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REKONSTRUKCE KRUCEMBURSKÉ SAMOOBSLUHY 

Významným mezníkem obchodní 
činnosti v Krucemburku byla polovi-
na 70. let minulého století. V té době 
přestávala prostorově i  kapacitně 
vyhovovat samoobsluha v  přízemí 
Družstevního domu (byla otevřena 
1.  listopadu 1959). Proto v  červenci 
1974 začala výstavba obchodního 
střediska na místě bývalé školy. Ote-
vřena byla na podzim 1976: byly v ní 
soustředěny prodejny potravin (bý-
valé samoobsluhy, mlékárny a  cuk-
rárny). Vedoucí samoobsluhy byla 
Alena Blažková. V pozdějších letech 
se sortiment prodejny rozšířil o  vý-
robky drogerie, papírnictví, masa 
a  uzeniny, zeleniny a  také noviny 
a  časopisy. V  průběhu pětačtyřiceti 
let, po která prodejna veřejnosti slou-
ží, došlo k různým úpravám interiéru 
budovy. K  nejvýraznější proměně 
došlo v roce 2006: tehdy byla přestě-
hována prodejna masných výrobků, 
která byla původně v samostatné vý-
chodní části budovy, a samoobsluha 

byla tehdy rozšířena o tento prostor. 
Další – tentokrát radikální – promě-
ny se prodejna dočkala letos.

Rekonstrukci prodejny č. 225 jsme 
začali připravovat na začátku roku 
2019. Naším cílem bylo, aby Kru-
cemburk měl prodejnu, která bude 
vyhovovat dnešním vývojovým tren-
dům a především zákazníkům. Sna-
žili jsme se především maximálně 
rozšířit prodejní plochu. To se nako-
nec podařilo – prodejní plocha byla 
zvětšena o cca 50 m². Rekonstrukce 
byla zahájena již koncem roku 2019. 
Nejdříve došlo k  přístavbě nových 
skladových prostor v  zadní části 
budovy. Zde jsme potom vybudo-
vali nové zázemí pro chod prodejny 
(nový vestavěný chladicí a  mrazicí 
box a zároveň nová přípravna masa 
a uzeniny). To všechno bylo prová-
děno za plného provozu prodejny 
a tak, že zákazník tyto práce jen stě-
ží pozoroval.

Původně byla severní stěna prodejny 
prosklena, vchod byl uprostřed stěny.

Současný pohled na část čelní stěny.

Po rekonstrukci byla stěna vyzděna a ponecháno pět oken. 
Vchod do prodejny byl přesunut do východní části, do místa 
bývalého vchodu do masny.
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Vlastní práce v  prostorách prodejny byly 
zahájeny 10. května a  tento den došlo 
i  k  úplnému uzavření prodejny. Během 
dalších dvou týdnů došlo k  vybourání 
příček v  prodejně a  k rozšíření prodejní 
plochy, k  instalaci nového kazetového 
stropu a jeho zateplení a k realizace nové 
lité podlahy. Celá prodejna byla vymalová-
na včetně barevných prvků, byl proveden 
nátěr čelní stěny budovy a nových polepů. 
Poté bylo instalováno veškeré nové chladí-
cí a mrazící zařízení, včetně nových tech-
nologií, veškeré regálové zařízení, nové 
pokladní boxy, nové osvětlení a  všechny 
interiérové prvky. Zároveň byl nainstalo-
ván nový automat na výkup lahví a  nový 
kráječ na chleba. Pevně věřím, že mnoho 

zákazníků tyto novinky kladně příjme. 
Rekonstruovaná prodejna byla slavnostně 
otevřena v úterý 26. května.

Uvádím přehled nákladů na rekonstrukci 
prodejny (veškeré ceny jsou uváděny bez 
DPH):
•	 přístavba nového skladu: 3.000.000 Kč
•	 nový strop: 100.000 Kč
•	 nová podlaha: 170.000 Kč
•	 nová výmalba vnitřních prostor + ven-

kovní nátěr budovy + nové polepy výloh 
a vchodových dveří: 130.000 Kč

•	 nový automat na lahve: 170.000 Kč
•	 nový lis na papír do zázemí prodejny: 

70.000 Kč

•	 nový vestavěný chladicí + mrazicí box 
v zázemí prodejny: 305.000 Kč

•	 nové technologie do chladicího a mrazi-
cího zařízení v prodejně: 582.000 Kč

•	 nové chladicí a mrazicí zařízení + nové re-
gály + nové pokladní boxy + veškeré inte-
riérové prvky a komunikace: 1.290.000 Kč

•	 osvětlení prodejny: 114.000 Kč
•	 grafika: 50.000 Kč

Celková investice do rekonstrukce prodej-
ny je tedy 5.981.000 Kč bez DPH. Věřím, že 
prodejna bude další léta sloužit k plné spo-
kojenosti zákazníků.

František Červenka 

Pokračování – Rekonstrukce samoobsluhy
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Jaro bylo v  plném rozpuku a  my jsme se 
mohli těšit z  nepřeberného množství ba-
rev a vůní. Při každodenním pobytu venku 
v probouzející se přírodě děti fascinovalo, 
jak rychle se všechno mění a roste. 

Ale v  polovině března nás také dohnala 
pandemie COVID 19 a školku jsme po doho-
dě se zřizovatelem museli uzavřít. Přestože 
štěbetání dětí ve školce ustalo, školka „žila“ 
dál. Naši zaměstnanci se nejdříve pilně za-
pojili do šití roušek. Hned v  dubnu u  nás 
nastal čilý pracovní ruch. Pustili jsme se do 
plánované rekonstrukce skladů potravin 
a  přípravny masa. Byla vyměněna dlažba, 
obklady, topení a provedena nová vodoin-
stalace a  elektřina. Úklid byl po malování 
proveden i s dezinfekcí. Při hezkém počasí 
všichni vyrazili na školní zahradu, kde byl 
proveden úklid, nátěry a dezinfekce všech 
hracích prvků a domečků. Začátkem května 
byly všechny hračky omyty dezinfekcí, prá-
dlo vypráno a vše vyčištěno.  

Ale ani na děti paní učitelky nezapo-
mněly. Rodiče předškoláčků dostali pra-
covní listy a logopedické asistentky prová-
děly po individuální dohodě logopedická 
cvičení s  dětmi. Někteří předškoláčci byli 
tak pilní, že posílali svoje práce e-mailem 
prostřednictvím svých rodičů. 

Od pondělí 18. května se všichni zaměst-
nanci těšili na naše děti. Velmi mile nás 
překvapila vysoká docházka dětí. Přes vel-
ké komplikace se děti vyfotografovaly na 
tablo a společnou fotografii. Letošní svátek 
dětí jsme slavili jinak – týdnem splněných 
přání. Podle situace plánujeme i rozlouče-

ní s předškoláčky a jejich rodiči, aby měli 
jednou na co vzpomínat.

Hodně sluníčka, spoustu zážitků a  pevné 
zdraví přejí Vám všem 

děti a zaměstnanci MŠ

Z DĚNÍ V MŠ

Když jsme v letošním školním roce odcháze-
li 6. března na jarní prázdniny, loučili jsme 
se s tím, že se za týden uvidíme. 11. března 
bylo vydáno mimořádné opatření minister-
stva zdravotnictví – zákaz osobní přítom-
nosti žáků ve škole z důvodu koronavirové 
infekce. Místo setkání se žáky došlo od 16. 
března k  distanční výuce. Prostřednictvím 
elektronické žákovské knížky v  Bakalá-
řích a  školních emailů byly zadávány do-
mácí úkoly, pro komunikaci s žáky i rodiči 
fungoval a  funguje komunikační systém 
Komens. Jednotlivé vzdělávací portály rea-
govaly velmi pružně a  mohli jsme zdarma 

využívat materiály z www.didakta.cz, www.
novaskola.cz, vzdělávací portál Fred a Ško-
la s nadhledem. V ČT se rozjel výukový pro-
gram UčíTelka, ČT Edu, Škola Doma. Určitě 
to pro nikoho z nás nebylo zpočátku jedno-
duché, děti si musely zvyknout na úplně 
„novou školu“, ale postupem času jsme to 
zvládali lépe a lépe. Každý si vytvořil nějaký 
svůj organizační plán a zapracoval se. Bylo 
to i o samostatnosti a schopnosti si zorga-
nizovat svůj čas. Velký podíl na tom měli 
i rodiče, kteří dětem pomáhali a poskytova-
li jim maximální podporu. Nikdo netušil, že 
se tato forma výuky protáhne na dva měsíce 
a pro někoho až do konce školního roku. 

22. dubna byl tradiční Den Země, který 
jsme vždy slavili prací, úklidem a projekty 
ve třídách. Letos se téma Les hodilo, cho-
dilo se na procházky do přírody, do lesa 
a  osmáci doma vyrobili spoustu plakátů, 
na kterých si dali záležet, určitě si jimi pří-
ští školní rok vyzdobí třídu.

V  televizi jsme neustále slyšeli „choďte 
do přírody, nenavštěvujte se, chraňte se“. 
Aby bylo dostatek ochranných pomůcek, 
začaly paní asistentky, uklízečky i  paní 
vychovatelka šít roušky. Později, když už 
opadl počáteční strach z koronaviru a bylo 
potřeba upravit školní zahradu, vyměnily 
šicí stroje za zahradní náčiní a  vydaly se 
do okolí školy shrabat staré listí, pohrabat 
trávník a vytrhat plevel. 

 

ZPRÁVY Z NAŠÍ ZŠ

Anička PášováNela Mrštíková Kristýna Šulcová
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Vážení spoluobčané, máme po obcích 
rozmístěno poměrně dost kontejnerů na 
tříděný odpad, od loňského roku taktéž na 
bioodpad. Přesto se nám rozmohl takový 
nešvar – každé pondělí je u popelnic něco, 
co tam vůbec nemá být, a naši zaměstnan-
ci musí vyjet a vše uklízet! Např. vyhozená 
tiskárna, monitor od počítače, umyvadla, 
staré pánve apod. Tyto věci patří na sběrný 
dvůr, který máme otevřený třikrát týdně, 
po dohodě s  vedoucím i  v  jiné pracovní 
dny. Nedokáži si vůbec představit, jak by 
to dopadlo, kdybychom odemkli kontejne-
ry na kovy.

Také zkušenost ze Starého Ranska: je 
přistaven velký kontejner na bioodpad, 
přesto posekaná tráva je vyhozená ve ved-
lejším kontejneru na komunální odpad, vi-

děla jsem tam i rostlinný odpad z truhlíků. 
Další věc, která mne velice zaráží, je ta 
skutečnost, že i když už někdo něco vytří-
dí a přinese ke kontejnerům, je mu poté již 
zatěžko do patřičného kontejneru odpad 
vyhodit a  nechá ho v  igelitce u  kontejne-
ru. Myslíte si, že svozová firma to udělá 
za něho? Omyl – opět musí nastoupit naši 
zaměstnanci technických služeb a vše roz-
třídit a uklidit! 

A  aby toho na uklízení při pondělku 
neměli málo, vyjíždějí a  narovnávají ne-
spočet povalených kontejnerů v  trávě, 
spravují rozbité odpadkové koše, jelikož 
naše mládež si takto krátí dlouhou chvíli 
o víkendových nocích – ruší tím noční klid 
a ničí obecní majetek (bylo nahlášeno na 
policii). Za tuto dobu uklízení by mohli mít 

již uděláno spoustu jiné práce. Pokud se si-
tuace nezlepší, budeme nuceni na proble-
matická místa nainstalovat kamery. 

