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Na jaře letošního roku byla krucemburská knihovna pře-
stěhována do nových prostor v prvním patře budovy zdra-
votního střediska. Článek o historii knihovny a průběhu 
stěhování najdete na straně 21.

STĚHOVÁNÍ KNIHOVNY

Pohled do prostor nové knihovny

Pohled do původní knihovny v budově základní školy
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MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 2020

V jarních měsících jsme se těšili na sluníč-
ko a na vycházky do přírody. Bohužel ne-
přízeň osudu v podobě pandemie covid-19 
nám naše plány překazila a  školka byla 
uzavřena. 

V polovině dubna se ve školce sešly děti 
předškolního věku a děti pedagogů, zdra-
votníků, záchranářů, pracovníků v sociál-
ní sféře a pracovníků ve státní správě.

Dnem s modrou barvičkou jsme zaháji-
li období, ve kterém jsme se seznamovali 
s  naší planetou Zemí, s  jejím přirozeným 
vývojem, změnami, krásami, ale zároveň 
s tím, čím jí lidstvo ubližuje a škodí. Spo-
lečně s  dětmi jsme vyrobili krásné země-
koule, malé rakety a  jednu velikou. Spo-
lečně jsme si zahráli na kosmonauty. Naše 
zeměkoule a  rakety jste měli možnost si 
prohlédnout na výstavce ve výloze u tabla 
předškoláčků. 

Poslední dubnový den jsme v  projektu 
„Cesta za čarodějnicí Agátou“ putovali 
k čarodějnici pro předpis na léčivý lektvar. 
Paní učitelky se převlékly za čarodějnice 
a už jsme cestovali chvíli pěšky, chvíli na 
koštěti, jak to terén dovolil. Přinesli jsme 
předpis paním kuchařkám a  dostali jsme 
odměnu.

V úterý 1. června děti měly svátek a byl 
pro ně připraven kouzelný den „Z  po-
hádky do pohádky“. Ráno je přivítal pan 
král s  paní královnou, šašek, princezna 
a  princ, zbrojnoši, kuchařky, na zahradě 
číhal vodník. Děti čekal pohádkový jídel-
níček: například k obědu byla Rumcajsova 
polévka sedminásobná, Křemílkovy kuřecí 
řízečky s bramborovou kaší, k pití lektvary 
podle předpisu čarodějnice Agáty, svačina 
perníčky pro Mařenky a Jeníčky z perníko-
vé chaloupky.

Naše maminka Lidmila Hoffmannová 
se narodila 23. května 1921 v úrodném Po-
labí u  Roudnice nad Labem. Roku 1941 
následovala svého manžela na Českomo-
ravskou vrchovinu do Krucemburku – tatí-
nek Josef Hoffmann byl zaměstnán u firmy 
V.  Štill jako prokurista, později vedoucí 
výroby. Maminka od roku 1953 pracovala 
v n. p. STAP jako tkadlena, po přestěhování 
do Vilémova u Šluknova (1962) – tatínek byl 
zaměstnán na podnikovém ředitelství STAP 
jako technolog – byla též tkadlenou v míst-
ním závodě. Svou práci měla ráda: byla svě-
domitá, spolehlivá a velmi pracovitá. 

Byly jsme čtyři dcery (narodily jsme se 
v  Krucemburku) a  po studiích jsme ode-
šly z domova. Rodiče v důchodovém věku 
zůstali sami v  odlehlé části Šluknovské-
ho výběžku. Do Chřibské jezdili za svými 

vnoučaty. Velmi si toto místo a krajinu ob-
líbili, takže při naskytnutí možnosti koupit 
si domek se jim současně splnil sen. V roce 
1981 se do Chřibské přestěhovali. Brzy si 
zde zvykli a maminka se zapojila do setká-
vání se svými vrstevníky v místním klubu 
seniorů, mezi které se vždy velmi těšila.

Nyní se naše maminka dožívá v  plné 
duševní svěžesti sta let a  má stálý zájem 
o veškeré dění a životy svých dcer, 10 vnou-
čat, 17 pravnoučat a 2 prapravnoučat.

Milá maminko, děkujeme Ti za Tvou 
lásku, péči, starost a obětavost, kterou jsi 
nám za svůj dlouhý život věnovala. Přeje-
me Ti hodně spokojenosti, radost a  stále 
pevné zdraví.

Hana, Ludmila, Danuše a Soňa 
– dcery s rodinami

Městys Krucemburk dosáhl krásného 
umístění v  hlavní soutěži, kterou každo-
ročně vyhlašuje Kraj Vysočina společně 
s  autorizovanou obalovou společností 
EKOKOM. V kategorii 1.501–5.000 obyvatel 
se umístil za rok 2020 na krásném 3. místě. 
V  úterý 11. května nám zástupkyně Kraje 
Vysočiny a  Ekokomu přijely pogratulovat 

a předat věcné ceny. Věřím, že toto ocenění 
je první krůček k našemu společnému cíli, 
jak efektivně snížit množství komunálního 
odpadu na každého obyvatele.

Děkuji všem, kdo k  tomuto ocenění 
přispěli svým kladným postojem k  tří-
dění odpadu.

     Dagmar Sobotková

Z DĚNÍ V MŠ

PANÍ LIDMILA HOFFMANNOVÁ SLAVÍ STÉ NAROZENINY

do 300 obyvatel 301–1.500 1.501–5.000 > 5.000 obyv.
1. Sedlice Cejle Brtnice Telč
2. Zašovice Lipník Pacov Velké Meziříčí
3. Lhota-Vlásenice Věcov Krucemburk Velká Bíteš

Hlavní soutěž (účinnost tříděných obalů ve vztahu k produkci směsného 
komunálního odpadu a vyrovnanost sběru v komoditách papír, plast, sklo).

Dne 20. června 2021 uplynulo již 
20  let, co nás náhle opustila ma-
minka, tchýně, babička, prababička 
paní Dobromila Daňková z  Kru-
cemburku. S  láskou stále vzpomí-
nají syn Václav, snachy Miloslava 
a  Marie, vnoučata Dušan, Klára, 
Jana, Martina s rodinami.

VZPOMÍNKA
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Z DĚNÍ V MŠ
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ZPRÁVY Z NAŠÍ ZŠ

Po Velikonocích pokračovala práce v  ZŠ 
stejným způsobem – distanční výukou. 
Od  12. dubna se mohli vrátit v  týdenních 
rotacích žáci 1. stupně. Do školy nastou-
pili žáci 2. a  4. třídy, zvládli testy na co-
vid-9 a konečně se po dlouhé době setkali 
se svými spolužáky. Od 19. dubna se vrátili 
ostatní žáci 1. stupně. Poslední květnový 
týden jsme se již všichni sešli ve škole. Tes-
tování antigenními testy probíhalo 2× týd-
ně, žáci tuto proceduru úspěšně zvládali 
a  testy potvrdily, že máme ve škole samé 
zdravé děti. 

Žáci 9. třídy stáli před důležitým život-
ním krokem – rozhodnout se, jak nasměro-
vat svůj další život a vybrat si své budoucí 
povolání. 3. a 5. května 2021 se uskutečnila 
přijímací řízení na střední školy. Z  celko-
vého počtu 19 žáků se 3 dostali na gymná-
zium, 1 na lyceum, 10 na střední odborné 
školy zakončené maturitou a  5 žáků do 
oborů zakončených výučním listem. Všem 
přejeme hodně úspěchů v dalším studiu. 

V  průběhu distanční výuky si žáci mohli 
ověřit svoje znalosti v  matematice – zapo-
jili se do mezinárodní soutěže Matematic-
ký klokan 2021. V kategorii Klokánek (žáci 
4.–5. třídy) byli úspěšnými řešiteli Marie 
Málková a Jakub Lojek ze 4. třídy, v katego-
rii Benjamín (žáci 6.–7. třídy) Viktorie Vota-
vová a Tadeáš Kohlman ze 6. třídy, Vendula 
Valecká ze 7. třídy a v kategorii Kadet (žáci 
8.–9. třídy) Jan Kasal, Berenika Coufalová 
a Josef Ondráček z 9. třídy. Distančním způ-
sobem proběhlo i okresní kolo Matematické 
olympiády žáků 5., 6., 7. a  8. tříd. V  silné 
konkurenci nejlepších matematiků okresu 
se naši žáci neztratili. Martina Dvořáková 
z 5. třídy si vyzkoušela poprvé svoje mate-
matické znalosti, umístila se na 8. místě, 
Matyáš Svoboda ze 6. třídy obsadil krásné 
5. místo, Sofie Bencová ze 7. třídy 12. místo 
a Mirka Vašková ze 7. třídy si svými mate-
matickými schopnostmi zajistila 1. místo. 
Určitě všem žákům patří poděkování, že se 
nebáli a do online soutěží se zapojili.

Naši žáci v  průběhu online výuky doma 
malovali obrázky, které byly poslány do 
výtvarné soutěže „Příroda kolem nás“. 
Tradičně se zapojujeme do soutěže „Požár-
ní ochrana očima dětí“. Se svými literární-
mi pracemi obsadil 2. místo Filip Šešulka 
z 5. třídy a Karolína Wágnerová ze 6. třídy, 
3. místo získali David Hamerský z 5. třídy 
a Romana Málková ze 7. třídy. 

V březnu letošního roku se žáci 1. třídy 
Václav Němec a  Antonín Zrzavý zapojili 
do soutěže se stavebnicí ROTO, tentokrát 
na téma „Igráček – ochránce přírody“. Ze 
stavebnice ROTO, přírodnin, knížek a dal-
ších pomůcek sestavili krásné příběhy na 
záchranu přírody kolem nás. Jejich účast 
byla oceněna diplomem za úspěšné tema-
tické práce.

