v souvislosti s Epíky) měl název městečka 
podobu Crucemburg, Cruczemburk, Kru-
cemburk (s variantami Crucinburg, Krucem-
berg, Krucumburg aj.), od 15. století nej-
častěji Krucmburk (6. pád na Krucmburce). 
Už v polovině 15. století se objevují také ná-
zvy Kru(t)zburk/Krucburk (na konci bývalo 
také g). Tento název pak uvádějí i dostupné 
mapy. Od 18. století se začal uplatňovat 
název Kreu(t)zberk. Když Jan Laho vydal 
roku 1784 katechismus Vejtah některých 
hlavních otázek a odpovědí z učení křesťan-
ského pro obecný lid evangelický v Čechách, 
uvádí v předmluvě: „Psal sem v Kreuzber-
gu.“ Na mapě Jana Kryštofa Müllera z roku 
1720 je název Creutzberg s  poznámkou, 
že český název je Crusburg. Tento název 
se později v  běžné mluvě občanů obce 
změnil na Kruzborek (du do Kruzborka). 
Od poloviny 19. století se postupně ustálil 
název Krucemburk: stalo se tak za starosty 
obce Augustina Skřivana, zřejmě na návrh 
tehdejšího evangelického faráře Daniela 
Bohumila Molnára. Ještě roku 1868, když 
byla v obci zřízena pošta, byl na razítku jen 
název Kreuzberg, až roku 1872 byl rozšířen 
nápis na Kreuzberg – Krucemburk; název 
Kreuzberg byl označován za německý, ná-
zev Krucemburk za český. 

První část názvu – něm. Kreuz z  latin-
ského crux (4. pád crucem) – znamená kříž, 
druhá část burk je odvozena buď z  něm. 
Burg (hrad, tržní městečko) nebo Berg 

(hora). Název souvisí zřejmě se zakla-
dateli osady (členové řádu německých 
rytířů); hora nad městečkem se nazýva-
la Kreu(t)zberg (Křížová hora).

Po druhé světové válce došlo vlivem 
společenských poměrů k  počešťování 
původem německých názvů obcí. Ne-
bylo však důsledné, zůstal Nymburk, 
Rumburk aj. O průběhu přeměny názvu 
Krucemburk jsou záznamy kusé, navíc 
zaznamenané s  mnohaletým zpoždě-
ním. Vyplývá z nich, že přípis minister-
stva vnitra z 8. listopadu 1948 nařizoval 
změnit název obce, zároveň upozorňo-
val, že pokud tak neučiní obyvatelstvo, 
učiní tak samo ministerstvo. Přípis vy-
volal bouřlivou diskusi, zastupitelstvo 
obce nakonec navrhlo několik názvů, 
které měly vztah k řece Doubravě (Doub-
rava, Doubravce, Doubravice apod.). 
30. června 1949 obdržel místní národní 
výbor přípis ministerstva vnitra, že obec 
dostala nový název Křížová. Kdo tento 
název navrhl, se neuvádí, byl však zřej-
mě inspirován první částí původního 
názvu. Podle záznamů akce vyvolala 
v obci bouři nevole, část obyvatel (např. 
členové letopisné komise) navrhla od-
volat se proti rozhodnutí a ponechat pů-
vodní název. Toto odvolání zastupitel-
stva obce však zůstalo ležet na okresním 
národním výboru a  tím byla zmeškána 
odvolací lhůta. Nový název Křížová se 
postupně u části obyvatel vžil – v  jeho 
základu zůstal výraz kříž. Roku 1993 se 
obec na základě referenda vrátila k ná-
zvu Krucemburk.

Školní rok 1919–20 začal z  mimořádných 
důvodů až 16. září, téhož dne tedy začal 
školní rok také na nově založené měšťanské 
škole. K žákům promluvil ředitel školy Jaro-
slav Chmelař: připomněl desetiletou ana-
bázi se zřizováním měšťanky, poukázal na 
možnosti, které se žákům po absolvování 
nabízejí, a v závěru apeloval na jejich sluš-
nost a píli při studiu. Slavnost byla zakon-
čena hymnou. Odpoledne se konala slav-
nostní schůze okolního učitelstva. Přítomni 
byli ředitel dívčí měšťanky v Chotěboři Vác-
lav Klos, předseda učitelské jednoty cho-
těbořského okresu František Salaquarda, 
delegát ústřední Jednoty měšťanských škol 
Theodor Brukner, členové krucemburského 
zastupitelstva a  další hosté. Přítomen byl 
také správce české školy v  Karlově, která 
tam byla téhož dne otevřena. Ze zasedání 
byl zaslán pozdravný telegram ministru 
školství Gustavu Habrmanovi. Slavnosti se 
zúčastnil také okresní školní inspektor Josef 
Zeman, který se výrazně zasloužil o  vznik 
krucemburské měšťanky. 11. října provedl 
ve škole ještě inspekci, záhy nato – 1. pro-

since 1919 – byl přeložen na ministerstvo 
školství v Praze. Krucemburské škole věno-
val 121 knih jako základ učitelské knihovny. 

Na měšťance byly otevřeny první dva 
ročníky s  pobočkou (paralelkou) při I.  tří-
dě. Oba ročníky byly umístěny v  budově 
obecné školy, 1. a 3. třída obecné školy za-
čaly vyučování v pronajatých místnostech. 
Správcem obecné školy zůstal dosavadní 
řídící učitel Jan Kurfürst, ředitelem měšťan-
ské školy se stal Jaroslav Chmelař, učiteli na 
měšťanské škole byli jmenováni zdejší uči-
tel Josef Ungrád, Vincenc Haltuf z Běstviny 
a Ervín Kovář ze Škrdlovic.