Děkuji všem, kdo třídí odpad tak, jak se má.
Dagmar Sobotková

ODPADY

Od 11. května mohli žáci 9. ročníku za-
čít docházet na konzultace k přípravě 
na přijímací zkoušky na střední školy. 
Jednotné přijímací zkoušky na střední 
školy proběhly 8.  června. Testy měly 
stejnou formu a  obsah jako v  přede-
šlých letech. Studenti je psali jen v jed-
nom termínu místo dvou, které se pů-
vodně plánovaly. Proto žáci chtěli pro 
přípravu udělat vše, co je v  jejich si-
lách, a do školy kromě dvou žáků, kte-
ří jsou již přijatí, přišli všichni. Třikrát 
týdně probíhala příprava z českého ja-
zyka, matematiky a anglického jazyka. 
I  žáci z  6., 7.  a 8.  třídy měli možnost 
využít od 8. června konzultací jednot-
livých vyučujících.

Na základě rozvolňování opatření 
proti koronaviru umožnila vláda dětem 
1.  stupně od 25. května navštěvovat škol-
ní výuku za určitých opatření. Žáci byli 
povinni dodržovat stanovená hygienická 
pravidla, výuka probíhala ve třech skupi-
nách, v  každé skupině bylo patnáct dětí. 
Mladší žáci se do školy těšili, na spolužáky 

a na paní učitelky. Vynucená přestávka ve 
výuce trvala dlouho, zvláště když za pět 
týdnů začínají letní prázdniny.  A  protože 
nenastoupily všechny děti 1.  stupně od 
25.  května do školy, nastoupily paní asis-
tentky a paní vychovatelka pomáhat s vý-
ukou a  hlídáním žáků. Zatímco paní uči-

telky nadále zadávaly úkoly z domova 
a s těmi, kteří se do školy nevrátili, na-
dále komunikovaly přes emaily.

V  souladu s  mimořádnými opatření-
mi vlády k ochraně obyvatelstva v sou-
vislosti s  onemocněním COVID-19 se 
změnila v letošním školním roce organi-
zace a průběh zápisu k povinné školní 
docházce. Zápis se uskutečnil 20. dub-
na, pouze za přítomnosti rodičů, kteří 
odevzdali vyplněné formuláře. Do první 
třídy bylo zapsáno celkem 17 dětí.

25. června proběhlo slavnostní vy-
řazení žáků 9. ročníku. Ti se letos roz-
loučili v  obřadní síni Úřadu městyse 
a po ostužkování a společném focení se 
rozešli na opravdové letní prázdniny. 
Po nich nastoupí na střední školy a uči-
liště, které si vybrali. 

A  co popřát čtenářům? Hlavně zdraví 
a ohleduplnost. Od března jsme měli mož-
nost zjistit, že zdraví je opravdu to nejdů-
ležitější. S  dovolenými to bude letos vše-
lijaké, ale posedět si v  klidu na zahrádce 
v kruhu rodiny je určitě příjemné. 

kolektiv zaměstnanců ZŠ 

Pokračování – Zprávy ZŠ
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ve spolupráci s městysem  KRUCEMBURK 
                                                 pořádá dne 

Sponzoři a partneři závodu :  Keramika Eliška Polanská 
Josef Strašil 

- začátek závodů v 8:30 
-program zakončí slavnostní     
 ohňostroj v  22:00 
- Vstup ZDARMA 

SDH Krucemburk 
SDH Sobiňov 

Dušan Mikulecký 

   9.ročník závodu dračích lodí na rybníku ŘEKA 

Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás 
seznámila s některými případy trestné čin-
nosti, ke kterým došlo v  průběhu měsíců 
března až května v teritoriu obvodního od-
dělení PČR Chotěboř. 

Krádež
•	 Neznámý pachatel v  době od 15 hodin 

2. 3. do 9 hodin 8. 3. v obci Kohoutov odci-
zil katalyzátor ze zaparkovaného vozidla 
zn. Opel Astra G.  Vozidlo bylo zaparko-
váno na pozemku u  rodinného domku. 
Poškozenému způsobil škodu 6.500 Kč. 

Krádeže vloupáním
•	 Šestačtyřicetiletý muž ze Ždírecka po od-

stranění a odcizení visacího zámku a po-
škození dveří vnikl do budovy restaurace 
Moře u rybníka Řeka. Objekt prohledal, 
ale nic neodcizil. Poškozenému způsobil 
škodu 2.500 Kč.

•	 Neznámý pachatel v  době od 15 ho-
din 10. 2. do 11 hodin 10. 3. v obci Úda-
vy po rozštípání hlavních vchodových 
dveří vnikl do chodby rekreační chaty.  
V  chodbě vypáčil uzamčené dřevěné 
dveře vedoucí do obytných prostor chaty. 
Celou chatu prohledal, ale nic neodcizil. 
Dále rozbil jednodílné okno včetně rámu 
u verandy kůlny stojící na pozemku ved-
le rekreační chaty. Potom rozštípal hlav-
ní vstupní dveře verandy a zde rozštípal 
uzamčené dveře z  verandy do hlavní 
místnosti kůlny. Kůlnu prohledal a  od-
cizil hliníkový třídílný vysouvací žebřík, 
křovinořez zn. Hecht a pánské jízdní kolo 
zn. Saxon Luxus s  pomocným benzíno-
vým motorkem zn. Sachs originální výro-
by. Jízdní kolo bylo nalezeno odstavené 
v blízkém lesíku nedaleko chaty. Poško-
zenému způsobil škodu 40.950 Kč. 

•	 Neznámý pachatel v  době od 15 hodin 
10. 4. do 9 hodin 12. 4. v Starém Ransku 

vnikl po vypáčení petlice s visacím zám-
kem do kůlny přistavěné k rekreační cha-
tě. Kůlnu prohledal a  odcizil elektrické 
ruční nářadí, jízdní kola, prodlužovací 
kabely a  další. Poškozenému způsobil 
škodu 150.000 Kč. 

Poškození cizí věci
* Devatenáctiletý muž z  Chotěbořska 

v  obci Krucemburk (v  ulicích Drahotín, 
Mikuláše Střely a Koželužská) převrátil 
několik kontejnerů na odpadky a popel-
nici. Rušil noční klid tím, že měl po ce-
lou dobu na krku pověšený reproduktor 
spojený s mikrofonem, do kterého křičel. 
Dále poškodil v ulici Školní zaparkované 
osobní motorové vozidlo, u něhož poško-
dil zpětné zrcátko na pravých předních 
dveřích a poškrábal lak vozidla. Poško-
zenému způsobil škodu ve výši 7.449 Kč. 

pprap. Marie Perková, vrchní asistent

POLICIE ČR INFORMUJE 
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VAŠE FOTOgRAFIE 
NA STOLNÍM KALENDÁřI 2021

MOřE U RYBNÍKA řEKA – LÉTO NA MOřI 2020

Již několikátý rok vydává městys Kru-
cemburk vlastní stolní kalendář. Chtěli 
bychom v  tom pokračovat i  nadále. Za-
pojte se s  námi do přípravy kalendáře 
pro rok 2021. Zašlete nám do konce čer-
vence svoje fotografie Krucemburku, 
Starého Ranska nebo Hluboké na adresu 
mestys@krucemburk.cz. Vybrané foto-
grafie budou se jménem autora otištěny 
v kalendáři. 

VýZVA OBČANůM 

Kraj Vysočina spustil od 1.3.2020 integro-
vaný dopravní systém Veřejná doprava 
Vysočiny (VDV).

Žádáme občany, pokud budou mít jaké-
koliv připomínky k  aktuálním autobuso-
vým či vlakovým spojům, např. návaznost 
aut. spojů na vlak apod., aby je neváhali 
nahlásit na Úřad městyse. Podněty z naší 
obce budou předány Kraji Vysočina pro 
případné další jednání s dopravci.

Léto je už opět za dveřmi a  prázdniny 
jsou na spadnutí – čas vyrazit si trošku 
do přírody, odpočinout si u vody, popo-
vídat si s  přáteli. K  letním radovánkám 
patří především voda, proto si Vás do-
volujeme pozvat na místo, kde máte „tři 
v jednom“: Řeku, rybník a Moře. 

Velmi rádi Vás u nás přivítáme, ať už 
se stavíte na kafíčko, pivo či zmrzlinu 
nebo přijdete jen tak posedět a obdivo-
vat hladinu. A protože letošní rok zatím 
nepřeje velkým festivalům, připravili 
jsme pro Vás kulturní program v komor-
nějším duchu – nicméně doufáme, že si 
každý přijde na své. Zde krátká ukázka 
programu, který se ještě stále rozšiřuje 
(sledujte www.morerybnikreka.cz nebo 
náš FB profil). Všichni jste k nám srdeč-
ně zváni!!! 

Bližší informace: 
www.morerybnikreka.cz 
tel. 775 233 201         

Těšíme se na setkání! 
Kateřina a Pavel Zavadilovi

3. 7. 20:00 Kapela VSM – hudební večer, muzika všeho druhu k dobré náladě
4. 7. 20:00 Na Stojáka – 50 na 50, show Arnošta Frauenberga – DOPORUČUJEME!!!!!! 

Pouze pro dospělé!!!
5. 7. 18:00 N. Zéland a Cookovy ostrovy – cestovatelské vyprávění + nádherné fotografie
5. 7. 21:00 Kapela Do odletu – hudební program dívčí kapely a jejích hostů. Vezměte 

nástroj a přidejte se!  
10. 7. 20:00 JIDKA – show onewoman 
11. 7. 18:00 Prázdninová pětka – Pořádá DBK Chotěboř, pro všechny sportovce a milov-

níky běhu! Trasa i pro děti!
15. 7. 18:00 Divadlo Úsměv pro děti – pohádka Míček Flíček
17. 7. 17:00 Bouřlivý večer pod vedením skupiny BigMac and reverend Michaux 
24. 7. 15:00 Skupina Country Colabs 
31. 7. 20:00 Upsometujská country – mandolína, banjo, kytara a další nástroje – prostě 

BOMBA
1. 8. 20:00 Pokračování předešlé noci – Upskometujská country :-)
5. 8. 18:00 Divadlo U dvou sluncí – pohádka: Jak se Honza rytířem stal
8. 8. 18:00 Srpnová kondiční pětka – pořádá DBK, pro všechny sportovce a milovníky běhu!
14. 8. 20:00 T a K BAND – hudební večer
15. 8. 14:00 Vikingové opět na Moři!!! Sličné ženy, odvážní muži a hřmění zbraní!
19. 8. 18:00 Divadlo Úsměv pro děti: O třech prasátkách
21. 8. 20:00 Czech skupina – housle, kytara, banjo, bubny, basa – co víc si můžeme přát!
29. 8. 18:00 Kočovné divadlo Velký vůz uvede konverzační komedii „Prostor pro naši 

reklamu“ – pro dospělé a starší děti.
5. 9.  17:00 Rozloučení s prázdninami během kolem rybníka – pořádá DBK Chotěboř

OZNÁMENÍ

Čipování psů
Od 1. ledna 2020 platí pro 
majitele psů povinnost 
dle zákona o  čipování 
psů. Tímto žádáme maji-
tele psů, aby donesli na 
Úřad městyse kód čipu 
svého psa kvůli zanesení 
do evidenční karty. Dě-
kujeme.

PROHLÁŠENÍ ZEMĚDĚLCů K ZABEZPEČENÍ DODÁVEK KVALITNÍCH POTRAVIN PRO ČESKÉ OBYVATELE 

Vážení občané, 
My, zemědělci České republiky v této složité době, kdy relativně 
nízká soběstačnost ve výrobě potravin nás všechny znepokoju-
je, prohlašujeme naši připravenost v  navýšení soběstačnosti 
ve výrobě základních, kvalitních a bezpečných zemědělských 
komodit jako je ZELENINA, OVOCE, BRAMBORY VEPŘOVÉ 
MASO, DRůBEŽí MASO, VAJíČKA A  OSTATNí komodity, kde 
v současné době nedosahujeme soběstačnost.