Zápis do 1. třídy se vzhledem k mimořád-
ným opatřením v souvislosti s koronavirem 
uskutečnil opět bez přítomnosti dětí. Za-
psáno bylo celkem 19 prvňáčků. 

Celý červen jsme se žáky opakovali 
a  procvičovali učivo z  distanční výuky, 
vyprávěli si o přečtených knihách a  jejich 
procházkách s rodiči, která místa navštívi-
li a kde se jim líbilo. Školní rok byl určitě 
jiný, než na jaké jsme byli všichni zvyklí, 
ale zvládli jsme vše na jedničku. Zbývá po-
přát všem žákům hezké prázdniny, našim 
deváťákům vykročení „pravou“ na střední 
školy a  všem ostatním pohodové a  pro-
sluněné léto, ať už na zahrádce u bazénu, 
nebo u vody.   

kolektiv zaměstnanců ZŠ Krucemburk

Milá školko v Krucemburku,
odešla jsem do důchodu. Dlouhá léta 
jsem tu byla a s dětmi si ráda hrála, 
pracovala a  dováděla. Bylo to moc 
prima – krásné místo, krásná škol-
ka. Byli jsme jak jedna velká rodina 
– sehraný kolektiv, dobří lidé, milé 
děti, jídlo jako od maminky, práce, 
zodpovědnost, ale i legrace a zábava. 
Čas rychle letí, a tak malé děti vyrost-
ly, dospěly a dnes do školky vodí už 
zase své děti…

 Za spolupráci všem, se kterými 
jsem měla tu čest ve školce být, moc 
děkuji a hodně štěstí v životě přeji.

Obrázky a dárečky od dětí schované mám
a na hezké chvíle vzpomínám. 
Tak se, školko, měj 
a dál si s dětmi radosti užívej.

Zůstaň milá, jaká jsi vždy byla, aby 
každý, kdo v  tobě přebývá, mohl si 
říci: „Naše školka kouzelná je, každý 
si v ní moc rád hraje“.

 paní učitelka Drahuška Mísařová

Ve středu 3. června jsme od rána pilně roz-
háněli mraky, neboť celá MŠ se chystala 
na výlet do Fajnparku v Chlumci nad Cid-
linou. Prošli jsme Hopsálkov, Dinoprales, 
Zvířátkov, Hmyzákov a svezli jsme se vláč-
kem. Po prohlídce nám pořádně „vyhlád-
lo“, a  tak jsme pobyt zakončili obědem 
v trávě – moc dobrým gulášem, který pro 
nás ráno připravily paní kuchařky.

V  měsíci červnu nás čeká překvapení 
v  podobě nafukovacího skákacího hradu. 
To si pěkně zařádíme. Na pěší výlet na 
„Ranč vlající hřívy“ v  Kohoutově se  moc 
těšíme. Fyzickou zdatnost si ověříme při 

společné akci rodičů a  dětí „Putujeme za 
dinosaurem“ zakončené táborákem s opé-
káním vuřtů. Děti za zdolání všech pře-
kážek dostanou perníkového dinosaura. 
Školní rok zakončíme zahradní slavností 
ve čtvrtek 24. června, při které se rozloučí-
me s 18 budoucími školáky a jejich rodiči. 
Po programu na závěr připravujeme pose-
zení rodičů, dětí a zaměstnanců školky při 
dobrém občerstvení. 

Více informací najdete na www.mskru-
cemburk.cz.

Všem přejeme krásné léto.
kolektiv zaměstnanců MŠ

PODĚKOVÁNÍ
Pokračování – Z dění v MŠ
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Jednoho dne šel Kuba s  Martinem, Zdeň-
kem a  Sárou ven. Rozhodli se, že půjdou 
do lesa. Tak teda šli, za hodinu a půl došli 
k lesu. Šli na lesní cestu a tam se rozhodli, 
že si budou povídat. 

Po chvíli řekl Martin: „Hele, lidi, dívej-
te, co tady mám?!“ a vytáhl jednu cigaretu 
a zapalovač. 

Zdeněk se na něj podívá a říká: „Jo, skvě-
lý, dám si, a kde jsi to vlastně vzal?“ 

A Martin odpoví: „Ale, vzal jsem ji tátovi 
z bundy.“

Zdeněk jen pokrčí rameny a jde k Marti-
novi blíž. Kuba se Sárou se jim to snažili 
vymlouvat. Ale Martin se Zdeňkem je ne-
poslouchali a  věnovali se zapalování ci-
garety. Když ji zapálili, hned si Martin z ní 
potáhl. Kuba na něj koukal s  otevřenou 
pusou. V hlavě se mu honila myšlenka, že 
vypadá, jako kdyby to už někdy zkoušel, 
a  že to nevypadá špatně. Zdeněk si vzal 
od Martina cigaretu a začal taky potahovat 
a vydechovat kouř. 

Zdeněk šel ke Kubovi a nabídl mu ciga-
retu. Kuba přemýšlel, jestli to má zkusit. 
Po chvíli přemýšlení ho Martin vytrhl z my-
šlenek a  řekl: „Jestli to nezkusíš, budeš 
zbabělec a nebudeme se už s tebou bavit.“ 
Kuba nechtěl být zbabělec, a tak si cigare-
tu ze Zdeňkovy ruky vzal. A zkoušel pota-
hovat. Při prvním potáhnutí začal straš-
ně kašlat, při druhém se jen zakuckával 
a napotřetí už začal normálně vydechovat 
kouř. Sára seděla na kládě dřeva se smut-
ným výrazem a  s  překříženýma rukama 
sledovala Kubu, jak kouří cigaretu. 

Po chvíli ho Martin poplácal po zádech 
a říká: „No vidíš, jak ses pochlapil.“  Zde-
něk jen přikyvuje hlavou. Zdeněk si vezme 
od Kuby cigaretu a  spokojeně kouřil. Tak 
tam ještě chvíli kouří a  najednou uslyší 
zvuk podobný jedoucímu autu. Všichni se 
leknou a začnou utíkat. V tom leknutí Zde-

něk odhodí cigaretu do suché trávy, která 
ležela poházená na kraji cesty. Rychle se 
schovají za stromy a  čekají. Auto projelo 
kolem místa, kde předtím byli, a nic se ne-
stalo. Všichni si oddechli a pomalu začali 
odcházet z lesa. 

Po chvíli začala cigareta na suché trávě 
hořet. A jelikož suchá tráva hoří velmi rych-
le, za chvíli začaly šlehat plameny.  Sára 
ucítila štípavý kouř a  přemýšlela, odkud 
by to mohlo jít, a tak se otočila. Zavolala na 
kluky. Kluci se  nechápavě otočili a najed-
nou viděli hořící kupu kůry. Ten den bylo 
větrné počasí, oheň se rychle šířil. Sára za-
čala rychle vytahovat mobil a volat hasiče. 
Martin se Zdeňkem začali Sáru přemlouvat, 
ať to nedělá, že bude průšvih a že utečou. 
Sára se nedala odradit a vytočila hasiče. 

Martin se Zdeňkem začnou panikařit 
a snažit se utéct, ale Kuba je zastaví: „Kam 
jako jdete, zůstanete tady s námi!“ 

Martin mu s rozrušeným hlasem povídá: 
„My tady nemůžeme zůstat, z  toho bude 
průšvih, tak pojďte aspoň před les!“ Všich-
ni se seberou a jdou před les. 

Sára se dovolala s  dispečerkou hasičů 
a  povídá klukům: „Hasiči přijedou asi za 
20 minut.“ Jenže požár se začal šířit rych-
leji a rychleji. Najednou se zdálky začnou 
ozývat sirény a po chvíli uvidí blikající ma-
jáky. Všichni si oddechnou. 

Když hasiči přijeli na místo, hořela už po-
lovina lesa. Vyskákali rychle z vozu, běželi 
k hadicím a začali stříkat vodu na plame-
ny. Velitel přijde k dětem a ptá se, jak se to 
stalo. Martin se Zdeňkem koukají do země 
a nic neříkají. Sára a Kuba začali vysvětlo-
vat, co se stalo a že to neudělali schválně. 
Velitel jen přikyvoval, ale musel zavolat 
policii. Martin a Zdeněk se nejdřív podívali 
na sebe a pak na Kubu. Ten je však probodl 
pohledem. Velitel šel tedy k vysílačce, aby 
dispečerka zkontaktovala policii. 

Sára se obrátila ke klukům: „Tak to se vám 
teda povedlo, pánové. Víte, že z toho bude 
velký průšvih!“ Kluci nic neřekli, po chvíli 
z nich vypadlo: „Promiň.“ Sára jen zavrtě-
la hlavou. Po chvíli vytáhli mobily a začali 
volat domů, aby rodiče přišli k lesu. 

V tu chvíli se ozvou hasiči: „Veliteli, to-
hle nemůžeme sami zvládnout, potřebu-
jeme posily a vrtulník. Ten požár je hodně 
rozšířený.“ Velitel tedy přikývl a  přivolal 
posily a vrtulník. Po pár minutách přijely 
jak posily, tak i policie. 

Děti se s  rozpaky vydaly k  policejnímu 
autu a  Sára jim při cestě říká: „A  ne, že 
budu mluvit jenom já a Kuba. Vy taky řek-
nete, co se stalo, jasný!“ 

Policie se jich začala vyptávat a  Martin 
se Zdeňkem začali odpovídat a  omlouvat 
se. Když rodiče přišli, policie si s nimi pro-
mluvila kousek dál od dětí. Když skončili, 
šli si promluvit s dětmi. Ty slíbily, že už to 
nikdy neudělají, ale musí být potrestány. 