Na začátku školního roku měšťanku na-
vštěvovalo 153 dětí – v I.A třídě 56 (38 žáků 
a 18 žákyň), v třídě I.B 55 (36 žáků a 19 žá-
kyň), v  II. třídě 42 (28 žáků a  14 žákyň). 
Koncem roku se počet žáků snížil na 148 – 
v I.A 55 (36 žáků a 19 žákyň), v třídě I.B 56 
(36 žáků a 20 žákyň), v II. třídě 37 (26 žáků 
a  11 žákyň). Zbývá dodat, že k  1. září 1923 
byla chlapecká měšťanská škola se souhla-
sem zemské školní rady formálně změněna 
ve smíšenou.

vÁLeČNé udÁLosTI 
PŘed 75 rokY

sTaLo se...  PŘed sedMdesÁTI  LeTY

Na podzim v roce 1944 se stupňoval odpor 
proti nacistickým okupantům na území 
protektorátu. V  Čechách a  na Moravě se 
objevily první skupiny a oddíly partyzánů. 
Mezi místy, kde měli partyzáni působit, bylo 
i okolí Krucemburku. Místo pro tuto činnost 
bylo vybráno na Štábu partyzánského hnu-
tí v Kyjevě. Kamarád komisaře Tůmy Karel 
Král pracoval před válkou v  Krucemburku 
v  Štillově továrně a  oba společně utekli 
z protektorátu do Sovětského svazu. Od něj 
Miroslav Pich-Tůma věděl, že je v Krucem-
burku silné komunistické hnutí a  že zde 
partyzáni najdou podporu. Partyzánský 
oddíl byl nazván oddílem Mistra Jana Husa.

 Místo výsadku bylo určeno nedaleko 
rybníka Velké Dářko, který byl dobrým 
orientačním bodem. Po dvou neúspěšných 
pokusech odletělo dvanáct příslušníků od-
dílu Mistr Jan Hus 26. října 1944 z polského 
letiště Rzeszów vojenským dopravním le-
tadlem do prostoru Českomoravské vysoči-
ny. Velitelem výsadku byl kapitán Alexan-
dr V. Fomin a komisařem oddílu byl jediný 
Čech M. Pich-Tůma. V oddílu byly také dvě 
ženy: radistka Máša Poljakovová a lékařka 
Lydie Smyková.

 Rybník Velké Dářko byl v té době vypuš-
těn, a proto když jej navigátor letadla nena-
šel, vysadil desant na západním okraji Že-
lezných hor mezi obcemi Strakoč, Podhůří 
a Podhořany. Bylo po desáté hodině večer.

Při seskoku se jim ztratila lékařka Smy-
ková, kterou vítr zanesl přes hřebeny Že-
lezných hor; při seskoku si poranila nohu. 
Po několikadenním bloudění se jí ujala 
rodina Markova v  Bukovině. Při seskoku 
se ztratila také část pytlů s materiálem. Ně-
mečtí vojáci, kteří obsadili prostor sesko-
ku, se spokojili jen s výzvou partyzánům, 
aby se přihlásili německým úřadům.

Po ukrytí padáků a po marném hledání 
lékařky Smykové se vydali partyzáni do 
lesů mezi obcemi Lipovec a  Licoměřice. 
V  lese narazili na muže ozbrojeného ma-
lorážkou, byl jím uprchlý vojenský zajatec 
Borisovský; ten jim řekl, že spolu s  ním 
se zde ukrývají ještě dva zajatci – Korovin 
a  Jemeljanov, a  nabídl se, že je seznámí 
s  lidmi, kteří je ukrývali. Byla to rodina 
Bromova, Jaroslav Ouřecký a hajný Šustr. 

Navázali také spojení s  dalšími důvěry-
hodnými lidmi v  okolí – hajným Laňkou, 
učitelem Jirákem a dalšími. Nadále pátrali 
po ztracené lékařce. Založili také ilegální 
národní výbory v  Lipovci, Rousově a  Tu-
chově. Oddíl rovněž rozšířili o  tři uprchlé 
sovětské zajatce a  o tři mladé chlapce – 
Šafáře, Šrámka a Pokorného, kteří uprchli 
z totálního nasazení a zde se skrývali. Díky 
těmto novým partyzánům bylo získáno 
spojení s  četnickou stanicí v  Ronově nad 
Doubravou a  přes lipoveckého starostu 
Koberu i  v Podhořanech. Ke spolupráci 

Jiří Zeman

Pokračování – Stalo se...
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byl získán Ing. Roháček, ředitel Bartošova 
zbrojního závodu v Hedvikově.

Radisté navázali spojení s Velkou zemí, 
jak se za války říkalo území Sovětského 
svazu. Po vybudování civilní a  zpravodaj-
ské sítě v  podhůří Železných hor zde byla 
zanechána čtyřčlenná organizátorská sku-
pina vedená Nikolajem Kolesnikem. Jako 
spojka měla udržovat styk se štábem Věra 
Pilařová, neteř Jaroslava Ouřeckého, pozdě-
ji pak Zdeňka Šrámková ze Sobíňova. Vlast-
ní štáb s doprovodem se vydal 2. listopadu 
večer do původně přikázaného operačního 
prostoru. Trasa byla vedená z Lipovce a Li-
coměřic přes Lovětín, Podhradí, Kraskov, 
Seč na Horní Bradlo a Polom. Zde se v lese 
zastavili k odpočinku a v Polomu navázali 
spojení s rodinou Urbanovou a Antonínem 
Horníkem, ten je spojil s  hajným Josefem 
Eisem z Křemenice. 4. listopadu se partyzá-
ni vydali na další cestu, vedla z Možděnice 
lesy a  někde mezi Benátkami a  Chlumem 
se dostali ke Krucemburku, kde našli úkryt 
v lesní boudě v Obecním lese. 

V Krucemburku navázali spojení s Rudol-
fem Zvolánkem (bydlel v domě u Tří křížů). 
Nebyla to, jak se ukázalo později, příliš dob-
rá volba. Jeho dcera Marie byla provdaná za 
sudetského Němce, který padl na frontě. 
Byla zaměstnána jako úřednice na němec-
kém vojenském letišti v Pardubicích a měla 
známost s německým majorem Kurtem, kte-
rý s  ní jezdil do Krucemburku (jezdil sem 
i po její smrti začátkem října 1944). Partyzá-
ni se v podvečer 5. listopadu setkali se sku-
pinou mladých lidí, kteří hráli na harmoni-
ku a pálili oheň u Matoušova lesa. Partyzáni 
se zajímali o  okolí Krucemburku, zejména 
o zbrojní výrobu ve Starém Ransku, Chotě-
boři a o vojenské sklady na Bílku.