K navýšení je ale nezbytné přizpůsobit naši legislativu, a to 
zejména zákon o  potravinách, zákon o  významné tržní síle 
a zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. 

Věříme, že nejen naši politici, ale celá naše veřejnost v těchto 
složitých dobách podpoří naši iniciativu, jelikož jde o výživu 
českého národa, zajištění soběstačnosti a  produkci bezpeč-
ných potravin pro náš lid. 

V Praze dne 1. 4. 2020 
Za prezidium Agrární komory České republiky

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident AK ČR

Vážení spoluobčané, spotřebitelé a nakupu-
jící ve všech typech prodejen s potravinami!

Zemědělská a.s.  Krucemburk plně pod-
poruje výše uvedené Prohlášení Agrární 
komory. Při nákupech potravin Vás žádá-
me o  maximální a  stálé upřednostňování 
výrobků českých zemědělců a potravinářů.

Za Zemědělskou a.s. Krucemburk:  

Ing. Milan Stránský, předseda představenstva
Ing. Jiří Uchytil, místopředseda představenstva
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Parcely pod Včelínem
V současné době probíhají v lokalitě „Pod 
Včelínem“ stavební práce na výstavbě zá-
kladní technické infrastruktury 13 staveb-
ních parcel. Vzhledem k probíhajícím sta-
vebním pracím předpokládáme otevření 
stezky v měsíci září. Do té doby bude slou-
žit pro vnitrostaveništní dopravu a pohyb 
po ní je na vlastní nebezpečí. Využívejte 
tedy přednostně trasu přes ulici Na Piavě 
a kolem Mlýnských rybníků.

K dnešnímu dni bylo prodáno 11 parcel 
a  dvě byly nabídnuty do veřejné soutěže 
v rámci druhého kola.

Stavební akce na náměstí Jana Zrzavého
V lednu roku 2017 zažádal městys Krucem-
burk společnost ČEZ Distribuce, a.s., o pře-
ložení elektrických sítí nízkého napětí na 
náměstí do země. Od té doby se rozjely 
přípravné práce a začátkem května tohoto 
roku firma ČEZ Distribuce, a.s., zahájila re-
konstrukci vrchního vedení. Rekonstrukce 
se týká náměstí, části ulice Hlubocká a uli-
ce Mikuláše Střely od náměstí ke kinu. Při 
této akci je stávající nadzemní vedení níz-
kého napětí demontováno a nahrazováno 
kabelovým vedením uloženým v zemi. 

Investorem této akce je společnost ČEZ 
Distribuce, a.s.  Na některých podpěrných 
bodech elektrické sítě je umístěno veřejné 
osvětlení v  majetku obce, které musí být 
demontováno a  umístěno na nové slou-
py. Společně s  touto stavbou je do země 
na náklady obce ukládáno nové kabelové 
vedení pro veřejné osvětlení. Do chodníků 
v ulici Mikuláše Střely jsou pro případnou 
budoucí rekonstrukci veřejného osvětlení 
ukládány chráničky. Na náměstí bude in-
stalováno nové veřejné osvětlení. 

Vážení Krucemburští, Ranečtí a Hlubočtí,
několik týdnů jsme žili v  režimu nouzo-
vého stavu. Zavřeli jsme základní školu 
a mateřskou školu, kino, knihovnu a Úřad 
městyse byl veřejnosti přístupný pouze 
v neodkladných záležitostech.

Přes nedostatek oficiálních informací 
a  jasných pokynů ze strany ministerstev 
jsme se Vás snažili instruovat nejen pro-
střednictvím internetu, ale také pomoci 
letáčků, jak postupovat a  chránit se proti 
šíření viru. Když stát vyhlásil povinnost no-
sit roušky, které nebyly na trhu dostupné, 
ukázalo se, že si umíme poradit. Nejen za-
městnanci školy a školky, ale i šikovné ženy 
šily doma roušky, které byly k dispozici na 
Úřadě městyse. Pomocnou ruku v této době 
podala i  společnost ELASTA–VESTIL, a.s., 
která nám dodávala zdarma pružné stuhy. 
Dodávku jednorázových rukavic nám zase 
pro zaměstnankyně Pečovatelské služby 
pomohl zajistit pan Martin Máčel ze společ-
nosti ELMO PLAST, a.s. Ostatní přispěli da-
rováním materiálu na roušky. Děkuji tímto 
všem, kteří v této nelehké době pomáhali. 
Nejen díky jim, ale i díky disciplinovanosti 
všech občanů se podařilo ochránit zdraví 
nás všech. Poděkování také patří těm, kte-
ří i v době nouzového stavu pracovali, aby 
zajistili základní služby. Jedná se o  zdra-
votníky, hasiče, policii, prodavače a proda-
vačky, pošťáky a pošťačky, zaměstnankyně 
Pečovatelské služby, zaměstnankyně ÚM, 
pracovníky technických služeb, řidiče au-
tobusů a další.

V  době, kdy píši tento článek, vláda 
uvolňuje další nařízení a hrozně rád bych 
řekl, že je vše již za námi. Nebezpečí šíře-
ní viru ale nepominulo a  v  některých ze-
mích naopak nákaza sílí. Buďme ohledu-
plní k ostatním, dodržujme nařízení vlády 
a chraňme sebe i své blízké.

Nemohu si zde odpustit komentář 
k  tomu, jakým způsobem členové vlády 
a  především ministryně financí Alena 
Schillerová (ANO) řeší finanční dopady 
koronavirové krize. K  dnešnímu dni, kdy 

vzniká číslo našeho časopisu, navrhu-
je paní ministryně nepřímo pokrýt část 
schodku rozpočtu příjmy, které obce do-
stávají na svoji činnost z daní. Celkově jde 
o  vyplacení příspěvků ve výši cca 40 mi-
liard korun. Obce by tak návrhem mohly 
přijít o 10 miliard korun, v horším případě 
i  20 miliard korun. Tento výpadek příjmů 
bude dle ministryně nahrazen účelovými 
dotacemi, kdy si obce požádají o  finance 
na potřebné investice. Tento postup, kdy si 
stát „půjčí“ od obcí a „vrátí“ jim „půjčku“ 
dotacemi, je ale nereálný a zcela mystifiku-
jící. Dotace jsou vždy vypisovány na kon-
krétní účel a ministerstva nejsou schopna 
reagovat na požadavky obcí a měst.

Složitost dotací v kombinaci s neschop-
ností poskytovatelů dotací reagovat na po-
žadavky obcí, nejistota poskytnutí dotace 
a  čas, kdy obec bude čekat na informaci, 
zda dotaci dostane nebo ne, způsobí to, že 
obec nebude moci investovat do svého ma-
jetku, opravovat ho a rekonstruovat.

Naše obec v roce 2019 podala čtyři žádosti 
o dotace do titulů vypsaných Ministerstvem 
pro místní rozvoj. U žádosti o rekonstrukci 
místních komunikací a rekonstrukci Úřadu 
městyse jsme byli zařazeni mezi nedoporu-
čené projekty. U projektu opravy hřbitovní 
zdi u evangelického kostela a opravy parko-
viště u zdravotního střediska jsme skončili 
jako náhradníci. Nejednalo se o pochybení 
v  žádostech, ale o  nedostatečné finanční 
prostředky ministerstva v těchto dotačních 
titulech. Obec dnes realizuje dvě stavby bez 
dotací z peněz, které ušetřila v předešlých 
letech. Je tedy reálné, aby v době, kdy stát 
navýší schodek státního rozpočtu místo 40 
plánovaných na 500 miliard korun a státní 
dluh přesáhne dva biliony korun, začala 
ministerstva navyšovat celkové finanční 
prostředky dotačních programů a rozdávat 
obcím peníze, o které žádaly ještě před vy-
puknutím krize?

Dovolím si s  čistým svědomím nazvat 
tato prohlášení paní ministryně „mediál-
ním divadlem“.

Obce před několika lety po dlouhé době 
„vybojovaly“ navýšení svých rozpočtů, 
aby se mohly lépe starat o  své majetky, 
opravovat silnice, budovy, památky a další 
majetek. Budou-li účelově sníženy daňové 
příjmy obcí a  milostivě dostaneme zpět 
alespoň 1.200 Kč na obyvatele, budou obce 
opět „chudé“, budou odkládat naplánova-
né investice, nebo si finanční prostředky 
na investice budou muset nakonec půjčit 
z bankovního sektoru.

Pro Krucemburk by tyto změny zname-
naly, že bychom zřejmě museli odložit 
plánované investice, jako jsou odbahnění 
Mlýnských rybníků, výstavba cyklostez-
ky Krucemburk – Staré Ransko, výstavba 
komunikace v  průmyslové zóně, revitali-
zace parku, rekonstrukce Úřadu městyse, 
opravy budov ZŠ, MŠ a další připravované 
investice.

Uvědomuje si vůbec někdo ve vládě 
a  Poslanecké sněmovně, kolik času trvá, 
než se od projekčních prací a přípravy do-
tace dostane na samotnou realizaci akce? 
Vnímá někdo fakt, že možná přijde finanč-
ní úřad a kvůli drobným administrativním 
pochybením bude tyto dotace krátit? Bude-
me na obcích zaměstnávat administrátory 
dotací? Možná, že je to jen nevědomost 
a neznalost některých vrcholných politiků, 
kteří se do politiky dostali s nedostatkem 
zkušeností a  nyní s  nezájmem o  obecní 
samosprávy rozhodují v rámci své partaje 
jednotně, bez špetky zdravého rozumu, 
o  takto zásadních milnících, které ovlivní 
budoucí život nejen v našich obcích.

Milí spoluobčané, věřím, že koronaviro-
vá krize nebude mít dlouhého trvání, ži-
vot v České republice se vrátí do normálu 
a vláda nenechá upadnout obce do ekono-
mické závislosti na dotacích.

Přeji Vám především pevné zdraví, mno-
ho elánu a optimismu.

Mgr. Otto Kohout 
Motto:
„Svoboda znamená zodpovědnost. 
To je důvod, proč se jí většina lidí bojí.“

George Bernard ShawSTřÍPKY Z ÚM

SLOVO STAROSTY
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28. zasedání – 9. 3. 2020
RM schvaluje:
* Rozpočtové opatření č. 2/2020.
* Střednědobý výhled rozpočtu příspěv-

kové organizace ZŠ Krucemburk na 
roky 2021–2024.

* Závěrečný účet za rok 2019 a účetní zá-
věrku ZŠ za rok 2019 k  31. 12. 2019 bez 
výhrad.

* Převedení prostředků z  hospodář-
ského výsledku ZŠ za rok 2019 ve výši 
202.934,35 Kč do rezervního fondu (pro-
středky budou použity na nové skříně do 
tříd) a ponechání prostředků z odpisů za 
rok 2019 ve výši 25.116 Kč v  investičním 
fondu.

* Závěrečný účet za rok 2019 a účetní zá-
věrku MŠ za rok 2019 k  31. 12. 2019 bez 
výhrad.

* Převedení prostředků z  hospodář-
ského výsledku MŠ za rok 2019 ve výši 
414,41 Kč do rezervního fondu. 

* Uzavření smlouvy o  dílo č.  13/2020/
TČ na provádění servisních prohlídek 
a  oprav čerpadel na ČOV a  v  technolo-
gických provozech se společností VHOS 
(Moravská Třebová). Cena bude stanove-
na dle aktuálního ceníku.

* Uzavření smlouvy o  využití sběrné-
ho dvora pro účely zpětného odběru 
a  odděleného sběru 44 elektrozařízení, 
elektroodpadu, baterií a  akumulátorů 
se společností REMA Systém (Praha 4). 
Za zajištěná zpětně odebraná elektroza-
řízení obdrží městys příspěvek ve výši 
0,30 Kč/kg bez DPH.