Najednou se ozval hlasitý zvuk vrtulní-
ku, který začal vylévat vodu z koše, který 
byl připevněn zespodu k vrtulníku, na ho-
řící les. Po několika minutách dostali hasi-
či požár pod kontrolu a všichni si oddech-
li. Díky tomu, že děti rychle zkontaktovaly 
hasiče, se hasičům podařilo zachránit zby-
lou polovinu lesa. 

Když děti odcházely s  rodiči domů, ha-
siči hasili poslední zbytky ohně. A tak děti 
už vědí, co mají dělat, když začne hořet, ať 
už jejich vinou nebo cizí.

Zase ve škole
Konečně zase ve škole! Nejvíc jsem se těšila 
na paní učitelku a na kamarády. Na online 
to byla hrůza. Víc se mi líbí ve škole. Nejvíc 
mě baví tělocvik a výtvarka. Už se moc těším 
na prázdniny. Pojedu s mamkou na vodu. 

Viktorie Zámorská
Zase ve škole
Když začal covid, byli jsme doma. Museli 
jsme se učit z domu. Ale s pomocí počítačů 
nás paní učitelky mohly učit. Teď jsem ve 
škole a jde to líp. Už se těším na prázdniny, 
protože budeme plavat v bazénu a skákat 
na trampolíně. Budeme taky hrát fotbal 
a různé hry. Těším se, až pojedeme na kole. 
To bude zábava!

Anna Svobodová
Léto
Léto začíná 21. června. Je teplo, koupeme se 
v řece, bazénu. Od 1. července máme prázd-
niny. Také jezdíme na dovolené, například 
s karavanem, lodí, nebo na prázdniny k ba-
bičce a  dědečkovi. Také rozkvétají různé 
rostliny a květiny. Už se těším na léto. 

Nela Trávníčková

POŽÁR V LESE Literární práce ze soutěže „Požární ochrana očima dětí“      Romana Málková

REAKcE ŽÁKYň 3. TŘÍDY 
NA KONEc ŠKOLNÍHO ROKu
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ZPRÁVY Z ÚŘADu MĚSTYSE SLOVO STAROSTY

STŘÍPKY Z ÚM

Vážení Krucemburští, 
Ranečtí a Hlubočtí,

žijeme v  době, která je pro 
nás všechny velmi nestandard-
ní, kdy každý den sledujeme 
vývoj pandemické situace 
a  obáváme se nakažení covi-
dem-19. Donedávna byla zavře-
na sportoviště, kina, divadla, 
hospody, restaurace, obchody a naše školy 
i  školky fungovaly v  omezeném provozu. 
Začátkem června se vše rozvolnilo, a i když 
by se mohlo zdát, že máme vyhráno, je tře-
ba mít na paměti, že nad covidem-19 nevy-
hrajeme bez očkování. Řada lidí totiž očko-
vání do dnešního dne odmítá a zvyšuje tím 
riziko, že se nakazí virem a rozšíří ho dále. 
Věřím, že virus – stejně jako jiné pandemie 
– porazíme v  krátké době pouze proočko-

váním národa. Apeluji tedy na 
všechny občany, aby se poradi-
li se svým lékařem a zvážili ješ-
tě jednou možnost očkování. 
Nerad bych byl svědkem toho, 
že se po letních prázdninách 
bude opakovat scénář z  minu-
lého roku a  budeme opět žít 
s  přísnými omezeními zavřeni 

ve svých domovech.
Tento rok slaví Krucemburk 780 let. Spo-

lečně s našimi spolky připravujeme oslavy 
tohoto výročí na víkend od 20. do 21. srpna. 
Bližší informace budou uvedeny v červenci 
na plakátu.

Vážení spoluobčané, přeji Vám pevné 
zdraví, mnoho optimismu a  především 
víru v lepší budoucnost. Užívejte pohodo-
vé letní dny 

Mgr. Otto Kohout

Obchvat nebo úsekové měření?
Koncem května proběhlo se zástupci do-
tčených organizací a obcí jednání ohledně 
návrhu technicko-ekonomické studie ob-
chvatů obcí Ždírec nad Doubravou, Údavy, 
Krucemburk a Vojnův Městec. Na jednání 
se řešil návrh upravené podoby obchvatu 
a dopravních napojení obcí. Dle informací 
z jednání nemůže Krucemburk v dohledné 
době počítat s výstavbou obchvatu. V sou-
časné době se upřednostňují obchvaty 
u obcí, kde je denní průjezd vozidel kolem 
20 tisíc vozidel. Krucemburkem projede 
denně cca 5 tisíc vozidel. V rámci zvýšení 
bezpečnosti v obci podél silnice I/37 bude 
tedy jediným možným řešením instalace 
úsekového měření.

Parkování automobilů 
na chodníku u silnice I/37
Stává se pravidlem, že občané, kteří vlast-
ní nemovitost u  silnice první třídy I/37, 
parkují svá vozidla na chodníku. Žádáme 
občany, kterých se to týká, aby svá vozi-
dla parkovali na místech k tomu určených 
nebo na svém pozemku. V  případě, že se 
situace bude opakovat, bude parkování na 
chodníku řešeno jako přestupek a majitel 
vozidla bude pokutován. Prosíme: parkujte 
vozidla tak, aby nedocházelo k poškozování 
chodníků a zeleně. Děkujeme.

Dotace a projekty
V rámci správy obecního majetku se obce 
neobejdou bez dotačních titulů. Městys 
Krucemburk v tomto i minulém roce podal 
řadu žádostí. Bohužel jsou některé dotace 
vypisovány tak, že neznáme dopředu do-
tační podmínky, a  jsme nuceni narychlo 
projektovat, soutěžit předem zhotovitele 
a  čekat s  prstem na spoušti, jestli finanč-

ní prostředky obdržíme, abychom mohli 
rychle realizovat. Obce i  zhotovitelé se 
tak dostávají do časového presu a  stavby 
probíhají na hraně možností jak investora, 
tak zhotovitele. Do těchto dotací řadím na-
příklad dotaci na rekonstrukci učeben ZŠ 
Krucemburk, o kterou jsme žádali v břez-
nu 2021 na Ministerstvo financí ČR. Jestliže 
koncem  června obdržíme dotaci, budeme 
nuceni realizovat většinu stavby do za-
čátku prosince 2021 a  koordinovat výuku 
v  základní škole tak, abychom neomezili 
její provoz. Jako starosta nerozumím tomu, 
proč jsou tyto dotace takto „časově špono-
vány“ špatně nastavenými podmínkami 
a  ministerstvo nás tím dostává do rizika, 
že obec bude hradit stavbu ze svého, když 
nestihne „šibeniční“ termín realizace.

Naproti tomu jsou dotace z Fondu Vyso-
činy, MMR, MŽP, MAS Havlíčkův Kraj a dal-
ší, které jsou nastaveny tak, že obec může 
plánovat svůj rozvoj a projekty připravovat 
dlouhodobě.

Těžko se vysvětluje, proč zrovna neopra-
vujeme místní komunikace, ale autobuso-

vou zastávku, na kterou dostaneme dotač-
ní peníze. Bohužel oprava komunikací je 
zrovna konkrétním případem, kdy žádáme 
o dotaci již poněkolikáté, ale projekt je za-
řazen do nedoporučených z důvodu velké-
ho množství žadatelů a  malého množství 
finančních prostředků v dotačním titulu.

Pro přehlednost přikládám tabulku s po-
danými žádostmi, které jsme připravili v ob-
dobí od prosince 2020 do dnešního dne.

Bohužel se nezřídka stává, že veškerá vy-
naložená práce na získání finančních pro-
středků nenese ovoce a znamená pro obec 
veliké pracovní, administrativní i  finanční 
zatížení v  podobě projekčních a  dalších 
prací. Projekty bez přidělené dotace nebo 
projekty, o  jejichž podporu obec nestihne 
požádat ve stanoveném termínu, potom 
zůstávají ležet jako tzv. „šuplíkové“. Jedním 
z příkladů je připravený projekt Revitaliza-
ce parku s vydaným stavebním povolením, 
který budeme žádat na podzim tohoto roku; 
čekáme na vypsání nových podmínek.

Mgr. Otto Kohout

VAŠE FOTOgRAFIE 
NA STOLNÍM KALENDÁŘI 
MĚSTYSE KRucEMbuRK 
PRO ROK 2022 

Již několikátý rok vydává městys 
Krucemburk vlastní stolní kalen-
dář. Chtěli bychom v tom pokračo-
vat i nadále. Zapojte se s námi do 
přípravy kalendáře pro rok 2022. 

Zašlete nám do konce července 
svoje fotografie Krucemburku, 
Starého Ranska nebo Hluboké na 
adresu mestys@krucemburk.cz. 

Vybrané fotografie budou se jmé-
nem autora otištěny v kalendáři.