Po dosažení Krucemburku odešel od 
partyzánského oddílu Oldřich Pokorný: 
předstíral, že je nemocný, a  požádal proto 
velitele, aby se mohl jít léčit. Vrátil se do 
Železných hor a cestou měl doručit dopisy 
jednak v Polomu Horníkovi a dále N. Koles-
nikovi. Do lesů se mu nechtělo jít, a proto 
dopis předal jen Anežce Bromové, které 

sdělil, že u Rudolfa Zvolánka v Krucembur-
ku je záchytný bod. Potom odjel k rodičům 
do Prahy a později za děvčetem do Čáslavi.

Nikdo z  partyzánů tehdy netušil, že se 
O. Pokorný vydá cestou zrady a tím že byl 
položen základ k  pozdějšímu zatýkání 
v  Železných horách, Trhovokamenicku, 
v Krucemburku a Vojnově Městci.

Partyzáni oddílu Mistra Jana Husa odešli 
z  Krucemburku 6.  listopadu oklikou lesy 
kolem Vortové, kde se střetli s  německou 
loveckou společností z  Pardubic. Vznikla 
přestřelka, ale střet se obešel bez zranění. 
Místo pro svou základnu si vybrali na Ka-
menném vrchu nedaleko osady Nová Huť. 
Byla na rozhraní dvou oblastí, Chotěbořska 
a  Žďárska, a  byla hlavně blízko Krucem-
burku. Vybudovali si zde zemljanku neboli 
bunkr. Navázali také v  Nové Huti spojení 
s Václavem Pálkou a Josefem Polívkou a ti 
do spolupráce s partyzány zapojili ve Voj-
nově Městci Jana Balka a  jeho manželku 
Růženu.

Současně tříčlenná rozvědka komisař 
Tůma, Šafář a  Chimič navázala spojení 
s Richardem Málkem v Krucemburku. Ten 
napojil partyzány na místní občany, ale 
především na rodinu rolníka Šešulky, je-
hož dům byl místem, kam partyzáni nej-
častěji chodili; stal se jakýmsi záchytným 
místem. Dalším místem byl dům Richarda 
Málka, který v té době stál na okraji obce 
a kde byla po určitou dobu ukryta náhrad-
ní vysílačka. Velice důležité bylo pro party-
zány napojení na místní četnickou stanici, 
zejména na velitele, vrchního četnického 
strážmistra Josefa Holíka.

V Krucemburku byl 8. listopadu založen 
ilegální národní výbor. Předsedou se stal Jan 
Lédl, členy byli Richard Málek, Alois Málek, 
Josef Málek a Otomar Tejkal. O zásobování 
partyzánů se starali pekař Jaromír Zvolánek 
se svým tovaryšem Vladimírem Jehličkou, 
mouku na pečení dodával krucemburský 
mlynář Kostkan a mlynář Kryštůfek z Oudo-
leně. Postupně byli do spolupráce zapojeni 
další občané, kteří partyzánům opatřovali 
potraviny, ošacení, obuv a kuřivo.

Krucemburští občané, kteří se zapojili do 
spolupráce, byli důležití jako zpravodaj-
ci, dodávali partyzánům zprávy o  výrobě 
v  Janáčkově strojírně ve Starém Ransku, 
Eckhardtce v Chotěboři a v německých mu-
ničních skladech na Bílku.

Tři mladí muži z Krucemburku – Jaroslav 
Dobrovolný, Alois Málek a František Šešul-
ka ml. – později odešli s komisařem Tůmou 
do Železných hor.

Z  Krucemburku bylo získáno spojení do 
Sobíňova, tam se stali pomocníky partyzá-
nů starosta Alois Starý, jeho syn Jiří Starý 
a synovec Rudolf Starý a Jan Janáček odešli 
k partyzánům. V Sobíňově byl založen také 
ilegální národní výbor. Jako spojka byla 
získána Zdena Moravcová, která udržovala 
spojení mezi štábem a Kolesnikovou skupi-
nou v Železných horách. Sobíňovská skupi-
na měla nejblíže do muničních skladů na 
Bílku, ale také do Chotěboře.

Dalšími pomocníky partyzánů byli obča-
né Vojnova Městce. Zde jim pomáhali čet-
nický strážmistr Karel Hovorka a strážmistr 
ve výslužbě Karel Burda, Ludvík Hromádka, 
Gustav Hendl a  bývalý ruský legionář Jan 
Balek a  jeho manželka Růžena a  další ob-
čané. Městecká skupina pomáhala jako roz-
vědka a starala se o zásobování a ubytování 
partyzánů. Byl zde také založen ilegální ná-
rodní výbor.

Pro další činnost oddílu bylo potřeba 
navázat spojení na Žďársko. Spojení bylo 
získáno přičiněním hajného Jana Muchy 
a především nadlesního Karla Němce. Bylo 
navázáno spojení s  Václavem Ježkem, An-
tonínem Houfem, Janem Oubrechtem a Ja-
nem Vejmělkem, kteří se stali organizátory 
civilní partyzánské skupiny a  zakladateli 
revolučních národních výborů na Žďársku. 
Jako spojky působili Vlasta Skřipská, Anež-
ka Štůlová a  Jaroslav Aubrecht. Byla také 
za pomoci krucemburského evangelického 
faráře Bohumila Lopoura navázána spolu-
práce s Radou tří tak, aby se jejich akce vzá-
jemně nenarušovaly.

Pavel Vomela

Tři stovky milovníků historie se v  sobotu 24. srpna vydaly na 
pochod od rybníka Řeka po stopách partyzánské brigády Mistra 
Jana Husa. Pochod měl tři trasy: první byla dlouhá 35 kilometrů, 
druhá 25 kilometrů a třetí, veteránská měřila 10 kilometrů. 

První společné zastavení všech účastníků pochodu bylo na 
krucemburském náměstí, kde v devět hodin vzdali poctu umu-
čeným krucemburským spolupracovníkům partyzánů, všem 
obětem nacistické zvůle a obětem náletu na Krucemburk a Ždí-
rec nad Doubravou. Zároveň před pomníkem byli medailemi 
oceněni váleční veteráni, kteří působili v mezinárodních misích.