* Záměr prodeje stavebních pozemků 
v lokalitě Pod Včelínem pro 2. kolo veřej-
né soutěže. 

RM bere na vědomí:
* Výsledek dražby pozemku č.  PK 

1406/22 v k. ú. Krucemburk.

RM doporučuje:
* Svolat zasedání ZM ohledně dalšího 

postupu dražby pozemku č.  PK 1406/22 
v k. ú. Krucemburk.

29. zasedání – 16. 3. 2020
RM doporučuje:
* Ředitelce Martě Mísařové přerušit pro-

voz mateřské školy od 17. 3. až do odvo-
lání z  důvodu zabránění šíření nákazy 
koronaviru.

30. zasedání – 25. 3. 2020
RM schvaluje:
* Příspěvek MUDr. Davidovi Komárkovi, 

praktickému lékaři pro děti a  dorost, ve 
výši 200 Kč na každý jeden test „POCT“ 
pro pacienty s příznaky nákazy koronavi-
ru, který bude proveden občanovi s trva-
lým pobytem v Krucemburku.

* Rozpočtové opatření č. 3/2020.
* Uzavření Dodatku ke smlouvě o  po-

skytování právní pomoci s JUDr. Lubo-
mírem Málkem (Havlíčkův Brod). Odmě-
na za služby bude poskytována měsíčně 
ve výši 10.000 Kč bez DPH.

* Podání žádosti o  poskytnutí dotace 
z  Integrovaného regionálního operační-
ho programu „MAS Havlíčkův kraj – IROP 
– Podpora sociálních služeb II“ na po-
řízení elektromobilu pro Pečovatelskou 
službu Krucemburk. Výše poskytované 
dotace činí 95 %. Celkovou administra-
tivní činnost spojenou s tímto projektem 
a  následnou správu po ukončení pro-
jektu (5  let) bude zajišťovat Svazek obcí 
Podoubraví (Chotěboř) za cenu 39.500 
Kč. Tato cena je splatná pouze v případě 
přiznání dotace.

* Nákup cen v hodnotě 2.500 Kč na dětské 
rybářské závody, které se uskuteční na 
rybníku Zaďák, pro Český rybářský svaz, 
místní organizaci Krucemburk.

* Poskytnutí finančního příspěvku na 
každodenní výdaje spojené se svozem 
použitého šatstva ze sbírek a  sběrných 
kontejnerů pro sociální družstvo Diakonie 
Broumov. Výše příspěvku činí 3.000 Kč.

* Prominutí nájmu po dobu trvání nou-
zového stavu a  zákazu provozu těchto 
živností z  důvodu budoucího zachování 
dostupnosti služeb občanům těmto ná-
jemcům: Věra Konárová – pedikúra, Jiřina 
Moravcová – kadeřnictví, Jaroslav Joska – 
holičství, Lucie Kavalírová – masáže.

RM bere na vědomí:
* Přijatá opatření městyse Krucemburk 

v rámci vyhlášení nouzového stavu.
* Průběh stavebních prací na zateplení 

hasičské klubovny a  ZTI parcely „Pod 
Včelínem“.

* Výsledek žádosti o  krajskou dotaci 
z Fondu Vysočiny „Sportoviště 2020“ na 
obnovu tenisových kurtů v  Krucembur-
ku. Dotace nebyla přidělena.

31. zasedání – 8. 4. 2020
RM schvaluje:
* Rozpočtové opatření č. 4/2020.
* Uzavření nájemní smlouvy s paní M. A. 

(Krucemburk) o umístění v Domě s pečo-
vatelskou službou od 1. 5. 2020.

* Uzavření Smlouvy o  zřízení věcného 
břemene – služebnosti č.  IV-12-2017737/
VB/1  na Zařízení distribuční soustavy 
(podzemní vedení NN), umístěné na po-
zemku parc. č. 1740/1 v k. ú. Krucemburk, 
se společností ČEZ Distribuce (Děčín). Za 
zřízení věcného břemene – služebnosti 
společnost ČEZ Distribuce zaplatí jedno-
rázovou náhradu 1.000 Kč bez DPH.

* Objednávku 10 ks školních úložných 
skříní od Vyšší odborné školy, Obchodní 
akademie a  středního odborného učiliš-

tě technického Chotěboř v  celkové výši 
164.200 Kč. Školní úložné skříně budou 
financovány z rezervního fondu ZŠ.

* Uzavření Smlouvy o  poskytnutí dota-
ce v  rámci Fondu Vysočiny z  programu 
„Hospodaření v  lesích 2019 II“ na reali-
zaci projektu „Oplocení mladých lesních 
kultur“ s Krajem Vysočina. Výše poskyt-
nuté dotace činí 43.800 Kč.

* Objednávku na opravu 2  ks poklopů 
a  2 ks vpustí od společnosti POKLOP-
SYSTEM (Hradec) ve výši 67.745,48 Kč 
včetně DPH.

* Zrušení konání tradiční krucembur-
ské pouti a  odstoupení od smlouvy na 
pronájem veřejného prostranství pod 
parkem uzavřené s  J. a  V. S.  (Hlinsko 
v  Čechách) a  vrácení zaplacené částky 
35.000 Kč.

RM doporučuje:
* ZM ke schválení Závěrečný účet městy-

se Krucemburk za rok 2019.

32. zasedání – 22. 4. 2020
RM schvaluje:
* Proplacení faktury ve výši 36.300 Kč 

včetně  DPH za zpracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby par-
koviště u zdravotního střediska od firmy 
Ing. Zdeněk Hulínský (Humpolec).

* Proplacení faktury v  celkové výši 
17.000  Kč za architektonické řešení par-
koviště u zdravotního střediska od firmy 
David Ptáček (Krucemburk).

* Uzavření dodatku č.  1 ke Smlouvě 
o dílo na obnovu sídelní zeleně v parku, 
uzavřené se společností AGROPROJEKT 
PSO (Brno). Předmětem dodatku je změ-
na termínu podání žádosti o  společné 
povolení do 20. 5. 2020 a předání projekč-
ních prací do 30. 4. 2020.

* Uzavření dodatku č.  1 k  Darovací 
smlouvě č. 12/2019 uzavřené s PhDr. Ka-
teřinou Zavadilovou, provozovatelkou 
kempu Moře u rybníka Řeka. Předmětem 
dodatku je poskytnutí částky 20.000 Kč 
zaplacené dne 23. 10. 2019 na financová-
ní akce „Hudební festival Hrošení 2021“.

* Poskytnutí příspěvku na činnost MAS 
Havlíčkův Kraj (Ždírec nad Doubravou) 
na rok 2020 ve výši 7 Kč/1 obyvatele (dle 
evidence obyvatel k 1. 1. 2020).

* Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu 
nebytových prostor v domě čp. 420 uza-
vřené s  Jiřinou Moravcovou a  s  Jarosla-
vem Joskou, kterým se s účinností od 1. 5. 
2020 mění nájemce. Výlučným nájemcem 
nebytových prostor v čp. 420 bude Jaro-
slav Joska.

* Prodej přesáté hlíny ze sběrného dvo-
ra pro místní obyvatele, a to v maximál-
ním množství 2  m³/osobu. Cena hlíny 
je stanovena dle kvality na 200 Kč/m³ 
a 250 Kč/m³ včetně DPH.

INFORMACE Z 28.–34. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE
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* Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti č. 953/36/2020 spo-
čívající ve zřízení, provozování, opravách 
a údržbě výpustního objektu od komuni-
kace v rámci stavby „Komunikace – prů-
myslová zóna Krucemburk“ na pozemku 
parc. č. 1758/2 v k. ú. Krucemburk se spo-
lečností Lesy České republiky (Nový Hra-
dec Králové). 

RM neschvaluje:
* Podání kasační stížnosti proti rozsudku 

Krajského soudu v Brně ve věci platební-
ho výměru Finančního úřadu pro Kraj 
Vysočina spojeného s akcí „Zateplení OÚ 
Staré Ransko“.

* Návrh právní zástupkyně Mgr. Rychtero-
vé na náhradu škody ve výši 25.000 Kč 
za pochybení Ing. Jitky Plíštilové při ad-
ministraci výběrového řízení na akci „Za-
teplení OÚ Staré Ransko“, a to z důvodu 
odsouhlasení náhrady škody ve výši 
50.000 Kč zasedáním ZM dne 6. 2. 2020.

33. zasedání – 13. 5. 2020
RM schvaluje:
* Uzavření darovací smlouvy na podpo-

ru obcí při zabezpečování vzdělávací čin-
nosti s Krajem Vysočina. Výše finančního 
daru činí 52.970. Část finančního daru ve 
výši 27.970 Kč obdrží MŠ a zbývající část 
ve výši 25.000 Kč obdrží ZŠ.

* Rozpočtové opatření č. 5/2020.
* Změnu č.  1 v  Závazných ukazatelích 

rozpočtu na rok 2020 pro příspěvkovou 
organizaci ZŠ Krucemburk dle zákona 
č.  250/2000 Sb., o  rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, § 14, odst. 
2.  Celkový objem schválených rozpočto-
vých prostředků pro rok 2020 se navyšuje 
o 25.000 Kč na celkovou výši 1.325.000 Kč.

* Změnu č.  1 v  Závazných ukazatelích 
rozpočtu na rok 2020 pro příspěvkovou 
organizaci MŠ Krucemburk dle zákona 
č.  250/2000 Sb., o  rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, § 14, odst. 
2.  Celkový objem schválených rozpočto-
vých prostředků pro rok 2020 se navyšuje 
o 27.970 Kč na celkovou výši 1.035.970 Kč.

* Objednávku na oplocení východní 
strany ČOV od společnosti AB ploty 
(Žďár nad Sázavou). Na úhradě oplocení 
se bude spolupodílet majitel sousední-
ho pozemku. Celková částka za oplocení 
bude činit cca 50.000 Kč bez DPH.

* Uzavření dodatku č.  1 ke Smlouvě 
o  dílo č.  4-2019 na vypracování projek-
tové dokumentace pro provedení stavby 
„Rekonstrukce a dostavba Úřadu městy-
se Krucemburk“ s firmou Ing. Zdeněk Hu-
línský (Humpolec). Předmětem dodatku 
je změna lhůty pro dokončení projektové 
dokumentace do 31. 10. 2020.

* Uzavření dodatku č.  1 ke Smlouvě 
o dílo na architektonické práce interiéru 

na rekonstrukci a  dostavbě Úřadu měs-
tyse Krucemburk s  firmou David Ptáček 
(Krucemburk). Předmětem dodatku je 
změna termínu vypracování dokumenta-
ce do 31. 10. 2020.

* Zadání objednávky opravy poklopů na 
silnici I/37, které jsou v havarijním stavu.

* Otevření MŠ od 18. 5. za dodržení provoz-
ních podmínek v  souvislosti s  potřebou 
dodržování epidemiologických opatření 
a doporučení, které stanovilo Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy.

* Rozdělit z Paragrafu 3429 – Ostatní zá-
jmová činnost celkovou částku 67.000 Kč 
z rozpočtu městyse.

* Rozdělit z  Paragrafu 3419 – Ostatní 
tělovýchovná činnost celkovou částku 
5.000 Kč z rozpočtu městyse.

* Rozdělit z  Paragrafu 5512 – Požární 
ochrana – dobrovolná celkovou částku 
30.000 Kč z rozpočtu městyse.

* Rozdělit z  Paragrafu 5219 – Ostatní 
ochrany obyvatelstva celkovou částku 
2.500 Kč z rozpočtu městyse.

* Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 
v rámci Fondu Vysočiny z programu „Ak-
ceschopnost jednotek požární ochrany 
obcí 2020“ s  Krajem Vysočina. Výše po-
skytnuté dotace činí 30.000 Kč.