Název akce Poskytovatel Náklady (Kč) Dotace (Kč)
ZŠ – rekonstrukce učeben MF ČR 14.110.558 12.699.502
ZŠ – odborné učebny MAS – IROP 1.972.000 1.873.944
ŽŠ – Workoutové hřiště Fond Vysočiny 258.162 100.000
Cyklostezka St. Ransko – proj. práce Fond Vysočiny 352.805 176.402
Odpady 2021 Fond Vysočiny 205.749 100.000
Pomník padlých na náměstí Fond Vysočiny 497.050 235.631
Jednotka požární ochrany Fond Vysočiny 30.000 30.000
Oprava cyklostezky Vojnův Městec Fond Vysočiny 314.510 157.255
Spolková činnost – SDH Krucemburk MAS Havlíčkův Kraj 284.834 227.867
Automobil pro DPS MAS – IROP 1.174.187 1.115.478
Kompostéry – Podoubraví MŽP ČR 819.929 696.939
Vybavení zubní ordinace Fond Vysočiny 1.500.000 300.000
Rekonstrukce Úřadu městyse – I. etapa MMR ČR 18.675.000 10.000.000
Oprava místních komunikací MMR ČR 7.056.000 5.550.100
Hlavní kříž na katolickém hřbitově MZE ČR 204.700 143.290
Technické vybavení knihovny MK ČR 79.000 55.000
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ÚMRTÍ 

V měsících lednu až květnu 2021 
zemřeli tito občané:

Krucemburk:
2. 1.  Libuše Janáčková 
14. 1.  Marie Jirková
16. 1.  Růžena Kasalová 
22. 1.  Marie Veselská
8. 2.  Zdeněk Kittnar
14. 3.  Radka Strašilová
26. 3.  Bohumil Daniel
4. 4.  Josef Kasal
14. 4.  Věra Kostelecká
17. 4.  Božena Kodrasová

Hluboká:
16. 3.  Anna Křesťanová
24. 3.  Jindřich Kasal

Čest jejich památce.

Chtěla bych tímto poděkovat ná-
lezci, který nám vhodil do poštov-
ní schránky ztracenou peněženku 
s doklady i celým obnosem peněz. 
Moc děkuji a  vážím si toho, právě 
v této době. 

Pavlína Legátová

Městys Krucemburk nabízí k  pro-
nájmu byt v  Domě s  pečovatel-
skou službou na adrese Hlubocká 
262, 582 66 Krucemburk. Jedná 
se o  byt v  prvním podlaží, pokoj 
s kuchyňským koutem. Více na tel: 
569 697 275.

PODĚKOVÁNÍ

uPOZORNĚNÍ

POLIcIE ČR INFORMuJE

uPOZORNĚNÍ

na platnou OZV č. 1/2009 o ochraně 
nočního klidu a  regulaci činnosti 
narušující veřejný pořádek.

Dovolujeme si upozornit naše obča-
ny a  hlavně majitele nemovitostí 
v  Krucemburku a  v  místních čás-
tech na povinnost dodržování OZV 
č.  1/2009 o  ochraně nočního klidu 
a regulaci činnosti narušující veřejný 
pořádek. Viz článek č.2 této vyhlášky.

OZV č.  1/2009 o  ochraně nočního 
klidu a  regulaci činnosti narušující 
veřejný pořádek.

Článek 2 Omezení činností
1. V době nočního klidu je každý po-

vinen zachovat klid a omezit hluč-
né projevy. Pro účely této vyhlášky 
se dobou nočního klidu rozumí 
doba od 22.00 hodin do 6.00 hodin.

2. O  nedělích a  státem uznaných 
dnech pracovního klidu lze 
veškeré činnosti spojené s použí-
váním strojů, přístrojů a  zařízení 
způsobujících hluk (např. seka-
ček na trávu, kotoučových pil, 
motorových pil, kotoučových bru-
sek, křovinořezů apod.) provádět 
pouze v době od 9.00 hodin do 
12.00 hodin.

Celé znění 
vyhlášky: 

http://www.krucemburk.cz/media/files/
vyhlasky/ozv-c.1-2009-protihlukova-navrh-
-vc.-priloh.pdf

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás seznámit s některými přípa-
dy trestné činnosti, které evidovali a šetřili 
policisté v průběhu měsíců únor až květen 
2021 v obvodním oddělení PČR Chotěboř. 

Případy sprejerství 
* Neznámý pachatel v době od 15 hodin 12. 2. 

do 14 hodin 19. 2. v obci Sobíňov na beto-
novém oplocení u  domu namaloval bar-
vou kosočtverec o  rozměru 196 × 153 cm, 
čímž způsobil škodu v  odhadnuté výši 
6.984 Kč. Policisté ve věci následně zaháji-
li úkony trestního řízení.

Neoprávněné opatření 
platebního prostředku 
* Neznámý pachatel krátce po poledni 

17.  3. na pravidelné autobusové lince 
z Chotěboře do Žďáru nad Sázavou s nej-
vyšší pravděpodobnostní nalezl peně-
ženku poškozeného s finanční hotovostí 
ve výši 4.500 Kč, doklady a platební kar-
tou, která poškozenému vypadla z  kap-
sy u  kalhot v  zadní části autobusu při 
vystupování na zastávce ve Ždírci nad 
Doubravou. Uvedeným jednáním pacha-
tel způsobil poškozenému škodu ve výši 
4.900 Kč. Policisté ve věci zahájili úkony 
trestního řízení.

Krádež vloupáním
Neznámý pachatel v době od 22. do 24. 5. 
ve Ždírci nad Doubravou vnikl po překo-
nání oplocení do areálu pobočky země-
dělského družstva; zde z traktorového na-
kladače, který byl zaparkován vedle dílen, 
odcizil pístnici v hodnotě 25.300 Kč a dva 
čepy v hodnotě 4.200 Kč. Posléze zeměděl-
ský objekt opustil. Uvedeným jednáním 
pachatele vznikla škoda 29.500 Kč. Policis-
té ve věci zahájili úkony trestního řízení.

pprap. Ondřej Lauda, vrchní asistent
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Legislativa zvyšuje ceny za ukládá-
ní směsného komunálního odpadu 
na skládkách.  Městys Krucemburk 
nechce zvyšovat místní poplatek za 
odpad, a proto je důležité, aby se ob-
čané městyse aktivně zapojili do třídě-
ní odpadu  a  v kontejnerech a  popel-
nicích na směsný komunální odpad 
končilo jen to, co nelze vytřídit či ode-
vzdat na SD.

Proč je třídění odpadu z hlediska 
poplatku za odpady důležité?

Městys za vytříděné množství odpadů 
získává finanční odměnu od společ-
nosti EKO-KOM. Výše odměny je závis-
lá na množství vytříděných odpadů, 
to znamená, že čím více odpadů v do-
mácnosti vytřídíme, tím vyšší odměnu 
městys získá, čímž se zároveň sníží 
náklady vynaložené na vývoz kontej-
nerů na separovaný odpad. Naopak za 
svoz směsného komunálního odpadu 
městys pouze platí a odpad končí bez 
možnosti dalšího využití na skládce!

O  tom, zda dáme nový život odpa-
du, který vyhazujeme, rozhodujeme 
právě my.  Podívejte se do kontej-
neru na směsný komunální odpad 
a popřemýšlejte, jaké množství od-
padu v něm je druhotně využitelné.

DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ TŘÍDÍ ODPAD.

Dagmar Sobotková

Projekt, který vznikl na základě iniciativy vedení Svazku obcí Po-
doubraví a zapojilo se do něj 14 členských obcí, které se rozhod-
ly pro společnou žádost o dotaci na pořízení 1.051 ks kompostérů 
o objemu 650–2.000 l, které jsou určeny občanům/domácnostem 
spádové oblasti svazku, a  dvou menších štěpkovačů. Záměrem 
bylo předcházení vzniku odpadů pomocí domovního komposto-
vání. Je předpoklad, že se v  kompostérech a  pomocí štěpkovačů 
zpracuje 724,83 t biologicky rozložitelné složky za rok. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudrž-
nosti pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní 
prostředí. 

Z naší obce projevilo zájem o kompostér přes 200 domácností 
– obec ze svého rozpočtu přispěla částkou cca 700 Kč na jeden 
kompostér. Výše dotace byla 85 % z celkových nákladů.

POŘÍZENÍ KOMPOSTÉRů DO DOMÁcNOSTÍ  
– PŘEDcHÁZENÍ VZNIKu ODPADů

 1. omyl  
Papírová plata od vajec patří do papíru
Kdepak, ani náhodou. Obaly od vajíček 
jsou sice z papíru, ale velice nekvalitního. 
Vzhledem k tomu, že se dá papír recyklo-
vat jen sedmkrát, víckrát už tento druh pa-
píru použít nelze. A obal od vajíček nebo 
například prázdné ruličky od toaletního 
papíru jsou příkladem poslední fáze využi-
tí papíru. Víc už z nich vyrobit nelze a pa-
tří už jen do směsného odpadu. Nebo je 
můžete využít jako kompost na zahradu.

 2. omyl  
Rozbité zrcadlo musím hodit do skla
Sklo samozřejmě patří do zeleného kontej-
neru, ovšem netýká se to zrcadel. Ta už se 
nedají zpracovat jako sklo a patří tedy do 
směsného odpadu. Stejně postupujte i při 
třídění keramiky, porcelánu nebo autoskla.
 
 3. omyl  
Polystyren se nesmí házet do plastu
Další omyl. Polystyren jako plast patří do 
žlutého kontejneru. Ovšem nesmí jít o poly-
styren, na kterém jsou zbytky omítky a jiné 
stavební izolace. Do plastů můžete házet 
i obaly, ve kterých si nosíte z restaurací jíd-
lo, či výplně krabic od různé elektroniky.

 4. omyl  
Do plastů se dávají jen vymyté věci
Ne, věci, které dáváte do žlutých kontej-
nerů, nemusejí být čisté. Ať už jde o různé 
PET lahve, sáčky, tašky, obaly od cédé-
ček, fólie či obaly od potravin. Neměly by 
v nich být samozřejmě zbytky jídla. A to 
se týká i  plastových kelímků od jogurtů 

nebo umělohmotných lahviček od mýdel 
a šamponů. Jediné, co je potřeba vymývat, 
jsou plastové lahve od rostlinných olejů.

 5. omyl  
Papírové kapesníky se hází do papíru
Použité papírové kapesníčky sice vypadají 
stále jako papír, ale z hygienických důvo-
dů do modrého kontejneru nepatří. Stejně 
jako nepoužité papírové pleny nebo vos-
kovaný papír. Podobně je třeba dbát na to, 
abychom do směsi plastů neházeli obaly 
od žíravin, barev a  jiných nebezpečných 
látek, podlahové krytiny z PVC či novodu-
rové trubky.