Byl jsem požádán organizátory, abych je seznámil s odbojem 
v  Krucemburku, spolupracovníky partyzánů a  promluvil o  je-
jich tragickém zatýkání 23. ledna 1945. Zároveň jsem je sezná-
mil s náletem na Krucemburk a Ždírec nad Doubravou 9. květ-
na 1945 a s počtem obětí, který si vyžádal. Cíl pochodu byl opět 
u rybníka Řeka.

Pavel Vomela

PocHod Po sToPÁcH ParTYZÁNů
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Herálec – Staré Ransko
Sestava: gólman – A.  Kadlec; obrana 
– O.  Mišinger, M.  Ročárek, P.  Novosad, 
M. Říha; záloha – F. Holcman, J. Dymáček 
(C), M. Losenický, F. Dymáček; útok – L. Pe-
čenka, J. Janáček. Náhradník: F. Nepovím
Výsledek: 4:1, branka: P. Novosad

Staré Ransko – Habry
Sestava: gólman – A.  Kadlec; obrana – 
O. Mišinger, T. Hocke, P. Novosad, M. Říha; 
záloha – P. Janáček, J. Dymáček (C), M. Lose-
nický, F. Nepovím; útok – L. Pečenka, J. Ja-
náček. Náhradníci: L. Mrštík, Z. Zvolánek
Výsledek: 1:5, branka: J. Janáček

Česká Bělá – Staré Ransko
Sestava: gólman – M.  Ročárek; obrana – 
O.  Mišinger, R.  Kafk a, P.  Novosad, T.  Má-
lek; záloha – F. Holcman, J. Dymáček (C), 
M. Losenický, P. Jaroš; útok – Z. Zvolánek, 

J. Janáček. Náhradník: M. Janáček
Výsledek: 0:3, branky: J. Janáček, 
 2× Z. Zvolánek

Staré Ransko – Okrouhlice
Sestava: gólman – A.  Kadlec; obrana – 
M.  Říha, P.  Novosad, F.  Nepovím, T.  Hoc-
ke; záloha – M. Losenický, J. Dymáček (K), 
J. Pecina, F. Holcman; útok – L. Pečenka, 
J. Janáček. Náhradník: L. Mrštík
Výsledek: 5:1, branky: J. Dymáček, T. Hoc-
ke, L. Pečenka, J. Janáček, L. Mrštík

Golčův Jeníkov – Staré Ransko
Sestava: gólman – A.  Kadlec; obrana – 
M. Říha, P. Novosad, O. Mišinger, T. Hocke; 
záloha – J. Pecina, J. Dymáček (K), M. Lo-
senický, V. Hudec; útok – M. Ročárek, P. Ja-
náček. Náhradníci: L. Pečenka, J. Janáček
Výsledek: 4:3, branky: V. Hudec,
 M. Ročárek, P. Janáček 

Ranecké „A“ mužstvo zahájilo pří-
pravu na novou sezónu v  polovině 
července. Tréninky byly třikrát týdně, 
a to v pondělí, ve středu a v pátek. 

Před začátkem sezóny bylo na-
plánováno jedno přátelské utkání 
s mužstvem z Miřetic. Zápas se ode-
hrál na hřišti na Starém Ransku a do-
mácí zvítězili 5:1. V prvním utkání se-
zóny jsme zavítali do Herálce. Tento 
zápas jsme prohráli rozdílem třídy 
4:1. V dalším zápase jsme doma při-
vítali mužstvo z Habrů, které spadlo 
z vyšší soutěže. Tímto zápasem jsme 
opět dostali lekci a  prohráli jsme 
5:1.  Až třetí zápas nám přinesl tři 
body, když jsme venku porazili muž-
stvo z České Bělé. 

za „A“ tým vedoucí mužstva 
Ing. Jan Dymáček

V  sobotu 22. června za pěkného počasí 
uspořádala TJ Spartak Staré Ransko již 
dvanáctý ročník fotbalových internacio-
nálů Memoriál Jaroslava Večeři. Turnaj 
byl věkově omezen a  mohli se ho zú-
častnit pouze hráči ve věku nad 40 let. 
Turnaje se zúčastnilo 5  mužstev: TJ Po-
hled, SK Nová Ves, Stavbaři Pardubice, 
Česká Bělá a  hráči domácího Spartaku. 
Na poslední chvíli se odhlásil Ždírec nad 
Doubravou, Žďár nad Sázavou a Herálec. 
V 9 hodin byl turnaj slavnostně zahájen 
a všechna mužstva hrála v jedné skupině 
každý s  každým. Hrálo se 2  × 15 minut. 

Nejlépe si vedlo mužstvo Stavbaři Par-
dubice, které získalo 8  bodů a  skončilo 
na prvním místě, druhé místo obsadil 
Pohled (7  bodů), třetí byl loňský vítěz 
Nová Ves (7  bodů), čtvrtá byla Česká 
Bělá (3 body) a poslední páté místo ob-
sadili domácí hráči, kteří získali 2 body. 
V turnaji nejvíce branek, a to 5, dali To-
máš Máša, Pavel Novosad a Jan Moučka. 
V konečném rozstřelu byl nejlepší Pavel 
Novosad, který proměnil všechny 3  pe-
nalty a stal se tak nejlepším střelcem tur-
naje. Nejlepším brankářem turnaje byl 
vyhlášen Jiří Sobotka z České Bělé. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
zúčastněným hráčům za kamarádský 
přístup jak při utkáních, tak i během ce-
lého turnaje. Poděkování patří také Janu 
Dymáčkovi a  Janu Pecinovi, kteří řídili 
s  přehledem všechna utkání jako roz-
hodčí. Poděkování patří také všem spon-
zorům, hlavně pak členům výkonného 
výboru a  hráčům Spartaku, kteří celý 
turnaj připravili a  pomohli tak zdárně 
zakončit celou fotbalovou sezónu.

za TJ Spartak Jan Hülle

Tj  sParTak sTaré raNsko PrůběH PodZIMNí ČÁsTI

MeMorIÁL  jarosLava veČeŘI

V polovině prázdnin se Peruni zúčastnili dalšího závodu v pořadí Ligy 
Vysočiny, a to v Telči, na Štěpnickém rybníce u zámku. Hned od začátku 
jsme tušili, že máme silné soupeře v týmu Jaco Draci a že musíme vy-
pádlovat maximum pro úspěch. První rozjížďkou jsme překvapili nejen 
soupeře, ale i sebe samotné, neboť naše časomíra se po 200 m zastavila 
na krásných 0:55:623. Tímto časem jsme si zajistili nejen hladký postup 
do fi nále, ale nebyl překonán ani ve druhých rozjížďkách. Tým Perunu 
Hluboká ve složení 12 žen + 6 mužů (!!!!!!) právem vybojoval 1. místo 
v kategorii FUN. Velké díky všem zúčastněným!