 
RM doporučuje:
* ZM ke schválení rozdělit  z  Paragra-

fu 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 
celkovou částku 195.000 Kč z  rozpočtu 
městyse.

RM bere na vědomí:
* Počet přijatých žádostí v rámci veřej-

né soutěže – 2.  kolo prodeje pozemku 
v  lokalitě Pod Včelínem. Veřejná soutěž 
a schválení prodeje pozemku bude před-
mětem jednání nejbližšího zasedání ZM.

34. zasedání – 27. 5. 2020
RM schvaluje:
* Ředitelské volno 26. června pro žáky 

9. ročníku ZŠ a 29. a 30. června pro všech-
ny žáky ZŠ z důvodu momentální situace 
ve vzdělávání.

* Rozpočtové opatření č. 6/2020.
* Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 

v rámci Fondu Vysočiny z programu „Pa-
mátky 2020“ na realizaci projektu „Kru-
cemburk, socha sv. Jana Nepomuckého 
– restaurování“ s Krajem Vysočina. Výše 
poskytnuté dotace činí 187.200 Kč.

* Uzavření Smlouvy o dílo č. 2/2020 na re-
staurování a rekonstrukci sochy sv. Jana 
Nepomuckého, včetně základu a litinové 
ohrádky, s firmou Martin Kovařík, akad. 
sochař (Svratka) ve výši 374.400 Kč včet-
ně DPH.

* Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 
v rámci Fondu Vysočiny z programu „Tu-
ristická informační centra 2020“ na  re-

alizaci projektu „Turistické informační 
centrum Krucemburk 2020“ s  Krajem 
Vysočina. Výše poskytnuté dotace činí 
56.000 Kč.

* Uzavření nájemní smlouvy s  panem 
V.  Ž. (Krucemburk) o  umístění v  Domě 
s pečovatelskou službou od 1. 6. 2020.

* Proplacení faktury za opravu místních 
komunikací od  firmy Opravex (Nym-
burk) ve výši 152.460 Kč včetně DPH.

* Proplacení faktury za šatní skříně 
do šaten učitelů a  za výrobu WC ka-
binky v  ZŠ od  firmy Truhlářství Michal 
Starý (Ždírec nad Doubravou) ve výši 
109.192,82 Kč a 37.730,22 Kč včetně DPH.

* Proplacení faktury za obložení schodi-
ště v bytovém domě Dr. Drbálka 193 od fir-
my Truhlářství Michal Starý (Ždírec nad 
Doubravou) ve výši 6.525 Kč včetně DPH.

* Uzavření dodatku č.  1 ke Smlouvě 
o dílo č. 19/2019 na stavební práce „Tech-
nická infrastruktura pro 14 RD v lokalitě 
Pod Včelínem“, uzavřené se společností 
STAVOKOMP SERVICE (Havlíčkův Brod). 
Předmětem dodatku je změna ceny díla 
na částku 15.051.460,13 Kč včetně DPH.

* Úpravy sjezdů ke stavebním pozem-
kům v  lokalitě „Pod Včelínem“ za pod-
mínky, že žadatelé o  změnu uhradí ná-
klady spojené s rozšířením sjezdu. 

* Uzavření Smlouvy o zajištění přeložky 
plynárenského zařízení a  úhradě ná-
kladů s ní souvisejících s firmou GasNet 
(Ústí nad Labem). Potřeba přeložky je vy-
volána realizací stavby parkoviště u zdra-
votního střediska. 

* Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě 
o  zřízení věcného břemene spočívající 
v právu zřídit, provozovat a vstupovat na 
pozemky parc. č.  st. 205/1  a parc. č.  823 
v  k. ú.  Krucemburk v  souvislosti s  pro-
vozováním plynárenského zařízení se 
společností GasNet (Ústí nad Labem). 
Za zřízení věcného břemene obdrží měs-
tys Krucemburk jednorázovou náhradu 
ve výši 500 Kč bez DPH. 

RM rozhoduje:
* O tom, že bude v celé lokalitě „Pod Vče-

línem“ použita jednotná dlažba sjezdů 
od komunikace po hranici soukromého 
pozemku.

* Na základě výsledku kontroly ČIŽP, je-
jímž předmětem byla kontrola nakládání 
s odpadními vodami na Starém Ransku, 
o  provedení kontroly likvidace splaš-
kových vod z nemovitostí.

RM ukládá:
* Paní ředitelce zjistit zájem o  umístění 

dětí do MŠ v měsících červenec a srpen. 
Dle zájmu rodičů bude rozhodnuto o ome-
zení provozu MŠ na dalším zasedání RM.
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INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE

Prvního května 1890 se začalo vyučovat 
v nové budově evangelické školy.

Po vydání tolerančního patentu a ustavení 
krucemburského evangelického sboru se 
kazatel Jan Láho snažil založit v  Krucem-
burku evangelickou školu. Povolal učitele 
Jana Molitorise a ten byl ve funkci potvrzen 
19. srpna 1784 – toto datum je považováno 
za založení krucemburské evangelické ško-
ly. Zprvu se vyučovalo ve špýcharu, ale ješ-
tě téhož roku sbor získal – zřejmě zásluhou 
primase Matěje Ležáka – vlastní budovu 
(čp. 123). O  ní a  jejích proměnách napsal 
roku 1820 tehdejší kazatel Jakub Beneš: 
„Škola stojí nyní v dobrém stavu. Místo její 
jest téměř prostřed rynku městečka. Nejprv 
tu stál domek dřevěný, kterýž městečku za 
šatlavu sloužil a  obydlím šatlavského byl. 
Při povstání evangelické církve byl tento 
příbytek církvi za školu darován, kterýž tu, 
kde toho potřeba ukazovala, ponapraven, 
od krajského úřadu za postačitelné místo ke 
škole uznán byl. Když ale skrze mnohá léta 
toto stavení, poněvadž ze dřeva bylo, velice 
sešlo a ke škole již neslušné a nepřiměřené 
se učinilo, dotíral sám krajský úřad, aby ško-
la podlé předpisu vystavěna byla, což také 
roku 1820 s  pomocí dobrých a  náklonných 
přátel a spolukřesťanů k cíli přivedeno bylo, 
a  škola z  gruntu nová, od kamene stavěná 
a  nejvyššímu předpisu přiměřená, 
k radosti rodičův i dítek tu stojí.“

Budova byla v  dalších letech 
několikrát opravována. Roku 
1846 došlo k přestavbě zadní čás-
ti budovy: byla rozšířena učite-
lova světnice zrušením komory 
a chléva, pod ním byl zřízen nový 
sklep. Rozšířený nový byt byl poz-
ději upraven na školní světnici: 
byla pořízena nová školní tabule 
a  srovnány lavice (škamna) do 
jedné řady. Do školy bylo zapsáno 
v 40. letech 19. století průměrně 90 

dětí, v 50. a 60. letech kolem stovky, v po-
lovině 70. let dokonce 140 dětí. Poté počet 
postupně klesal. Učilo se v jedné třídě.

Poté, co se zjara roku 1881 odstěhoval 
penzionovaný učitel František Pospíšil ze 
školy do najatého bytu v  čp. 95 (ve škole 
učil od roku 1845), byl opraven učitelský 
byt – vybílen, na půdě zřízena z prken ko-
mora s dvěma skleněnými okny, veliká trh-
lina v severovýchodním rohu byla zvenku 
zedníky zacelená a  celá budova obílena. 
Ve  třídě byly opraveny lavice, ze zadní 
dlouhé lavice byly udělány dvě, aby žáci 
nemuseli lavici přelézat. Opravena byla 
také střecha – nad učitelovým bytem na 
východní straně byla pokryta 2.000 šindely.

Po inspekci, kterou provedl 21. března 
1887 okresní školní inspektor (byl jím Jo-
sef Šimek, v letech 1873–79 krucemburský 
farář), oznámila okresní školní rada, že 
místnosti ani zařízení nevyhovují ustano-
vením školního zákona; navíc je potřebné, 
aby pro velký počet dětí byla zřízena druhá 
třída. Ve školním roce 1886–1887 navště-
vovalo školu sto dětí (47 chlapců a  53 dí-
vek): 41 z nich bylo z Krucemburku, 31 ze 
Ždírce, 20 z Ranska a 8 z Kohoutova. I když 
docházka byla zejména v  jarních a  pod-
zimních měsících slabší (absence na konci 
80.  let byla až 30  %), přesto se v  učebně 
tísnilo přes 70 dětí.

Nařízení bylo projednáno presbyteriem 
sboru 3. července 1887 a to rozhodlo posta-
vit novou školní budovu. Okresní komise 
schválila 12. září 1887 staveniště, které vy-
hovovalo všem požadavkům – ovocnou za-
hradu náležející k usedlosti čp. 2, která v té 
době patřila Josefu Pelikánovi z  čp.  103. 
Byla odkoupena za 2.000 zlatých 27. lis-
topadu 1887. Písemná smlouva z 4. dubna 
1888 pak byla schválena vrchní církevní 
radou 30. června 1888.

Na valné hromadě za předsednictví ku-
rátora (byl jím Josef Zrzavý z  čp. 36) byly 
4.  prosince 1887 projednány zejména fi-
nanční záležitosti. Zároveň byl ustaven 
stavební výbor, do něhož byli zvoleni Josef 
Zrzavý, Josef Havlík, František Musil, Vác-
lav Daniel, Filip Malý, Jan Musil, František 
Otradovský, Antonín Růžička ze Ždírce, 
Jan Janáček z Ranska a Antonín Pátek z Ko-
houtova.

Na další valné hromadě (15. ledna 1888) 
byly předloženy dva plány – stavitele Štrei-
ta z  Chotěboře, dle něhož měl být vchod 
od východu a rozpočet činil 10.724 zlatých, 
a  plán stavitele Františka Fialy z  Hlinska 
s rozpočtem 9.198 zlatých. 

Správa stavebního úřadu v  Čáslavi vy-
brala a  okresní školní rada doporučila 
plán Františka Fialy, zastupitelstvo jej pak 
schválilo pro menší rozpočet a  „pro větší 

úhlednost projektované patrové 
stavby“. Zároveň bylo odhlasová-
no, že stavba se provede ve vlastní 
režii, jen s dohledem stavitele.

Již v zimě začalo být ke staveniš-
ti sváženo kamení. 17. dubna 1888 
zde stavitel František Fiala vyměřil 
základy, nádeníci začali vykopávat 
základy pro zdi a pro sklep. Polírem 
byl vybrán místní zedník František 
Kasal, který najímal zedníky. Přes 
léto byla provedena hrubá stavba 
se šindelovou střechou (náklad 
okolo 3.000 zlatých).

STALO SE… PřED 130 LETY

RM bere na vědomí:
* Nová pravidla pro hodnocení výkonu 

činnosti ředitelů škol vydaná MŠMT, 
která platí od 1.  1. 2020, a  nový systém 
rozdělování roční výše finančních pro-
středků na vzdělávání a  školské služby 
včetně parametrů pro financování peda-
gogických pracovníků.

* Informace starosty o přípravě a průběhu 
akcí a projektů:
– o změně územního plánu, kterou jako 
pověřená osoba inicioval v  rámci veřej-
ného projednání změny č.  2 územního 
plánu. Pro účely dotace OPŽP, specifický 
cíl 4.4, z kterého bude řešena revitalizace 
parku, je nutné, aby byl park v  zastavi-

telném nebo zastavěném území. Zadání 
změny bylo projednáno se zpracovatelem 
změny ÚP Ing. arch. Martinem Dobiášem;
– o přijaté korespondenci, že městys ne-
obdržel dotaci z  Fondu Vysočiny na pro-
jekční práce cyklostezky na Staré Ransko;
– o akcích rekonstrukce klubovny SDH; 
příprava instalace vody, odpadů, podlah 
a kuchyně ZŠ; připravovaná žádost o do-
taci na opravu pomníku padlých; úprava 
přilehlého veřejného prostranství na Sta-
rém Ransku.