 6. omyl  
Obálky s fólií nepatří do papíru
Obálky s  fóliovými okénky se mohou do 
sběrných kontejnerů házet. Dokonce neva-
dí ani papíry s  kancelářskými sponkami. 
Ty se během dalšího třídění oddělí. Z bub-
linkové obálky plastový vnitřek oddělte.

 7. omyl  
Léky odhazujeme do směsn. odpadu
Léky všeho druhu do kontejnerů neházej-
te. V  koši nebo v  záchodové míse mohou 
kontaminovat vodu či půdu. Ani čistírny 
odpadních vod si totiž s kontaminovanou 
vodou nemusejí stoprocentně poradit. 
Léky je nejsnazší odnést zpátky do lékár-
ny, v některých od vás převezmou i použitý 
zdravotnický materiál. S  léky můžete rov-
něž zamířit do sběrných dvorů, stejně jako 
s  nebezpečným odpadem, jako jsou také 
zbytky syntetických barev, ředidel, lepidel, 
laků, nátěrů a mořidel i jejich obaly.

ZPRÁVY Z ÚŘADu MĚSTYSE ODPADY – PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍcH OMYLů PŘI TŘÍDĚNÍ

SbĚRNÝ DVůR KRucEMbuRK

Pracovní doba sběrného dvora

•	 Pondělí  ..............  14–16 hodin
•	 Středa  ................  14–16 hodin
•	 Pátek  .................  14–16 hodin
•	 Sobota  ...............  9–11 hodin

i
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PRO MÍSTNÍ OBČANY

Stavební odpad tříděný do 5 tun ZDARMA 
(trvalý pobyt + číslo popisné)

•	 pneumatiky (kat. č. 160103)  ..........................  25 Kč/ks
•	 pneumatiky s diskem (160104)  ......................  55 Kč/ks
•	 asfaltové směsi obs. azbest (170301)  .............  12 Kč/kg
•	 stavební odpad tříděný (170101)  ..............  500 Kč/t
•	 směsný stavební odpad (170904)  ..........  1.000 Kč/t
•	 nebezpečný odpad obs. azbest (170605)  ...........  7 Kč/kg
•	 jiné stavební a demoliční odpady 

obsahující nebezpečné látky (170903)  ..........  12 Kč/kg

PRO OBČANY OKOLNÍCH OBCÍ (platný od 1. 6. 2021)

•	 pneumatiky (kat. č. 160103)  .....................................  25 Kč/ks
•	 pneumatiky s diskem (160104)  .................................  55 Kč/ks
•	 motorové, převodové a mazací oleje (130208)  ............  3 Kč/kg
•	 olejové filtry + sorbent (160107)  .................................  8 Kč/kg
•	 barvy, tiskařské barvy, lepidla (200127)  ...................  11 Kč/kg
•	 obaly obsahující zbytky nebez. látek (150110)  .........  11 Kč/kg
•	 asfaltové směsi obsahující dehet (170301)  .................  12 Kč/kg
•	 stavební odpad tříděný (170101)  ...................... 1.000 Kč/t
•	 směsný stavební odpad (170904)  ..................... 2.000 Kč/t
•	 nebezpečný odpad obs. azbest (170605)  ..................  10 Kč/kg
•	 jiné stavební a demoliční odpady 

obsahující nebezpečné látky (170903)  .....................  12 Kč/kg
•	 směsný odpad (textil, plast, dřevo) (200301) ..............  3 Kč/kg

Jak již bylo napsáno v  minulém čísle 
Domova, došlo od 1. června 2021 ke změ-
nám na SD.

Na SD byla pořízena váha, začal platit 
nový ceník odpadů jak pro místní občany, 
tak hlavně pro občany okolních obcí. Přije-
tím nového zákona o odpadech, který platí 
od 1. ledna 2021, se pro obce hodně změ-
nilo. Obec jako taková je „hlídaná“, kolik 
vyprodukuje komunálního odpadu v kg na 
trvale přihlášeného občana v  obci – pro 
rok 2021 je to 200 kg na osobu. Bohužel se 
do této kategorie počítá i  objemný odpad 
ze SD, a proto jsme např. byli nuceni pře-
stat tento odpad vybírat od jiných obcí, je-
likož nám zvyšoval hlídané množství. 

Až do konce dubna byla naše obec spe-
cifická tím, že jako jedna z mála obcí ještě 
vybírala jakoukoliv stavební suť bez po-
platku za uložení. Náklady na její likvidaci 

se však neustále zvyšují a jistě budou zvy-
šovat, jenom letos jsme za roztřídění a dr-
cení suti zaplatili více než 200.000 Kč. Svo-
zová firma nám nabídla odvoz tříděné sutě 
„se slevou“ na skládku do Nasavrk za pou-
hých 2.000 Kč/t bez dopravy. Nám se nako-
nec podařilo najít firmu, která nám bude 
likvidovat suť za přijatelnějších podmínek. 
Všechny tyto důvody vedly k tomu, že jsme 
suť museli rozdělit na tříděnou a netřídě-
nou a podle toho také zpoplatnit. Chceme 
nadále podporovat občany v třídění odpa-
du, a tak RM rozhodla o 5 tunách tříděné 
suti na číslo popisné za rok ZDARMA 
pro občany s  trvalým pobytem v  obci, 
což není zanedbatelné množství. Jedná se 
pouze o tříděnou suť, kterou po rozdrcení 
je možno nadále využít např. do cest.

Netříděná suť je vždy zpoplatněna!

Upozorňujeme občany, že na SD je možno 
ukládat odpad pouze v čase tomu určeném 
a  za přítomnosti obsluhy SD. SD  je nově 
monitorován kamerami, a pokud bude ně-
kdo ukládat odpad mimo otevírací dobu 
SD samovolně, bude to považováno za 
černou skládku a  s  tím souvisejí pokuty. 
Ve výjimečných případech je možnost se 
dopředu domluvit s  obsluhou SD na jiné 
době. Děkujeme za pochopení.

Dagmar Sobotková

SbĚRNÝ DVůR

INFORMAcE ZE 48.–52. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE

48. zasedání – 15. 3. 2021
RM schvaluje:
* Rozpočtové opatření č. 2/2021.
* Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 

– příspěvku na vyrovnávací platbu za po-
skytování služeb obecného hospodářské-
ho zájmu pro DPS Krucemburk s Krajem 
Vysočina ve výši 643.000 Kč. 

* Uzavření Příkazní smlouvy se společ-
ností IPI (Žďár nad Sázavou) na zpra-
cování žádosti o  dotaci poskytovanou 
MFČR z  podprogramu 298D2280 – Pod-
pora rozvoje a  obnovy materiálně tech-
nické základny regionálního školství 
v  působnosti obcí, na projekt „Rekon-
strukce tříd Základní školy Krucemburk“, 
na přípravu investičního záměru, zpraco-
vání zadávací dokumentace, organizaci 
výběrového řízení a  veškeré administra-
ce k dotaci ve výši 18.000 Kč bez DPH za 
zpracování žádosti o  dotaci a  přípravu 

investičního záměru, 24.000 Kč bez DPH 
za zpracování zadávací dokumentace 
a organizaci výběrového řízení, 17.000 Kč 
bez DPH za podklady k rozhodnutí o po-
skytnutí dotace, přípravu a  podání žá-
dosti o platbu a zpracování závěrečného 
vyhodnocení.

* Uzavření Příkazní smlouvy se společ-
ností IPI (Žďár nad Sázavou) na zpraco-
vání žádosti o dotaci poskytovanou MFČR 
z podprogramu Podpora rozvoje a obnovy 
infrastruktury a občanské vybavenosti na 
projekt „Vybudování místní komunikace 
– průmyslová zóna“, na přípravu inves-
tičního záměru, zpracování zadávací do-
kumentace, organizaci výběrového řízení 
a  veškeré administrace k  dotaci ve výši 
18.000 Kč bez DPH za zpracování žádosti 
o dotaci a přípravu investičního záměru, 
24.000 Kč bez DPH za zpracování zadáva-
cí dokumentace a organizaci výběrového 

řízení, 17.000  Kč bez DPH za podklady 
k rozhodnutí o poskytnutí dotace, přípra-
vu a podání žádosti o platbu a zpracování 
závěrečného vyhodnocení.

* Objednávku na nákup mulčovače pro 
technické služby od firmy VÁŇA Hybrálec 
za cenu 78.287 včetně DPH.

* Úpravu otevírací doby na sběrném 
dvoře platnou od 29. 3. 2021.

* Uzavření smlouvy o  dílo na nákup sil-
niční váhy na sběrný dvůr od firmy 
VAHY PRO (Teplice) za cenu 428.540 Kč 
bez DPH.

* Podání žádosti o  dotaci z  fondu Kraje 
Vysočina z programu „Sportoviště 2021“ 
na realizaci projektu „Workoutové hřiště 
u ZŠ Krucemburk“.

* Nákup nových knih v hodnotě 50.000 Kč 
na obnovu knižního fondu v  knihovně 
v Krucemburku.

CENÍK ZA ODBĚR ODPADŮ NA SBĚRNÉM DVOŘE KRUCEMBURK

 Objemný odpad odebíráme pouze od místních občanů!

i

i

Tříděná suť – cihly, beton, škvára, 
ytong, minimum kamení, hlíny a omít-

ky (nesmí přesahovat větší část z  cel-
kového objemu), cihly s malým množ-
stvím omítky…
Netříděná suť – samotné omítky, dlaž-
dice, dlažba, cihly kde bude kromě 
omítky i polystyrén…
Pozor! Šamotové cihly nepatří do kate-
gorie suti, ale do nebezpečného odpadu.
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RM bere na vědomí:
* Změnu geometrického plánu pro od-

kup pozemku parc. č. PK 1358, 1359, 1360 
v průmyslové zóně dle požadavků prodá-
vajícího.