Eva Nováková – kapitánka

draČí  Lodě TeLČ 2019
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Závodní kolotoč se nám roztočil v  půlce 
dubna a bude končit poslední týden v září. 
To je 24 závodních týdnů, každý víkend ně-
kde jinde. To chce odhodlání, pro někoho 
tvrdý trénink a  také domácí zázemí a  se-
hraný tým.

První závod byl duatlon (běh – kolo – 
běh) u rozhledny Bára u Slatiňan, kde jsme 
s  Tomem oba doběhli do cíle na druhém 
místě. Dalšími jarními závody byly Bikové 
úterky. Je to 5  závodů u  nás na Vysočině, 
kde se sčítají body za umístění v daném zá-
vodě, po finálním závodě se body přepočí-
tají a vyhlásí se vítězové. Já obsadila 1. mís-
to v ženách a Tomáš 3. místo v mužích. 

Dále mezi jarní klasiky patří Vilémovická 
120 ve Vilémovicích, závod na 120 minut, 
kde se dva závodníci střídají po jednom 
odjetém kole. My jeli smíšené dvojice a vy-
hráli jsme tuto kategorii.

Mezi můj největší vrchol sezóny byl tria-
tlon, který se konal v Itálii u Lago di Garda. 
Já jela „jen“ sprint, tzn. 750 m plavání v le-
dové vodě, 12 km bike s kolmými dlouhými 

výjezdy a krátkými sjezdy s volně pohybu-
jícími kameny, běh 5 km v místním maleb-
ném městečku. Trať ztížil noční déšť, ale 
v den D bylo již krásně slunečno. Tomáše 
čekala pravá xterra: 1.500 m plavání, 30 km 
kolo a  10 km běhu; závod byl také těžký, 
běželo se dokonce ledovým potokem, lez-
lo po skalách. Já jsem po výlezu z vody po 
plavecké části, která byla pro mne šílená 
vzdálenost, byla kolem 24. místa v ženách, 
na kole jsem dojížděla jednu soupeřku 
a soupeře za druhým. Netušila jsem, kolik 
jsem předjela spoluzávodníků, má taktika 
při přezouvání treter a vyběhnutí na běžec-
kou část byla udržet nějaké slušné běžecké 

tempo (tzn. nepřejít do chůze) a  neztratit 
moc míst. Předběhly mne dvě soupeřky 
(chlapy nepočítám). Nakonec z  toho bylo 
2. místo ve věkové kategorii, 6. místo v že-
nách a  zajela jsem 3.  nejlepší bikový čas. 
Tomáš byl ve své našlapané věkové kate-
gorii šestý. Plaveckou část zvládl dobře, 
na kole zlepšil své umístění a v náročném 
běhu ještě pár soupeřů předběhl.

Další závody jsme jeli např. Xterru Most, 
kde Tom byl 7. a já 1. ve věkových katego-
riích. Mistrovství Evropy xterra v  Pracha-
ticích, Tomáš 11. v  kategorii (bylo celkem 
500 účastníků, Tom doběhl na 80. příčce), 
já na sprinterských distancích na 3. místě 
v kategorii.

Dalším vrcholem sezóny byl triatlon na 
Řece: 700 m  plavání, 30 km na silničním 
kole a 5 km běhu kolem Řeky. Vyhrát do-
mácí závod je snem každého závodníka. 
Tomášovi se to podařilo. Do cíle sice do-
běhl na 2. místě, ale v kategorii byl první. 
Já měla před během slibně našlápnuto 
také na 1.  místo v  ženách, ale neudržela 

jsem tempo dvou sou-
peřek a doběhla jsem na 
3. místě v ženách a záro-
veň jsem byla druhá ve 
věkové kategorii. Ceny 
nám předával náš staros-
ta Otto Kohout.

Poslední prázdnino-
vý víkend jsme vyrazi-
li na Xterru Melechov: 
500  m  plavání, 42 km 
bike, 10 km běh v nároč-
ném terénu. Tomáš zde 
vybojoval výborné 2. mís-
to. My se Štěpánkou děla-
ly servis.

V neděli jsem pro změ-
nu závodila já a  Tomáš se Štěpánkou mi 
fandili v kopcích na okruhu. Byla to silniční 
etapa čítající 36 km v seriálu závodů v růz-
ných disciplínách ve Žďáru nad Sázavou. 
Za slunného počasí jsem se umístila též na 
stříbrné pozici.

Alžběta Stunová

cYkLokLub kruceMburk v seZÓNě 2019

V Klika aréně na antuce v Krucemburku se 
v  sobotu 24. srpna uskutečnil již 7.  ročník 
tradičního sportovního podniku tenistů 
amatérů. K  domácím vyznavačům bílého 
sportu se přidali jejich přátelé z  Havlíčko-

brodska, Žďárska a  Hlinecka. Po celý tro-
pický den se hrálo na dvou kurtech ve dvou 
skupinách, jedné čtyřčlenné, druhé pěti-
členné. Poté přišly na řadu vyřazovací zá-
pasy. Letos favorizovaní David Bonaventura 

a Jiří Latislav z Hlinska se 
i  přes jedno zakolísání ve 
skupině dostali do finále, 
kde rozstříleli svoje pře-
možitele ze skupiny Jirku 
Nevoleho a  Libora Víška 
6:1. Tito chasníci, rovněž 
z Hlinska, vyřadili v semi-
finále obhájce titulu Jiřího 
Marka s  Františkem Tráv-
níčkem (Vojnův Městec) 
6:4. Předtím měli Víšek 
s  Nevolem ve čtvrtfinále 
potíže v napínavém zápase 
s  veterány Štěpánem Bo-

naventurou a Jaroslavem Hudečkem z Hlin-
ska, které udolali až po boji 6:4. V zápase 
o  třetí místo zvítězili Marek s  Trávníčkem 
nad sympatickým duem František Čermák 
– Mirek Blažek (Kladruby u  Hlinska, Ždí-
rec nad Doubravou) 6:3. Dalšími skvělými 
páry na turnaji byli pánové Petr Ležal a Ro-
man Kutílek, Miloš a Jan Loseničtí, Martina 
Švécová a Jan Žemlička a manželé Blažkovi.