18. 3. 2020 
ZM schvaluje:
* V  rámci pravidel dražby na-

vrhnout exekutorovi, který 
dražbu pořádal, že 1/2  pozem-
ku PK 1406/22 v  k. ú.  Krucem-
burk chce městys Krucemburk 
nabýt za částku 700.000 Kč.

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

Pokračování – Zasedání RM

Stará budova evangelické školy (stav ve 30. letech 20. století)
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Přes zimu byl na stavbu přivážen písek 
z Ranského rybníka a od jara se na stavbě 
pokračovalo. Po dokončení stavby a opat-
ření cvičiště tělocvičným nářadím přišla 
kolaudační komise 11. listopadu 1889. 
O  budově se vyjádřila pochvalně, ale vy-
učování v  ní doporučila až od 1.  května 
příštího roku ze zdravotních ohledů.

Slavnostní otevření nové školní budovy 
proběhlo v neděli 17. listopadu 1889. Žáci, 
jejich rodiče, zástupci spolků a  korporací 
a  další občané z  Krucemburku a  okolí se 
shromáždili na náměstí pod dosavadní 
budovou školy. Děti zazpívaly kantátu Slyš 
nás, Hospodine!, po níž uvítal kurátor sešlé 

hosty. Hlavní proslov měl farář Jan Pellar, 
který zdůraznil, že sláva a  bohatství obcí 
nezáleží v pevných hradech, zbrojnicích či 
skladech, ale ve školách dobře zařízených 
a  pěkně vychované mládeži; této zásady 
se drží krucemburský evangelický sbor. 
Po tomto proslovu se vydal průvod za zvu-
ků hudby do kostela: napřed šly děti s pra-
porem, za nimi zpěváci, hudebníci, hasiči, 
duchovenstvo, presbyterstvo a ostatní ob-
čané. Slavnostní kázání v kostele měl Josef 
Kučera z Opatovic. 

Po bohoslužbách se průvod odebral 
k  nové škole, z  jejíž oken vlály tři prapo-
ry v  barvách zemských a  panovnického 
domu. U  silnice byla postavena chvojím 
ozdobená slavobrána s  nápisem Buďte 
nám vítáni! Za ní utvořili členové sboru 
dobrovolných hasičů špalír až před hlavní 
dveře, nad nimiž byl citát Nechte dítek jíti 
ke mně! Na stupních podal kurátor senio-
rovi Karlovi z Lány klíč s žádostí, aby školu 
posvětil. Senior otevřel symbolicky dveře, 
jimiž účastníci slavnosti vstupovali do bu-
dovy. Slavnost ukončily oslavný čtyřhlasý 
sbor a rakouská hymna. 

U  hlavních dveří pak ještě kurátor líčil 
návštěvníkům dějiny dosavadní školní 
budovy a  učinil zmínku o  dobrodincích: 
císař František Josef přispěl 150 zlatými, 
hraběnka Klotilda Clam-Gallasová přispě-
la slevou 40 % na dříví, přispěl Gustav 
adolfský spolek, evangelíci ze  zahraničí 
a další osoby. Slavnost skončila po 2. ho-
dině odpolední. Veškerý náklad na stavbu 
činil 8.521 zlatých 59 krejcarů

1.  května 1890 se o  půl deváté žáci sešli 
s některými presbytery, církevníky a rodiči 
ve staré budově na náměstí, kde jim řídí-
cí učitel Josef Kynčl vylíčil minulost školy. 
O slavnostní náladu se bezděčně postarali 
zdejší hudebníci, kteří slavili začátek máje. 
Po modlitbě se ubíral průvod za svým pra-
porem do nové budovy. Zde po proslovu 
a zpěvu byly děti rozpuštěny. Od 2. května 
sem začaly docházet pravidelně.

Od 15. září 1891 byla škola dvojtřídní. 
V přízemí budovy byl – kromě prostorného 
bytu řídícího učitele – také byt pro pomoc-
ného učitele, jím byl v  letech 1891–1900 
Václav Matoulek. O prázdninách roku 1906 
ve větším bytě bydlel Tomáš G.  Masaryk. 
Jako evangelická škola fungovala budova 
téměř 30 let – až do roku 1919, kdy byla po 
135 letech evangelická škola v Krucembur-
ku zrušena.

Bývalé školní stavení čp. 123 bylo nejpr-
ve pronajato a 7. prosince 1890 prodáno za 
nabídnutých 852 zlatých Vilémovi Otra-
dovskému, který jej přestavěl na obytný 
dům. Po požáru (1893) připadla budova na 
půlstoletí rodině Slámových (v  30. letech 
zde byl mj. obchod s koly, optickým a zlat-
nickým zbožím). Po válce patřil dům obci 
a  byly zde zprvu třídy pokračovací školy, 
od 50. let sloužil jako obytný dům. Posled-
ními obyvatelkami byly Marie Zvolánková 
a Emilie Křížová. Budova postupně přesta-
la vyhovovat požadavkům na bydlení, na-
víc zasahovala do náměstí. Na podzim 1971 
byla zbourána.

V létě 1935 začalo dláždění 
hlavní silnice v Krucemburku. 

Hlavní silnice přes Krucemburk – dnes 
součást silnice I/37 – prošla v  průběhu 
staletí řadou změn. Spojovala Golčův Jení-
kov s  moravským Žďárem, byla důležitou 
spojnicí Vysočiny s Chrudimí, Pardubicemi 
a Hradcem Králové a na východě s Brnem. 
Rozvoj automobilismu a autobusové dopra-
vy od poloviny 20. let 20. století vyžadoval 
také zvýšení kvality silnice. Záznam uvádí, 
že 22. dubna 1935 se konala Velká motocy-
klová soutěž sekce motocyklistů autoklubu 
RČS v Praze na trati Praha – Zbraslav – Je-
senice – Senohraby – Chocerady – Benešov 
– Tábor – Soběslav – Jindřichův Hradec 
– Jarošov – Telč – Třešť – Jihlava – Žďár – 
Krucemburk – Ždírec – Chotěboř – Golčův 
Jeníkov – Čáslav – Kolín – Poděbrady – Mo-
chov – Praha. Soutěžící projížděli naší obcí 
od 13 do 16.17 hodin směrem od Vojnova 
Městce do Ždírce. A právě roku 1935 prošel 
povrch silnice značnou proměnou.

Ministerstvo veřejných prací v  dohodě 
s ministerstvem financí svolilo svým výno-

sem z 25. března 1935 k vydláždění průtahu 
„státní silnice chotěbořské (Jeníkov – Kru-
cemburk)“ v úseku od km 33,66 do km 34,70 
v obci Krucemburku v délce 1.040 metrů a v 
maximální šířce 6,30 metrů. Předpokláda-
ný náklad na vydláždění činil 464.000 Kč 
a  měl být uhrazen z  prostředků silničního 
fondu (90 % skutečného nákladu, nej-
víc však 417.000 Kč). Výnos stanovil další 
podmínky, některé se týkaly obce: ta měla 
provést svým nákladem všechny vedlejší 
práce, jako jsou přídlažby, chodníky, rigoly 
atd., a uhradit ze svého nákladu obrubníky, 
pokud neleží uvnitř pruhu maximálně 6,30 
metrů širokého (pro ten byl ministerstvem 
veřejných prací určen státní příspěvek). 
Obec Krucemburk měla převzít vydláždě-
nou část silnice do svého udržování až po 
uplynutí 9  let od kolaudace. Obecní úřad 
přijal 17. května veškeré podmínky a pouká-
zal Zemskému úřadu v Praze 10% příspěvek 
rozpočteného nákladu v obnosu 47.000 Kč.

Veřejná soutěž byla vypsána v  Hlinec-
kých novinách 18. května. Na základě je-
jího výsledku zadal Zemský úřad v  Praze 
podle usnesení zadávací komise z 18. červ-
na vybraným firmám práce a  dodávky 
dlažebních kostek, na provedení dlaždič-

ských prací (vydláždění 6.300 m² drobnou 
segmentovou žulovou dlažbou z  kostek 
10/12  cm do pískovcového lože 1  m²), do-
dávku 2.140 bm žulových okrajových ob-
rubníků 16/16/30 cm, lomového kamene, 
štěrku, hlinitého kopaného vazného písku 
na válcování a dalšího materiálu. Dozorem 
stavby byl pověřen Ing. Vladimír Seidl, vý-
pomocný technický zaměstnanec zemské-
ho úřadu, správcem stavby byl ustanoven 
technický rada Ing. Dr. Erich Liebitzký.

Práce začaly úpravou podkladu státní 
silnice pro dláždění v době od 1. srpna do 
14. září 1935 se čtrnáctidenním přerušením. 
Pracovalo na ní 45 dělníků nejprve ve dvou, 
později v  jedné směně 10 hodin denně. 
12. září byl předán uválcovaný podklad fir-
mě Antonín Šplíchal, dlaždičství ve Vyso-
kém Mýtě, a ta 16. září začala s dlážděním.

Přídlažbu, rigoly a  kanalizaci provedla 
obec Krucemburk – zadala ji architektu 
Františku Kleinovi, staviteli v  Hlinsku, 
za  obnos 115.000 Kč. Mimo rozpočet byl 
pořízen kanál od Záložního spolku až před 
stavení Františka Musila (čp. 117) a od Jo-
sefa Zrzavého (čp. 36) až před čp. 39, dále 
pak deset jímek s  rošty. Stavitel František 
Klein započal s kanalizací 16. září. 

PřED 85 LETY

Nová budova evangelické školy
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UDÁLOSTI KRÁTCE PO OSVOBOZENÍ

V protokolu policejního ředitelství v Hradci 
Králové ze dne 15. června 1945 je záznam 
o  tom, že tam byl vyslýchán příslušník 
gestapa v  Hradci Králové František Lébl. 
Mimo jiné vyšetřoval odbojovou organizaci 
Velký Josef. Ve své výpovědi také uvedl, že 
koncem ledna 1945 byl poslán s  dvanácti 
vojáky do Herálce, kde měli být partyzáni. 
Měli tam čekat na rotu vojáků SS z rozkazu 
pražského komisaře gestapa Laimera. Po 
příchodu vojáků odešli do Krucemburku, 
kde před četnickou stanicí na náměstí stála 
dvě auta s  radiostanicemi obsluhovanými 
dvěma bývalými parašutisty; byli ve spoje-
ní s ruskými parašutisty, kteří měli seskočit 
u Svitav. Jednoho bývalého parašutistu po-
znal na gestapu v Hradci Králové, kde byl 
přítomen i  gestapák Laimer, ten mu řekl, 
že je to štábní kapitán Katel, který byl i při 
zatýkání pomocníků partyzánů v Krucem-
burku (byl to zřejmě štkpt. Kindl).

Partyzánská skupina se jmenovala Olexa 
Burkaňov, velel jí kapitán Gustav Schnei-
der, německý antifašista z Hazlova u Che-
bu, který odešel po okupaci republiky do 
SSSR, kde byl vycvičen. Komisařem oddílu 
byl Robert Raich, židovský občan z  Brna. 
Ten byl po maturitě poslán do obsazeného 
Polska stavět jakýsi tábor, zřejmě koncent-
rační. Cestou utekl a dostal se do Sovětské-
ho svazu. Později vstoupil v Buzuluku do 
Svobodovy jednotky.