RM pověřuje:
* Místostarostku podpisem smlouvy na 

nákup silniční váhy na sběrný dvůr.

RM souhlasí:
* Se společným záměrem opravy povr-

chu cyklostezky mezi Krucemburkem 
a  Vojnovým Městcem v  úseku od Ma-
curova rybníka na začátek městyse Voj-
nův Městec. Oprava bude realizována 
z dotačních prostředků Fondu Vysočiny, 
o které bude žádat městys Vojnův Městec. 
V případě přidělení dotace bude s městy-
sem Vojnův Městec uzavřena smlouva, 
která bude podmínky vzájemné spolu-
práce blíže specifikovat.

RM nedoporučuje:
* ZM schválit prodej části pozemku parc. 

č. 42/1 v k. ú. Krucemburk.

49. zasedání – 31. 3. 2021
RM schvaluje:
* Uzavření Smlouvy o  dílo na akci Bio-

centrum Mlýnské rybníky s  firmou 
AQUASYS (Žďár nad Sázavou) za cenu 
10.795.983 Kč včetně DPH.

* Převedení prostředků z  hospodářské-
ho výsledku ZŠ Krucemburk za rok 2020 
ve výši 75.390,53 Kč do rezervního fondu 
a  ponechání prostředků z  odpisů za rok 
2020 ve výši 25.116 Kč v investičním fondu.

* Uzavření Smlouvy o  dílo na projekto-
vou dokumentaci pro společné řízení 
a  dokumentaci pro provádění stavby 
„Staré Ransko – splašková kanalizace 
s  čištěním odpadních vod na ČOV Kru-
cemburk“ s  firmou Ing. Josef Novotný 
(Jihlava) za cenu 502.150 Kč včetně DPH.

* Objednávku na vypracování dokumen-
tace pro společné řízení a dokumenta-
ce pro provádění stavby na akci „Kru-
cemburk – splašková kanalizace v PZ“ od 
firmy Ing. Josef Novotný (Jihlava) za cenu 
60.500 Kč včetně DPH.

* Spolupráci a  zapojení se do projektu 
regionální deskové hry pro okres Hav-
líčkův Brod „Jak dobře to u  nás znáš?“, 
kterou nám prostřednictvím společnosti 
MAS Havlíčkův kraj nabídla firma Fox Ga-
mex, a schvaluje odběr uvedených desko-
vých her v balíčku STANDART, který bude 
obsahovat 20 ks her za cenu v  rozmezí 
9.000 až 11.400 Kč. Cena balíčku závisí 
na počtu obcí, které se do projektu zapojí. 
Informace o obcích, které se do projektu 
zapojí, budou uvedeny ve hře.

* Podání žádosti o  dotaci z  MAS Havlíč-
kův kraj z Programu rozvoje venkova na 
projekt „Rozvoj spolkové činnosti SDH 

Krucemburk“. Celkové výdaje činí nece-
lých 300.000 Kč a dotace je poskytována 
do výše 228.000 Kč.

* Uzavření Dodatku č. 1  ke smlouvě č. 
00267716/001/201 ze dne 19. 4. 2018 o od-
stranění komunálního odpadu s  firmou 
AVE CZ odpadové hospodářství (Praha 
10). Předmětem dodatku je navýšení 
ceny za odstranění komunálního odpadu 
(skládkovné). Při dodržení limitu množ-
ství odstraněného odpadu bude cena 
1.020 Kč/t a při překročení limitu odstra-
něného odpadu bude cena činit 1.320 Kč/t.

* Uzavření Dodatku č. 2  ke smlouvě č. 
00267716/003/2018 ze dne 24. 5. 2018 
o  sběru, přepravě a  odstranění odpadu 
s firmou AVE CZ odpadové hospodářství 
(Praha 10). Předmětem dodatku je zvý-
šení ceny za odstranění odpadu z důvo-
du platnosti nového zákona o odpadech 
platného od 1. 1. 2021, ve kterém dochá-
zí k podstatné změně výpočtu, účtování 
a vykazování poplatku za ukládání odpa-
du. Jedná se o ostatní odpad a nebezpeč-
ný odpad. Také dochází ke zvýšení ceny 
za dopravu a manipulaci.

* Uzavření Dodatku č. 5 ke kupní smlou-
vě ze dne 22. 1. 2007 na zajištění odvozu 
separovaného odpadu s  firmou AVE CZ 
odpadové hospodářství (Praha 10). Před-
mětem dodatku je zvýšení ceny za od-
stranění odpadu (plastu) na částku 210 
Kč/1 vývoz 1 ks 1.100 l kontejneru.

* Přípravu komiksu – Průvodce Kru-
cemburkem ve spolupráci s panem On-
dřejem Jandou. 

* Proplacení faktury v  celkové výši 
8.700 Kč za rozpočtové práce na akci „Re-
konstrukce učeben Základní školy Kru-
cemburk“ firmě Fiala Ondřej (Chotěboř). 

* Proplacení faktury v  celkové výši 
51.910  Kč za projektové práce na akci 
„Rekonstrukce učeben Základní školy 
Krucemburk“ firmě Ing. Lukáš Kopecký 
(Chotěboř). 

RM zamítá:
* Žádost na odkoupení pozemku v  prů-

myslové zóně Krucemburk o  přibližné 
výměře 4.000 m². V  současné době ne-
jsou pozemky v  průmyslové zóně při-
praveny k  prodeji. Příjem žádostí bude 
zahájen až po zveřejnění záměru prodeje 
pozemků v  průmyslové zóně na úřední 
desce ÚM Krucemburk. Dále byla žádost 
zamítnuta pro její neúplnost a  nebude 
tedy projednána na zasedání ZM.

RM pověřuje:
* Místostarostku podpisem Dodatku 

č. 1 ke smlouvě č. 00267716/001/2018 ze 
dne 19. 4. 2018 o odstranění komunální-
ho odpadu s  firmou AVE CZ odpadové 
hospodářství (Praha 10).

* Místostarostku podpisem Dodatku 
č.  2  ke smlouvě č. 00267716/003/2018 

ze dne 24. 5. 2018 o sběru, přepravě a od-
stranění odpadu s  firmou AVE CZ odpa-
dové hospodářství (Praha 10).

* Místostarostku podpisem Dodatku 
č. 5 ke kupní smlouvě ze dne 22. 1. 2007 
na zajištění odvozu separovaného odpa-
du s firmou AVE CZ odpadové hospodář-
ství (Praha 10).

RM souhlasí:
* Se změnou usnesení č. 2/2021/46 ze za-

sedání RM dne 1. 2. 2021 v  tomto znění: 
RM projednala a souhlasí s podáním žá-
dosti o podporu projektu „Rekonstrukce 
a vybavení učebny fyziky a chemie“ z In-
tegrovaného regionálního operačního 
programu, výzva č. 7 MAS Havlíčkův kraj 
– IROP – „Infrastruktura pro vzdělávání 
a celoživotní učení III“ s předfinancová-
ním projektu v době realizace a s finan-
cováním spoluúčasti ve výši 5  % a  dále 
souhlasí s  provedením technického 
zhodnocení majetku dotčeného realizací 
projektu a udržení výstupu projektu min. 
po dobu udržitelnosti, tj. min. po dobu 
5 let od finančního vypořádání projektu.

50. zasedání – 19. 4. 2021
RM schvaluje:
* Rozpočtové opatření č. 4/2021.
* Proplacení faktury v  celkové výši 

148.817,04 Kč za spoluúčast na projektu 
„Svazek obcí Podoubraví – předcházení 
vzniku odpadů“ společnosti Svazek obcí 
Podoubraví (Chotěboř).

* Demontáž pumpy z důvodu vybudování 
vjezdu na pozemek k domu čp. 115 ve Sta-
rém Ransku za podmínky, že demontáž 
pumpy bude provedena tak, aby nedošlo 
k  jejímu poškození. Pumpa bude přene-
chána městysi Krucemburk k  dalšímu 
využití.

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

* Rozdělit z Paragrafu 5512 – Požární ochra-
na – dobrovolná část celkovou částku 
30.000 Kč z rozpočtu městyse.

* Rozdělit z Paragrafu 5219 – Ostatní ochra-
ny obyvatelstva celkovou částku 4.500 Kč 
z rozpočtu městyse.

* Konání oslav 780 let výročí obce v ter-
mínu 20.–21. 8. 2021. Na příští jednání 
RM budou pozváni zástupci jednotlivých 
spolků k projednání spolupráce na těchto 
oslavách.

* Uzavření kupní smlouvy na koupi elek-
tromobilu pro DPS Krucemburk s firmou 
AUTOBOND GROUP (Praha 9  – Vysoča-
ny) za cenu 1.174.187 Kč včetně DPH. Na 
pořízení elektromobilu bude poskytnu-
ta dotace z  Integrovaného regionálního 
operačního programu „MAS Havlíčkův 
kraj – IROP – Podpora sociálních služeb 
II“. Výše poskytované dotace činí 95 %.

Pokračování – Zasedání RM
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* Vyhlášení výběrového řízení na volný 
byt v DPS Krucemburk.

* Cenu nájemného u  nájemních bytů 
40 Kč/m², u bytů v DPS 30 Kč/m² a samo-
statný byt v DPS 50 Kč/m².

RM doporučuje:
* ZM ke schválení rozdělit z Paragrafu 3419 

– Ostatní tělovýchovná činnost celkovou 
částku 195.000 Kč.