Bohaté občerstvení bylo připraveno 
v  zrekonstruované klubovně Tenisového 
klubu Krucemburk. Závěrečné slavnostní 
předávání prestižní putovní trofeje – Kliky, 
pohárů a cen, focení a rozlučkové kolečko 
slivovičky podtrhlo výbornou přátelskou 
atmosféru turnaje. Všichni účastníci slíbili 
– za rok na viděnou! 

Štěpán Bonaventura

sedMý roČNík kruceMburské kLIkY
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V  sobotu 24. srpna se v  areálu sokolovny 
uskutečnila tradiční akce pro děti s názvem 
Rozloučení s  prázdninami. Počasí jsme ob-
jednali krásné, a tak si to děti spolu s rodiči 
velice užily. Důkazem toho byla i  největší 
účast dětí na této akci, a to 138 dětí!

Pro děti jsme přichystali celkem 16 sou-
těží – např. slalom s kolečkem, házení míč-
ků do klauna, zatloukání hřebíků, chození 
po laně, bungeeruning (běh na gumovém 
laně), poznávání zvířátek, různé skládačky 
a další pestré soutěže, u kterých děti před-
vedly svou zručnost, šikovnost a obratnost. 
Za každé zdolání soutěže dostaly děti drob-
né dárečky. Po absolvování všech soutěží 
si smlsly na sladkém nanuku a zařádily si 
zdarma na velkém skákacím hradu.

Dalším krásným zpestřením celé akce 
bylo naučné povídání s  předvedením 
dravců, kterého se úžasně zhostil pan 
Václav Augustin, jenž všem návštěvníkům 
povykládal vše o  dravcích; ty také dětem 

předvedl – k vidění byl například výr, jest-
řáb a další. Velice mu za toto krásné sezná-
mení s dravci děkujeme.

Zásahová technika našich hasičů z SDH 
je samozřejmě také velkým lákadlem pro 
děti, a  tak na této akci nemohla chybět. 
Chlapi předvedli dětem zásahovou cister-
novou stříkačku MAN CAS 15 a nechali je 
zastříkat si ze staré, ale zachovalé „džbe-
rovky“. I  jim patří velké poděkování, že 
tuto akci svou účastí podpořili.

Velké poděkování patří našim sponzorům, 
bez nichž by se tato krásná akce nedala usku-
tečnit: MINIGAL, s.r.o., ELASTA-VESTIL, a.s., 
Městys Krucemburk, ELKO-Elektro, s.r.o., 
BeHo, spol. s r. o., STROJÍRNA BENC, s.r.o., 
Dušan Mikulecký, Krucemburk a ČSSD. 

A můj srdečný dík letí k těm, kteří celou 
tuto úžasnou akci pro děti vzorně zorgani-
zovali.

za TJ Sokol Tomáš Trávníček

roZLouČeNí s  PrÁZdNINaMI

 ČINNosT sdH LouTkové dIvadLo

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů vyjíž-
děla letos do konce srpna k 62 událostem. 
Jednalo se většinou o menší požáry budov, 
ale dva z nich byly velkého rozsahu. K požá-
rům jednotka vyjížděla většinou do dvou až 
tří minut po vyhlášení, vždy v dostatečném 
počtu, několikrát jsme se sešli i na výjezd 
druhého auta. Vyjížděli jsme také k událos-
tem technického charakteru jako likvidace 
a odstranění nebezpečného hmyzu.

Během letních měsíců probíhala údržba 
a  kontrola techniky a  zjištěné nedostatky 
byly odstraněny. I když bylo teplé a suché 
počasí, nedošlo letos v naší oblasti k větší-
mu požáru při žňových pracích, ale požáry 
lesa se nám nevyhnuly. 

Naši kluci a děvčata se zúčastnili něko-
lika soutěží (převážně nočních) a  dosáhli 
řady úspěchů: 

Rovný – 2. místo, Vortová (noční) – 16. místo, 
Pohled – 14. místo, Údavy (ženy) – 1. místo, 
Studnice (noční, ženy) – 6.  místo, muži 
obsadili 8.  místo časem 
25:45 vteřin, Otradov – 
(noční, ženy) 12. místo, 
děti Sobíňov – 3.  místo, 
Kohoutov – 9.  místo, 
Havlíčkův Brod (turné) 
– 28.  místo časem 29:12 
vteřin, cvičení s  dýchací 
technikou v Malči.

Chtěl bych poděkovat 
všem, kteří se aktivně zú-
častňují výjezdů a  údrž-
by techniky.

Martin Kasal

V  letošním roce jsme v  únoru odehrá-
li pohádku Čertův švagr. V  březnu jsme 
představili hned dvakrát klasickou českou 
pohádku Perníková chaloupka. Nejdříve 
to bylo v Třebíči, kde jsme se již podruhé 
zúčastnili přehlídky amatérských loutkář-
ských souborů Třebíčské loutkářské jaro, 
které se konalo 23.–24. března. O  týden 
později jsme tuto pohádku odehráli i  dě-
tem v Krucemburku. 

V  květnu jsme představili oblíbenou po-
hádku Kocour v botách. Pohádka byla vel-
mi úspěšná a dětem se líbil nejen statečný 
kocour, ale i  scény. Tuto pohádku jsme 
odehráli ještě v červnu na představení pro 
mateřské školy. Po představení si děti ještě 
pohrály s kocourem a ostatními loutkami, 
které vystupovaly v  pohádce. Nyní máme 
loutkářské prázdniny, ale již v září začne-
me připravovat další pohádku.