Po půlnoci 22. ledna seskočila partyzán-
ská skupina u  vesnice Pohledy v  okrese 
Svitavy. V  té době to bylo sudetské území 
obydlené německými obyvateli. Proto ani 
v Pohledech, ani v okolních obcích nenašli 
podporu, navíc byli pronásledováni němec-
kými protipartyzánskými oddíly. Skupina 
přešla tehdejší protektorátní hranici na Bo-
skovicko. Tam u  obce Bělá u  Jevíčka našli 
partyzáni podporu, dostali jídlo, mohli se 

ohřát a umýt. Ráno se vydali na další cestu.
Byli opět pronásledováni německými vo-
jáky. Při tomto pronásledování byl raněn 
do nohy komisař Raich a byl zajat. Převe-
zen byl gestapáky do Kounicových kolejí 
v Brně, kde byl surově mučen a vyslýchán. 
On však nezradil, a proto tam byl umučen.

Později byla Schneidrova skupina obklí-
čena a její příslušníci padli v boji proti faši-
stické převaze, obdobně jako štáb partyzán-
ské brigády Mistra Jana Husa u Leškovic.

Někteří členové paradesantních výsad-
ků jak z Anglie, tak i ze Sovětského svazu, 
kteří upadli do zajetí, aby si zachránili 
život, se dali do služeb gestapa a  stali se 
z  nich zrádci a  konfidenti, kteří udávali 
české lidi. Zúčastnili se také radiových 
protiher. Známi byli Vohradník, Lépařík, 
štkpt. Kindl a další

Pavel Vomela

I když zima 1935–36 byla vcelku teplá a pří-
znivá, dokončovací práce pokračovaly až 
od 20. dubna 1936, a tak byl dokončen po-
slední úsek dláždění státní silnice.

26. března 1937 byla provedena kolauda-
ce dlažby. Jejím provedením pověřil zem-
ský úřad v  Praze technického koncipistu 
Ing. Františka Rezka. Ten konstatoval, že 
práce jsou provedeny solidně a  odborně 

a  použitý dlažební materiál je kvalitní. 
Celkový náklad úpravy činil 439.785,95 Kč, 
oproti rozpočtu 464.000 Kč šlo tedy 
o úsporu 24.214,05 Kč, tj. 5,22 %. Obec Kru-
cemburk uhradila 43.985,95 Kč, přeplatek 
ze zálohy jí byl vrácen. Ministerstvo veřej-
ných prací schválilo výsledek kolaudace 
výnosem z  12. listopadu 1937 a  zároveň 
stanovilo dobu ručení pro všechny podni-
katelské firmy do 27. května 1941.

K drobným úpravám silnice došlo i v dal-
ších letech, souvisely s  kanalizací a  stav-
bou vodovodu. V srpnu 1937 dal konzumní 
spolek Pokrok uříznout kus svého domku, 
který vyčníval do státní silnice (dnešní 
moštárna), zrušil průjezd mezi hlavní bu-
dovou a  domkem a  zřídil v  takto získané 
prostoře účetní kancelář. Úpravu provedl 
stavitel Krejčí z Vojnova Městce.

Jiří Zeman

Válka skončila, lidé se radovali z  nabyté 
svobody. Zároveň sčítali ztráty, které válka 
přinesla, především na lidských životech. 
Vraťme se zpět do Krucemburku, kde se 
obyvatelé snažili opravit nejhorší škody po 
náletu.

Bylo nutné opravit hlavní silnici a ulice 
poškozené náletem, odstranit nevybuchlé 
pumy (ty odstraňovali zdejší fašisté), opra-
vit vodovod a  elektrické vedení a  zajistit 
poškozené a zničené budovy. Nevybuchlá 
munice byla odvezena K hájku a vhozena 
do kráterů po bombách, které tam spadly. 

Krátce po náletu byly exhumovány oběti 
od Sobíňova, které byly pohřbeny před ka-
tolickým kostelem, a převezeny do Sobíňo-
va, kde byly pohřbeny ve společném hrobě. 
Na jejich místě byli pohřbeni němečtí vojá-
ci zastřeleni srbským partyzánem ve Sta-
rém Ransku. Také Franc Matyášek se svou 
manželkou a paní Neumanovou, kteří spá-
chali sebevraždu, byli pohřbeni na odleh-
lém místě katolického hřbitova. 

Příbuzní v  lednu zatčených občanů ne-
dočkavě čekali jejich návrat z Terezína. Na-
konec se dočkali, nevrátili se však všichni. 

Umučeny při výsleších byly krucemburské 
ženy Božena Holíková, Filipína Šešulková 
a  Anna Zrzavá, zemřel také Rudolf Zvolá-
nek. Na konci války byli zastřeleni Karel 
Tichý a  Zdeněk Wiesner. Epidemii tyfu 
v Terezíně podlehli Josef Málek, František 
Kreisinger a  Karel Šidlák. Ti, kteří přežili 
Terezín, se domů vrátili s  podlomeným 
zdravím. V  německých koncentračních 
táborech zahynuli tito občané: Ladislav 
Dymáček, František Chalupa, Bohumil 
Zeman a Stanislav Zvolánek. Při náletu na 
Brno zahynul Bohumil Holeček, při nále-
tu na Prahu Antonín Škorpík a při náletu 
v Německu Alois Kotouč. Po válce zahynul 
při výbuchu granátu Stanislav Hromádko.

Od května byly v okolí ubytovány oddí-
ly osvobozeneckých armád Rudé armády 
a  Královské armády rumunské. Rumunští 
vojáci měli své tábory v Binkových dolcích, 
Hati a v Hluboké u Doubravníku. U bývalé-
ho hřiště na Liškově měli své jakési pietní 
místo. Za kabinami byl postaven velký 
dvojramenný kříž, jakýsi pomník. Měli zde 
také svého kněze, který jim dělal bohosluž-
by. Rumunští vojáci odtud odešli 23. května 

1945. Krucemburk byl nejzápadnějším mís-
tem, kam Rumunská armáda postoupila.

Vojáci Rudé armády si na Starém Ransku 
podél Černé silnice vybudovali svůj vojen-
ský tábor. Postavili tam velké množství dře-
věných baráků skládaných z kmenů stromů 
a  volně pokrytých širokými prkny. V  kaž-
dém baráku bylo ubytováno 70–80 vojáků. 
Uprostřed byla chodba a podél ní kavalce na 
spaní. Vzadu byla malá místnost na zbra-
ně. Za baráky byly kuchyně, přístřešky pro 
koně a sklady. Na nejvyšším místě silnice na 
kopci byl vysoký smrk, odvětvený a zbave-
ný kůry, na něm vlála sovětská vlajka.

Nad dřevěnými baráky byla postavena 
přepychová chata, jak říkají Rusové dača, 
pro maršála Malinovského. U  křižovatky 
na Ransko stála slavnostní brána, u které 
byl přístřešek pro stráž. Brána zde stála až 
do šedesátých let minulého století. Vojen-
ský tábor nazvali Rusové Moskvou, tak se 
tomu místu říkalo ještě dlouho po válce.

Důstojníci bydleli v  domech na Starém 
Ransku, také v  kantýně. Jejich velitelství 
bylo v sokolovně v Krucemburku. V Janáč-
kově strojírně měli opravárenský závod pro 

PřÍBĚH Z VÁLKY 

Pokračování – Stalo se...
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automobily. V  polovině srpna 1945 odjeli 
ruští vojáci údajně do bojů v Japonsku.

V Krucemburku byl problém se školním 
vyučováním. Již po lednovém zatýkání 
byla německými vojáky obsazena škola 
a další veřejné budovy. V té době si chodily 
školní děti jednou týdně pro školní úlohy 
do sokolovny. Při náletu byla zničena bu-
dova měšťanské školy, a proto bylo nutné 
pro vyučování nalézt jiné prostory. Učilo se 
v evangelické škole, v sokolovně, na faře, 
v  Národní pivnici, u  Slámů na náměstí 
(čp. 123) a v budově ordinace dr. Drbálka.

Po válce zůstalo v Krucemburku a okolí 
plno vraků německých automobilů a  jiné 
vojenské techniky. Zůstalo zde také velké 
množství volně pobíhajících koní. Koně 
běhali po loukách a  polích, kde spásali 
úrodu. Později byli transportováni na Mo-
ravu a pak do Ruska. Některé koně získali 
i zdejší zemědělci a část koňů zde zahynu-
la. Jejich kostry byly nad Řekou v lese.

Na katolickém hřbitově je od roku 1950 
společný hrob vojáků Rudé a  rumunské 
armády. Tito vojáci většinou zemřeli na ná-
sledky válečných zranění a úrazů po válce. 

Dříve byli pohřbeni v jednotlivých hrobech 
na obou zdejších hřbitovech. 9.  května 
1973 byly do společného hrobu uloženy 
ostatky Naděždy Fedosjevny Našenkinové, 
která zahynula na korbě nákladního auta 
u Nového Ranska, když jí do hlavy udeřila 
silná větev. Byla prý to mladá a hezká dív-
ka. Když jí ukládali do rakve, dali jí místní 
obyvatelé bílé svatební šaty (nejprve byla 
pohřbena na evangelickém hřbitově).

Někteří zdejší občané si šli hledat nový 
domov do pohraničí – na Litoměřicko, kde 
byla v  Žalhosticích koželužna, ve které 
mnozí našli práci, někteří odešli na Libe-
recko, kde byl textilní průmysl.

Některé náletem poškozené a  zničené 
domy byly přes velké materiální potíže 
opravovány tak, aby se v  nich nechalo 
bydlet. Rychle byly prováděny zednické, 
tesařské, pokrývačské a sklenářské práce. 
V  Krucemburku byl ustaven prozatímní 
Národní výbor. Do obce se začal vracet mí-
rový život. Byla obnovena činnost tělový-
chovných jednot Sokola, DTJ a Orla.

Pavel Vomela

ČINNOST SDH

Naše jednotka vyjížděla letos prozatím 
k šesti událostem, z toho čtyřikrát k požá-
ru a dvakrát k technické pomoci.

8.  února proběhla  odborná  stáž naší 
jednotky na stanici  Chotěboř: zde jsme 
se seznámili s  novým vybavením hasičů 
a s postupy při zásazích, které mohou naší 
jednotku potkat; důraz při tomto školení 
byl směřován na dodržování bezpečnosti 
a  vybavenost jednotlivých hasičů u  zása-
hu. Řidiči se seznámili s problematikou při 
jízdě k  zásahu, jak se chovat k  bezohled-
nosti a  agresivitě některých řidičů a  jak 
předvídat jejich možné reakce a  situace. 
Byli jsme seznámeni s tím, jaké by jednot-
ka měla mít zázemí – WC, sprchy a šatny, 
aby se nemuseli hasiči oblékat v  hasičár-
ně mezi auty, měli možnost se po návratu 
umýt a převléci do čistého oblečení apod. 
Cestou ze školení proběhly kondiční jízdy 
a seznámení s vybavením v autě. 

Po dobu situace koronaviru jednotka vyjíž-
děla vždy jenom v nejnutnějším početním 
stavu a  při přísném dodržování bezpeč-
nosti. 

Po dobu probíhající rekonstrukce před 
hasičárnou  vyjíždějí  hasiči ze Sběrné-
ho dvora, oblečení má každý ve svém autě 
a oblékáme se podle situace. 

S  blížícími se letními měsíci bude opět 
přibývat hnízd vos a sršňů. Vždy se bude-
me snažit pomoci, stačí – pokud to nebu-
de akutní – oznámit na ÚM, u  pana Jana 
Moravce nebo kontaktovat Martina Ka-
sala (tel.  728  209  074) či  Ondřeje Dostála 
(tel. 722 563 638). Vždy je možná domluva 
a přizpůsobení se podmínkám.