51. zasedání – 5. 5. 2021
RM schvaluje:
* Navrhovaný program průběhu oslav 

výročí obce plánovaných na 20.–22. 8. 
Zástupci spolků, MŠ a ZŠ přislíbili pomoc 
při zajištění programu oslav. Další schůz-
ka se uskuteční 26. 5. v 17 hodin.

* Přerušení provozu v MŠ od 7. do 31. 7. 
z  důvodu rekonstrukce rozvaděčů elek-
trické energie.

* Rozpočtové opatření č. 5/2021.
* Uzavření nájemní smlouvy na proná-

jem zubní ordinace ve zdravotním stře-
disku v Krucemburku s MUDr. Ivou Dlou-
hou (Praha 3) s účinností od 1. 9. 2021.

* Uzavření Smlouvy o  dílo na vybavení 
zubní ordinace ve zdravotním středis-
ku v  Krucemburku s  firmou HDT (České 
Budějovice) za cenu 1.499.033 Kč včetně 
DPH.

* Záměr prodeje pozemku parc. č. 413/21 
o  výměře 167 m2 v  k. ú. Hluboká oddě-
leného geometrickým plánem č. 157-
63/2021 od pozemku parc. č. 413/1 v k. ú. 
Hluboká.

* Uzavření Smlouvy o dílo na výkon čin-
nosti koordinátora bezpečnosti a  ochra-
ny zdraví při práci na stavbě „Biocentrum 
Mlýnské rybníky“ s firmou Ing. Česlav Ve-
selý (Žďár nad Sázavou) za celkovou cenu 
60.000 Kč.

* Proplacení faktury za drcení a  třídění 
suti na sběrném dvoře od firmy Chlá-
dek a  Tintěra Havlíčkův Brod ve výši 
204.961,90 Kč včetně DPH.

* Proplacení faktury za provedení inže-
nýrskogeologického průzkumu včetně 
zaměření na akci „Kanalizace a  ČSOV 
v průmyslové zóně“ a na akci „Orientač-
ní IG průzkum pro výstavbu rodinných 
domů“ v  lokalitě pod parkem od firmy 
Ing. Josef Novotný – AQA CLEAN (Jihlava) 
ve výši 36.058 Kč včetně DPH.

* Zadávací dokumentaci včetně všech 
příloh k projektu „Rekonstrukce učeben 
Základní školy Krucemburk, st. 318, Kru-
cemburk“ k veřejné soutěži.

* Zrušení konání pouti a  odstoupení od 
smlouvy na pronájem veřejného pro-
stranství pod parkem uzavřené s  Jo-
zefem a  Vlastou Spilkovými (Hlinsko 
v  Čechách) a  vrácení zaplacené částky 
30.000 Kč.

* Uzavření darovací smlouvy na podporu 
obcí při zabezpečování vzdělávací čin-
nosti s Krajem Vysočina. Výše finančního 
daru činí 52.337 Kč. Část finančního daru 
ve výši 26.169 Kč obdrží MŠ Krucemburk 
a  zbývající část ve výši 26.168 Kč obdrží 
ZŠ Krucemburk.

* Změnu č. 1  v  Závazných ukazatelích 
rozpočtu na rok 2021 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 2021 se navyšuje 
o 26.168 Kč na celkovou výši 1.326.168 Kč.

* Změnu č. 1  v  Závazných ukazatelích 
rozpočtu na rok 2021 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 2021 se navyšuje 
o 26.169 Kč na celkovou výši 1.024.169 Kč.

* Vyřazení majetku k 5. 5. 2021 v celkové 
částce 87.011,30 Kč.

* Ceník pro sběrný dvůr platný od 1. 6. 2021.
* Uzavření Smlouvy č. 04/21 o přebírání 

a využívání odpadů (stavební suti) s fir-
mou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod.

* Pořízení kamerového systému na sběr-
ný dvůr a na sběrná místa tříděných od-
padů. Byla podána žádost o dotaci z Kraje 
Vysočina z programu „Odpady 2021“. Výše 
dotace činí 50 % z celkových nákladů.

* Uzavření Smlouvy o  zřízení věcného 
břemene. Bude zřízeno za účelem zří-
dit, provozovat, opravovat a  udržovat 
distribuční soustavu (kabelové vedení 
NN, pojistková skříň) na pozemku parc. 
č. 843/2  v  katastrálním území Veselíč-
ko u  Žďáru nad Sázavou s  firmou E. ON 
Distribuce (České Budějovice 7). Městys 
Krucemburk obdrží za zřízení věcného 
břemene jednorázovou náhradu ve výši 
1.344 Kč bez DPH.

RM doporučuje:
* ZM ponechat z důvodu výstavby rodin-

ných domů cestu K Dolcům bez vrchní 
povrchové úpravy po dobu cca 1 roku.

* ZM schválit prodej části pozemku parc. 
č. 776/12 o výměře cca 110 m² a koupi čás-
ti pozemku parc. č. 776/7  o výměře cca 
56 m² v k. ú. Krucemburk.

RM pověřuje:
* Místostarostku podpisem Smlouvy 

č. 04/21 o přebírání a využívání odpa-
dů (stavební suti) s firmou Chládek a Tin-
těra Havlíčkův Brod.

RM rozhoduje:
* Projednat žádosti paní S. N. č. j. 

129/2021/MK a  č. j. 130/2021/MK s  advo-
kátní kanceláří JUDr. Málka.

52. zasedání – 26. 5. 2021
RM schvaluje:
* Rozpočtové opatření č. 7/2021.
* Uzavření Smlouvy o  smlouvě budoucí 

o  zřízení věcného břemene – služeb-
nosti na právo provést stavbu splaškové 
kanalizace pod názvem „Krucemburk 
– splašková kanalizace v  průmyslové 
zóně“ se společností Lesy České republi-
ky (Hradec Králové). 

* Objednávku 4  ks dýchacích přístrojů 
včetně příslušenství pro SDH Krucem-
burk od firmy 4FIRE (Svatobořice–Mis-
třín) za cenu 115.100 Kč včetně DPH. 

* Uzavření Smlouvy o  dílo na dodávku 
2 ks sekčních garážových ocelových vrat 
Delta od firmy Robert Ursta (Fryšava pod 
Žákovou horou) za cenu 146.964 Kč včet-
ně DPH.

* Uzavření Smlouvy o  výpůjčce č. 5/2021 
se Svazkem obcí Podoubraví (Chotěboř) na 
220 ks kompostérů v hodnotě 814.000 Kč 
bez DPH a  dále schvaluje uzavření Do-
hody o  výpůjčce a  darování kompostérů 
s jednotlivými žadateli o kompostéry. 

* Objednávku nového modulu a  ovláda-
cího SW bezdrátového rozhlasu od fir-
my Mopos Communications (Pardubice) 
ve výši 15.900 Kč bez DPH.

* Oslovení živnostníků s žádostí o před-
ložení čestného prohlášení ohledně 
doby, kdy v rámci pandemie nebylo mož-
né podnikat. Čestné prohlášení bude 
sloužit jako podklad k prominutí poplat-
ků za odpady za období 3/2020 až 5/2021.

* Uzavření Smlouvy o  poskytnutí dota-
ce v  rámci Fondu Vysočiny z  programu 
„Památky 2021“ na realizaci projektu 
„Krucemburk, pomník padlých v  1. a  2. 
světové válce – celková oprava“ s Krajem 
Vysočina. Výše poskytované dotace činí 
235.631 Kč.

* Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 
v rámci Fondu Vysočiny z programu „Od-
pady 2021“ na realizaci projektu „Zlepše-
ní třídění odpadů v Krucemburku“ s Kra-
jem Vysočina. Výše poskytované dotace 
činí 100.000 Kč.

* Uzavření Smlouvy o  poskytnutí dota-
ce v  rámci  Fondu Vysočiny z  programu 
„Cyklodoprava a  cykloturistika 2021“ na 
realizaci projektu „Projektová dokumen-
tace cyklostezky Krucemburk – Staré 
Ransko“ s Krajem Vysočina. Výše posky-
tované dotace činí 176.402 Kč.

* Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 
v rámci Fondu Vysočiny z programu „Ak-
ceschopnost jednotek požární ochrany 
obcí 2021“ na realizaci projektu „Akce-
schopnost jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů – Krucemburk v roce 2021“ s Kra-
jem Vysočina. Výše poskytované dotace 
činí 30.000 Kč.
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* Uzavření Smlouvy o  poskytnutí dota-
ce v  rámci  Fondu Vysočiny z  programu 
„Sportoviště 2021“ na realizaci projektu 
„Workoutové hřiště u ZŠ v Krucemburku“ 
s Krajem Vysočina. Výše poskytované do-
tace činí 100.000 Kč.

* Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o  zřízení věcného břemene 
– služebnosti a smlouvu o právu provést 
stavbu „Krucemburk, Staré Ransko, Pe-
run, parcela st. 1 – vedení KNN“ se spo-
lečností ČEZ Distribuce (Děčín IV – Pod-
mokly). Předmětem smlouvy je sjednání 
podmínek pro uzavření vlastní budoucí 
smlouvy ke zřízení a  vymezení věcného 
břemene, zřízení, umístění a provozová-
ní zařízení distribuční soustavy. Za zříze-
ní věcného břemene obdrží městys Kru-
cemburk jednorázovou náhradu ve výši 
1.000 Kč včetně DPH.

* Nákup záchytných sítí na fotbalové 
hřiště TJ Spartak Staré Ransko v hodnotě 
15.000 Kč.