Těšíme se na další setkání při loutko-
vých představeních! Termíny představení 
jsou vždy uvedeny na našich plakátech 
nebo na internetové adrese http://divadlo-
-oblazek.webnode.cz/  

za LD Oblázek Dagmar Břeňová

Zásah u spadlého stromu v Ranecké aleji

Cvičení s dýchací technikou – Maleč

Soutež – Údavy
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Během měsíce srpna se nám sešly dvě 
zajímavé akce. V  sobotu 10. srpna jsme 
uspořádali zájezd na mezinárodní výstavu 
květin na zámku v Žirovnici. Nejprve jsme 
si s průvodcem prohlédli historické město 
Jindřichův Hradec a  přitom se dozvěděli 
řadu zajímavostí o jeho historii. Následova-
la prohlídka zámku. Kdo již na zámku byl, 
mohl si vybrat z mnoha galerií a muzeí, kde 
je i betlém Krýzovy jesličky. Před odjezdem 
jsme se sešli u  fontány AQUASHOW, kde 
kombinace světelných efektů, videopro-
jekce za pomoci padající vody poskytuje 
nádhernou podívanou. Cestou do Žirovnice 
jsme navštívili zajímavou zahradu, po kte-
ré nás provedl její majitel a budovatel pan 
Milan Odvárka. Profesně se věnuje hlavně 
řezbářství, o svých uměleckých dílech do-
káže zajímavě vyprávět. 

Odpoledne jsme si prohlédli meziná-
rodní výstavu květin, která byla zaměře-
na na mečíky. Od dlouholetého předsedy 
místní organizace (dříve i celého Českého 
svazu zahrádkářů) MUDr. Kříže jsme se 
dozvěděli, že jim pomohli jejich slovenští 
přátelé, kteří dodali více než 500 exponá-

tů překrásných mečíků. Krásná výstava 
byla uspořádána ve všech reprezentativ-
ních prostorách zámku včetně špýcharu. 
Omlouváme se, že jsme na zájezd pro velký 
zájem nemohli vzít všechny zájemce.

O týden později nás čekal závazek uspořá-
dat i naší výstavu, která se koná jednou za 
dva roky vždy v tomto období. Zahrádkáři 
byli zklamaní, že se opět při propagaci naší 
výstavy nenašla v místním tištěném časo-
pise Domov stránka na barevnou fotogra-
fii. I když byly obavy, zdali se nám podaří 

sehnat dostatek květin pro aranžování, 
byli jsme překvapeni, co se jich sešlo. Kvě-
tiny dodalo více než 30 zahrádkářů. Tra-
diční pěstitelé jiřin Pepík Procházka a Jiří 
Orlíček představili také novinky ze svého 
bohatého sortimentu. Na letošní výstavě 
jsme měli i  velké množství mečíků, které 
dodává zejména paní Libuše Pospíchalo-
vá, ani ostatní zahrádkáři však nezůstali 
pozadu. Návštěvníci mohli obdivovat ješ-
tě i poslední květy lilií, růže, astry, cynie, 
hortenzie a  vše, co naše zahrádky daly, 
obohatilo tuto výstavu. Naše aranžérky 
měly opravdu z čeho vybírat. Výstavu do-
plnil pan Petruželka ze Školky Malochyně 
o růže, které si bylo možné objednat.

O tom, že se výstava líbila a práce všech 
zahrádkářů nebyla marná, svědčí následu-
jící zápisy v knize návštěv, které jsou podě-
kováním nám všem: „Úžasná aranžmá a vý-
běr květin všeho druhu, jen tak dál.“ nebo 
„Krásná výstava, nádherná aranžmá, děkuji 
za hezký nedělní výlet.“, „Moc hezká výstava. 
Děkujeme všem aranžérům výstavy za jejich 
práci a všem, kteří ji obohatili svými krásný-
mi květinami.“

sHM

I  v letošním, jubilejním roce naší činnos-
ti byly pro děti připraveny čtyři letní cha-
loupky. Dívky se vypravily do Vápenného 
Podola a  Číhoště, kluci svá prázdninová 
dobrodružství prožili v  Orličkách. Z  pozi-
tivních ohlasů lze soudit, že si děti prázd-
ninové pobyty plné legrace a v přítomnosti 
dobrých kamarádů jaksepatří užily. Mimo 
chaloupek se ti starší mohli zapojit do ce-
loprázdninové hry, která se odehrávala 
v okolí Krucemburku. 

Konec léta pak s sebou přinesl vyvrcho-
lení oslav 20. výročí založení místního klu-
bu SHM. A tak se v sobotu 7. září sjeli do 
Krucemburku všichni, kteří měli chuť za-
vzpomínat, co v SHM a s SHM zažili. Tedy 
ti, kterým v tom nezabránily jiné povinnos-
ti nebo pohled na zamračenou oblohu.

Celá akce začala společným slavením mše 
svaté, kterou sloužil salesián Jiří Křeme-
ček, přezdívaný Křemílek. Poté se všichni 
přesunuli na farní dvůr, kde je čekal pestrý 
program. Děti si mohly zasoutěžit na olym-
piádě, ti starší pak prověřit svou kondici ve 
volejbalovém turnaji dvojic. Kdo chtěl, za-
pojil se do luštění křížovky, ke kterému ne-
stačilo jen sedět a psát... Zájemci si mohli 

potisknout trička, pořídit si zábavné foto-
grafie ve fotokoutku nebo si připomenout, 
jak šel čas v našem klubu od roku 1999 až 
dodnes – na pamětní stěně, listováním 
v kronikách a sledováním prezentace foto-
grafií. Nechybělo samozřejmě ani rozkrajo-
vání narozeninového dortu! V neposlední 
řadě bylo pro všechny připravené také 
něco k zakousnutí a zapití. Všichni jsme si 
akci užili a doufáme, že stejně na tom byli 
také naši hosté. 

Děkujeme dětem, rodičům, dobrovolní-
kům, spolupracovníkům – a Vám všem za 
podporu a  přízeň a  těšíme se, co nového 
a pěkného další roky přinesou!