Chtěli bychom popřát všem pěknou  letní 
dovolenou a bezpečný návrat domů.

za SDH Martin Kasal

PROGRAM ČERVENEC
4. 7. Cesta za živou vodou
5. 7. Vlastníci
10. 7. Problémissky
11. 7. Afrikou na pionýru
15. 7. Rambo – poslední krev
17. 7. V síti
18. 7. Zakleté pírko
24. 7. Příliš osobní známost
25. 7. Lassie se vrací
31. 7. Jumanji – další level

PROGRAM SRPEN
1. 8. Modelář
7. 8. Dolitle
8. 8. 3Bobule
12. 8. Případ mrtvého nebožtíka
14. 8. Případ tantry
19. 8. Ježek Sonic
21. 8. 3Bobule

LETNÍ KINO KRUCEMBURK
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TJ SPARTAK STARÉ RANSKO

NULTý ROČNÍK SRAZU řEZBÁřů NA SOKOLOVNĚ

Všichni jsme se těšili na zahájení jarní čás-
ti fotbalových soutěží, ale osud tomu chtěl 
jinak. Z  důvodu vládních opatření proti 
nákaze byly všechny soutěže zrušeny až do 
odvolání. Jediné, co po celou dobu zatím 
děláme, je sekání hřiště a  přilehlých pro-
storů včetně drobné údržby. Doufáme, že 
se také brzy dozvíme termín zahájení no-
vého ročníku. Hráči se připravují tak, že se 
scházejí podle daných možností. 

Chtěl bych touto cestou oznámit fotbalo-
vé veřejnosti, že nemusí mít pochybnosti 
o  tom, že by se na Starém Ransku už fot-
bal nehrál. Je to odpověď všem příznivcům 
i těm, kteří tomu moc nevěří, a přitom sami 
na fotbal ani nechodí, ale rádi takové věci 
prezentují dál. Problémy ve všech orga-
nizovaných dobrovolných spolcích nese 
doba – nejen ve fotbale, ale i v celkovém 
dění společnosti. I na této fotbalové úrov-

ni, kterou je pro Spartak okresní přebor, 
je třeba, aby hráči, kteří na Starém Ransku 
vyrostli, cítili trošku větší míru zodpověd-
nosti v  přístupu ke Spartaku. Jednotliví 
trenéři a vedoucí vás svým způsobem fot-
balově vychovali a  teď je jen na vás, aby 
všechno to předešlé vynaložené úsilí ne-
přišlo nazmar.

za TJ Spartak Staré Ransko Jan Hülle 

Od pátečního odpoledne 29. května se 
z  areálu sokolovny začaly ozývat zvuky 
motorových pil. Díky zrušené pouti a  ce-
lorepublikové situaci, kdy bylo zrušeno 
i  mnoho řezbářských akcí, se zde celý ví-
kend konal sraz řezbářů (9 řezbářů a 2 řez-
bářky) z různých míst republiky, kteří přije-
li na pozvání řezbáře Františka Němce, aby 
si předali vzájemně své zkušenosti a pod-
pořili se navzájem.

Touto víkendovou akcí byl zahájen nul-
tý ročník setkání řezbářů motorovou pilou 
v  městysi Krucemburk, kde byla k  vidění 
nádherná umělecká díla. Všichni řezbáři 
navštívili toto místo poprvé a  byli velmi 
nadšeni krásným prostředím sokolovny 
i celého městyse. Bylo nám potěšením být 
součástí jejich nadšení.

Pokud by se podařilo domluvit příhodné 
podmínky se sponzory a městysem, mohla 
by se tato akce stát tradiční součástí kru-
cemburské pouti, a to i s vydražením soch 

ze Speedcarvingu („Speed   carving“ – sport 
pro rychlé vyřezávání s  motorovou pilou. 
Sochy z dubového dřeva nebo podobné jsou 
vytvářeny ve velmi krátké době – 60 minut, 
pouze pomocí řetězových pil, frézek a bru-
siv.) na dobročinný účel a  samozřejmě 
všem zájemcům i ke koupi.

Řezání a dřevu zdar.
za TJ Sokol Krucemburk Winca 

ŠITÍ ROUŠEK

Městys Krucemburk pro zajištění 
ochranných pomůcek zahájil v  po-
lovině března ve spolupráci s  ma-
teřskou školou, základní školou 
a dobrovolníky šití látkových roušek. 
Občané, kteří si roušky nemohli sami 
obstarat, si je mohli zdarma vyzved-
nou ve stojanu u budovy ÚM. 

Roušky jsme zaslali také do ne-
mocnic v  Havlíčkově Brodě a  No-
vém Městě na Moravě, do Sanatoria 
Topas Seč a  do Hospice sv. Jiří, od-
kud jsme dostali děkovný dopis.

Všem šikovným ženám, které rouš-
ky šily a věnovaly je potřebným, pat-
ří náš upřímný dík.
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KNIHOVNA NA STARÉM RANSKU V  měsíci květnu obnovila svoji činnost knihovna na Starém 
Ransku. Z nových knih si vyberou děti i dospělí, k zapůjčení 
jsou připraveny i hry pro zkrácení dlouhé chvíle. Otevřeno je 
vždy v pondělí od 17 do 18.30 hodin nebo dle dohody na tel. 
606 180 777. Všichni čtenáři jsou srdečně zváni! V knihovně se 
v současné době nachází asi 700 svazků. Jsou zde knihy pro 
děti a mládež, beletrie pro dospělé, romance, detektivky, knihy 
z oblasti hobby aj. K zapůjčení jsou také hry pro děti. 

Gabriela Glosrová

Ranecká knihovna patří mezi nejmenší v  naší republice. 
Od roku 2000 je registrována v evidenci knihoven České re-
publiky. Dlouhé roky byl jejím knihovníkem pan Jan Velík. 
Za jeho práci mu patří náš veliký dík.

U příležitosti nastávajícího 130. výročí na-
rození Jana Zrzavého (* 5.  11. 1890) vydá 
Společnost Jana Zrzavého, z.  s., Jeníkovy 
pohádky s ilustracemi dětí z Vysočiny. Jsou 
to vyhodnocené práce ze soutěže „Po sto-
pách Jana Zrzavého“, kterou SJZ společně 
se ZŠ Krucemburk pořádá už patnáct let. 

Jan Zrzavý, známý především jako malíř, 
byl také zdatným autorem mnoha esejí, 
článků, básní a  mimo jiné i  líbezné kníž-
ky Jeníkovy pohádky. Toto literární dílko 
Jana Zrzavého vyšlo v Aventinu roku 1920. 
Později byly Jeníkovy pohádky vydány roku 
1996 v Havlíčkově Brodě. Je až s podivem, 
že dvorní ilustrátor Aventina, jak byl Jan 
Zrzavý nazýván, vypravil své pohádky do 
světa bez ilustrací. Výtvarný doprovod 
Jan  Zrzavý zredukoval na Pohádkový ko-
pec, který je na titulní straně, na zdobné 
iniciály na začátku textu každé z  deseti 
pohádek a na ornamentálně propracovaný 
znak nakladatelství Aventinum. Jednotlivé 
pohádky zůstaly bez ilustrací. 

Společnost Jana Zrzavého ve snaze pro-
pojit kouzlo Jeníkových pohádek se světem 
dnešních dětí zařadila do zadání výtvarné 
soutěže „Po stopách Jana Zrzavého“ téma 

Jeníkovy pohádky. Paní učitelky četly v ho-
dinách výtvarné výchovy Jeníkovy po-
hádky, metodicky radily a  děti malovaly. 
Nejpříhodnější obrázky z  vyhodnocených 
prací jsou vybrány k  jednotlivým pohád-
kám. Autoři vybraných ilustrací byli nebo 
ještě jsou žáky ZŠ Oudoleň, ZŠ Okrouhlice, 
ZŠ Krucemburk a  ZŠ Havlíčkova Borová. 
Dětské kresby jsou neseny v  podobném 
lyrickém tónu, jakým jsou pohádky vyprá-
věny. U  všech ilustrací je použita stejná 
výtvarná technika, která byla metodicky 
vypracována a  instruována Mgr. Dag-
mar Losenickou, ředitelkou ZŠ Oudoleň. 
Téma Jeníkovy pohádky organizačně vedla 
v rámci výtvarné soutěže Miloslava Micha-
lová. K dětským obrázkům se nám vyjádři-
li kromě soutěžní poroty i další odborníci. 
Všichni byli dětskými kresbami i  naším 
úmyslem ilustrovat pohádky nadšeni. 

Jeníkovy pohádky obohacené ilustrace-
mi dětí z Vysočiny vydá SJZ jako neprodej-
né výtisky, které budou důstojnou připo-
mínkou malířova jubilea a jeho důvěrného 
vztahu k Vysočině. Knížkami budou obda-
rováni především autoři ilustrací, zú-
častněné školy, organizátoři výtvarné 

soutěže, malířovi příbuzní, regionální kul-
turní instituce, dále členové a příznivci SJZ 
a okrouhlického Spolku Za záchranu rod-
ného domu Jana Zrzavého, příznivci díla 
Jana Zrzavého, Krucemburku, Okrouhlice 
atd. 

Společnost Jana Zrzavého bude vydání 
knížky financovat ze svého účtu a  z pří-
spěvků, které obdrží od laskavých dárců. 
Pokud bude v  možnostech kohokoliv fi-
nančně podpořit tento kulturní počin, rádi 
přijmeme sebemenší částku na účtu č.: 
198128076/0300, variabilní symbol: 5. 

S  poděkováním všem případným dár-
cům a hlavně s poděkováním dětem, které 
vytvořily výtvarný doprovod knížky, se tě-
šíme, až ilustrované Jeníkovy pohádky letos 
spatří světlo světa. Bude to krásná ukázka 
toho, že odkaz Jana Zrzavého nežije jen 
v galeriích a výstavních síních, ale že má 
své místo v dětských srdcích, že má své tr-
valé místo v malířově rodné Vysočině. 

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

JENÍKOVY POHÁDKY JANA ZRZAVÉHO S ILUSTRACEMI DĚTÍ Z VYSOČINY

Z ilustrací, které budou doprovázet nové vy-
dání Jeníkových pohádek, uvádíme alespoň 
malou ukázku.

1 Čmelák, Soňa Dubová, 
6. roč., ZŠ Havlíčkova Borová

2 V říši vodní, Dominika Kopicová, 
3. roč., ZŠ Okrouhlice

3 Předmluva, Michal Strašil, 
5. roč., ZŠ Oudoleň

4 Rodinné hodiny, Vendula Procházková,
5. roč., ZŠ Krucemburk
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Domov

FOTOOHLÉDNUTÍ

Krucemburské náměstí si už několik desí-
tek let nedovedeme představit bez děla. Jde 
o  pozůstatek hasičské merendy z  března 
1963 spojené s  příjezdem sultána Omana 
Fala Cou do obce. Na jeho počest bylo vypá-
leno dvanáct salv z děl. Byla vyrobena z pod-
vozku vozů, na nich byly upevněny roury 
z fukarů sena (první foto); do nich se vložily 
balonky naplněné plynem a jejich propále-
ním vznikl patřičný zvuk (druhé foto). 

Po mnoho let dělo slouží hlavně k salvám 
při svatebních obřadech. Na jeho stavu se 
však projevil vliv počasí, proto bylo vícekrát 
opravováno (naposledy v  roce 2013). Letos 
bylo opět nově zrestaurované. Renovaci pro-
vedli zaměstnanci městyse. Zvláštní poděko-
vání patří panu Petru Janečkovi za pomoc při 
renovaci děla.  (red.)

ZRESTAUROVANÉ DĚLO

1 V budově základní školy byla v červnu 
dokončena rekonstrukce šaten peda-
gogů včetně hygienického zázemí.

2 V dubnu proběhla v MŠ rekonstrukce 
skladu potravin a přípravny masa
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