Informace o  všech pravidelných i  jed-
norázových aktivitách klubu najdete na 
našich webových stránkách nebo na face-
booku. Neostýchejte se a přijďte mezi nás!

sPoLek ZaHrÁdkÁŘů
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Domov

sTÁLe ModerNí a sTÁLe obdIvovaNý  jaN ZrZavý

Společnost Jana Zrzavého svou 
průběžně provozovanou osvěto-
vou činností získává jisté zpětné 
informace o požadavcích a vkusu 
kulturní veřejnosti. Poslední do-
bou to bylo např. na výstavách, 
besedách a komponovaných pořa-
dech slova a obrazu v Brně, v Lu-
hačovicích, v Ostravě a v Opočně. 
Je velmi zajímavé sledovat reakce 
publika při vnímání jednotlivých 
děl Jana Zrzavého. Poznáváme, že 
návštěvníci našich akcí přijímají 
odkaz Jana Zrzavého jako stále 
živé, moderní umění. Nutno po-
dotknout, že malíř sám o  moder-
nost cíleně neusiloval. Byl „synem 
své doby“ a uměl vycítit progresiv-
ní proudy v životě i v umění.

Jako příklad obrazu, který čas-
to upoutává pozornost publika, 
uvádím Zrzavého dílo Modrá 
hlava. Čtyřiaosmdesátiletý malíř vydává 
jasné sdělení o  své celoživotní moudrosti, 
o neustálém směřování člověka k harmonii 
a o úctě k tajuplnosti lidského bytí. Obraz je 
plný sugestivního účinku. Lidská tvář je tu 
oproštěna od všeho nadbytečného, dokon-
ce ani nejsme schopni rozpoznat atributy 

ženské či mužské podoby, není tu nic, co 
by odvádělo pozornost od podstaty hlubo-
kého lidství a jeho čaromoci. Vzdušné, jem-
né linie umocňují nadčasové pojetí tohoto 
tématu.

Stejně i  Zrzavého ilustrace k  Zeyero-
vě knize Dům U  tonoucí hvězdy upoutává 

pozornost svou neotřelou procí-
těností. Tato Zrzavého ilustrace 
je úzce propojena se Zeyerovým 
uměleckým textem: „Kdo přišel 
pravdě blízko, nemůže býti úplným 
pesimistou, jako nemůže nikdy býti 
temný, koho pronikne světlo. Pesi-
mismus je pouze stísněnost, stesk, 
který nás napadá, když poznává-
me nicotu věcí nám blízkých, neu-
zříme-li ještě jasně to, co je za nimi, 
za pomíjejícími...“ (J. Zeyer)

Jan Zrzavý byl velkým obdivovate-
lem Zeyerova díla i spisovatelovy 
osobnosti. Ne nadarmo zajížděl 
malíř ve 40. a  50. letech na své 
sezónní pobyty do Vodňan – do 
míst, kde dříve rád pobýval i  Ju-
lius Zeyer. Třebaže se tito dva 
umělci nikdy v  životě nesetkali, 
Zeyerova slova a Zrzavého ilustra-

ce si jdou vstříc – a návštěvník naší výstavy 
stojí v úžasu nad propojením umění slova 
a umění obrazu. 

A  Modrá hlava? Ta zpovzdálí vědoucně 
hledí na věčný koloběh života.   

Dr. Jitka Měřinská, Společnost Jana Zrzavého, z.s.

Takový je nápis na starém litinovém kříži, 
dílu starých raneckých železáren, který 
jsme umístili ve spodní části evangelic-
kého hřbitova. Kříž je umístěn nedaleko 
společného hrobu rodiny Coufalovy a Ve-
líkovy ze Ždírce nad Doubravou. Rodiny 
zahynuly při náletu na Ždírec nad Doubra-
vou 9.  května 1945. Ve společném hrobě 
bylo pohřbeno šest lidí této rodiny. Na hro-
bě byl velký žulový pomník se jmény. Poté, 
co byl hrob zrušen, někdo pomník odvezl 
a po hrobu zůstaly jen základy.

Nedaleko hrobu u  ohradní zdi hřbito-
va byli pohřbeni němečtí vojáci rakous-
ké národnosti, kteří zahynuli při náletu 
u  evangelického kostela. Právě jedním 
z cílů náletu na Krucemburk se stalo oko-
lí evangelického kostela, v  jehož blízkosti 
bylo zničeno a  poškozeno několik domů. 
Byly to domy Zvolánků, Zelených a Laurů, 
poškozen byl dům Kubíků, Otradovských 
a  Čejků. Zničen byl dům Špinarů a  domy 
v  ulici pod Štillovou továrnou. Mimo ně-
mecké vojáky, kteří se ukryli pod stromy 
před kostelem, zahynuly zde paní Marie 

Otradovská a děti rodiny Čejkovy – Emilie 
a Josef.

 Po válce byl obětem náletu evangelic-
kého vyznání z Krucemburku a Ždírce nad 
Doubravou postaven před evangelickým 
kostelem pomník, dílo významného čes-
kého sochaře Vincence Makovského, který 
měl prarodiče v Krucemburku.

 Postavením kříže jsme se rozhodli uctít 
památku těch, kteří byli na evangelickém 
hřbitově pohřbeni, především rodiny Cou-
falovy a Velíkovy. Ladislav Velík pocházel 
z Krucemburku a za manželku měl Mirku 
Coufalovou, společně čekali narození po-
tomka. Zároveň jsme chtěli uctít památku 
Františka Šešulky, který byl umučen při 
protipartyzánské akci gestapa v  Krucem-
burku 23. ledna 1945, jeho manželky Fili-
píny, která byla umučena v Terezíně-Malé 
pevnosti, a také všech těch, kteří zahynu-
li při náletu na Krucemburk a  Ždírec nad 
Doubravou 9. května 1945. 

Poděkovat bychom chtěli panu Karlu 
Janáčkovi ze Sobíňova za darování kříže, 
panu Ing. Františku Kubátovi, řediteli Slé-

várny v Novém Ransku, za zhotovení des-
ky na kříž a  dále Petru Coufalovi, Josefu 
Vaškovi, Vladimíru Kozlovi a Pavlu Vome-
lovi ml. za pomoc při postavení kříže.

Pavel Vomela

„uMuČeNýM a ZaHYNuLýM roku 1945“

(Vlevo) Jan Zrzavý: Modrá hlava, 1974, Národní galerie v Praze
(Vpravo) Jan Zrzavý: Ilustrace – J. Zeyer, Dům U tonoucí hvězdy, 
1957, Národní galerie v Praze