* Uzavření Smlouvy o  zřízení věcného 
břemene – služebnosti „Krucemburk, 
Staré Ransko, par. 231/6, KNN“ se společ-
ností ČEZ Distribuce (Děčín IV – Podmok-
ly). Obsahem věcného břemene je právo 
umístit, provozovat, opravovat a  udržo-
vat zařízení distribuční soustavy (zemní 
kabelové vedení v  délce 6,2  m) na po-
zemku parc. č. 444/1 v k. ú. Staré Ransko. 
Za zřízení věcného břemene obdrží měs-
tys Krucemburk jednorázovou náhradu 
ve výši 1.000 Kč bez DPH.

* Podání žádosti o  dotaci z  rozpočtu 
Odboru umění, literatury a  knihoven 
Ministerstva kultury v  rámci programu 
„Veřejné informační služby knihoven“, 
na podprogram „Informační centra ve-
řejných knihoven“, na realizaci projektu 
„Modernizace ICT vybavení knihoven 
Krucemburk a Staré Ransko“. 

* Nákup cen v  hodnotě 3.000 Kč na akci 
„Běžecký pohár Řeka 2021“, který se ko-
nal 29. 5. na rybníku Řeka – pořadatel 
DBK Chotěboř.

* Proplacení faktury v  celkové výši 
24.250 Kč za autorský dozor na akci „Par-
koviště u  zdravotního střediska v  Kru-
cemburku“ od Ing. arch. Davida Ptáčka 
(Krucemburk).

* Uzavření Smlouvy o  zhotovení změny 
č. 3 Územního pánu Krucemburk se spo-
lečností 2M projekt (Havlíčkův Brod) za 
celkovou cenu 87.500 Kč.

* Uzavření Smlouvy o  dílo na dodávku 
venkovních fitness prvků WO 0101 Cali-
fornia s bezpečnostní gumovou dopado-
vou plochou pro workoutové hřiště u ZŠ 
Krucemburk s firmou COLMEX (Praha 3) 
za cenu 258.162 Kč včetně DPH.

* Na základě předloženého Závazného 
stanoviska Krajského ředitelství policie 
Kraje Vysočina, č. j. KRPJ-49167-1/ČJ-2021-
161606-MULL, a  technické zprávy zpra-
cované firmou Gremis (Velké Meziříčí) 
zřízení sjezdu z  místní komunikace na 
pozemek parc. č. 170 v k. ú. Staré Ransko.

* Opravu cesty od rybníka Řeka směr Štíří 
důl od firmy Jan Matějka – autodopra-
va (Ždírec nad Doubravou) do výše cca 
160.000 Kč.

RM doporučuje:
* ZM vyčlenit 200.000 Kč na oslavy výročí 

obce.

RM neschvaluje:
* Aktualizaci digitálního povodňového 

plánu.

RM bere na vědomí:
* Žádost na odkup pozemku parc. č. 

577/2  v  k. ú. Krucemburk. RM provede 
místní šetření a žádost bude předmětem 
dalšího jednání.

* Žádost na odkup pozemku parc. č. 
535/23 v  k. ú. Krucemburk. RM provede 
místní šetření a žádost bude předmětem 
dalšího jednání.

* Body ohledně připravovaného jedná-
ní se Zemědělskou a. s. Krucemburk. Sta-
rosta domluví termín jednání s vedením 
Zemědělské a. s. Krucemburk.

RM pověřuje:
* Starostu podpisem Smlouvy o výpůjč-

ce č. 5/2021 se Svazkem obcí Podoubraví 
(Chotěboř) na 220 ks kompostérů v hod-
notě 814.000 Kč bez DPH a podpisem Do-
hody o výpůjčce a darování kompostérů 
s jednotlivými žadateli o kompostéry.

INFORMAcE Z 15. A 16 ZASEDÁNÍ ZASTuPITELSTVA MĚSTYSE

15. zasedání – 31. března 2021
ZM schvaluje:
* Nabytí spoluvlastnického podílu id. ½ 

nemovitosti pozemku č. parc. 1406/22 
(parcela zjednodušené evidence, pozem-
kový katastr) o  výměře 2.890 m2  v  k. ú. 
a obci Krucemburk v dražbě, a to za cenu 
maximálně 1.030.000 Kč. 

* Rozpočtové opatření č. 3/2021
* Záměr směny pozemku parc. č. 

21/8  o  výměře 527 m² odděleného geo-
metrickým plánem č. 268-1267/2020 z po-
zemku parc. č. 21/1 v k. ú. Staré Ransko, 
pozemku parc. č. st. 268 o výměře 654 m² 
včetně stavby č. ev. 51 v k. ú. Staré Ran-
sko a  pozemku parc. č. 743/3  o výměře 
101 m² v k. ú. Hodíškov v podílovém spo-
luvlastnictví městyse Krucemburk, a  to 
ideálních 16/710 celků za podílové spo-
luvlastnictví, a to ideálních 16/710 celků 
pozemků parc. č. 442 o  výměře 384 m², 
parc. č. 458 o  výměře 32 654 m² a  parc. 
č. 461 o výměře 29 306 m² v k. ú. Budeč 
u Žďáru nad Sázavou ve vlastnictví Lesní-
ho družstva obcí.

* Uzavření Směnné smlouvy na pozemek 
parc. č. 49/21 o výměře 1.524 m² v k. ú.  Sla-
větín u Oudoleně odděleného geometric-
kým plánem č. 149-1234/2020 od pozemku 
parc. č. 49/13 ve vlastnictví obce Slavětín 
a  na pozemek parc. č. 409/19 o  výměře 
1.524 m² v k. ú. Staré Ransko odděleného 
geometrickým plánem č. 246-1071/2017 od 
pozemku parc. č. 409/3 v podílovém spo-
luvlastnictví podílnických obcí LDO Při-
byslav. Hodnota směňovaných pozemků 
je považována za stejnou.

ZM pověřuje:
* Advokátní kancelář JUDr. Málka, aby za 

městys v dražbě pozemku parc. č. 1406/22 
(parcela zjednodušené evidence, pozem-
kový katastr) v k. ú. Krucemburk o výmě-
ře 2.890 m² činil podání až do výše ceny 
1.030.000 Kč. Jednotlivé příhozy budou 
maximálně 10.000 Kč.

ZM souhlasí:
* Sjezd, který by křížil projektovanou 

cyklostezku Krucemburk – Staré Ran-
sko u výjezdu na silnici III. třídy na Staré 
Ransko, bude zrušen a bude naprojekto-

ván na současné polní cestě, která vede 
za plynofikační stanicí v ulici Za Parkem, 
a její výjezd bude na silnici I/37.

ZM bere na vědomí:
* Přípravu a průběh projektů: 

Biocentrum mlýnské rybníky: Proběhlo 
výběrové řízení na zhotovitele akce. Bylo 
podáno 10 nabídek. Hodnotící komise vy-
hodnotila jednotlivé nabídky a  jako nej-
výhodnější byla vybrána nabídka od fir-
my AQUASYS (Žďár nad Sázavou) za cenu 
10.795.983 Kč včetně DPH. RM schválila 
uzavření smlouvy o dílo.

Rekonstrukce tříd ZŠ: V současné době 
jsou naprojektované opravy tříd, cvičné 
kuchyně, jídelny, dílny a  chodeb v  hor-
ní a  dolní budově. Rozpočtová cena je 
cca 14.000.000 Kč. Připravuje se podání 
žádosti o  dotaci, kterou poskytuje Mini-
sterstvo financí v maximální výši posky-
tované dotace 90 %. Akce musí být zre-
alizována do konce roku 2021. Starosta 
upozornil, že projekt bude časově a koor-
dinačně náročný z  důvodu rozsahu díla 
a termínu dokončení díla.

Pokračování – Zasedání RM
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Odborné učebny: Projekt na odborné 
učebny je připraven, ale nebylo možné 
podat žádost o  dotaci, protože je nutné 
obnovit místní akční plán. Nejdříve musí 
být schváleny prioritní projekty škol 
a školek v ORP Chotěboř, které jsou sepsá-
ny ve strategickém rámci, a ten musí být 
schválen výborem místního akčního plá-
nu. Bez tohoto dokumentu nelze podat 
žádost o dotaci. Jednáme s ORP Chotěboř 
o  aktualizaci strategického rámce MAP, 
aby bylo možno žádost o dotaci podat.

Dotace spolková činnost: Protože ne-
mohla být podána žádost o dotaci na kon-
vektomat do školní kuchyně, z  důvodu 
absence aktualizovaného strategického 
rámce MAP, řešilo se podání žádosti o do-
taci na náhradní projekt. Byla podána 
žádost o dotaci na dovybavení klubovny 
SDH Krucemburk vestavěnou skříní a na 
vybavení, které bude sloužit při pořádá-
ní soutěží a společenských akcí (4 párty 
stany, stoly a lavice). Celkové výdaje činí 
necelých 300.000 Kč a dotace je poskyto-
vána do výše 228.000 Kč.

Komunikace v průmyslové zóně: Probí-
há koordinace projekčních prací komuni-
kace a splaškové kanalizace. Kanalizace 
bude naprojektována zhruba do konce 
měsíce května 2021, následně bude mož-
né zpracovat zadávací dokumentaci pro 
výběr zhotovitele stavby.

16. zasedání – 19. 5. 2021
ZM schvaluje:
* Uzavření Směnné smlouvy pozemku 

parc. č. 21/8 o výměře 527 m², odděleného 
geometrickým plánem č. 268-1267/2020 
z pozemku parc. č. 21/1 v k. ú. Staré Ran-
sko, pozemku parc. č. st. 268 o  výměře 
654 m² včetně stavby č. ev. 51 v k. ú. Staré 
Ransko a pozemku parc. č. 743/3 o výmě-
ře 101 m² v  k. ú. Hodíškov v  podílovém 
spoluvlastnictví městyse Krucemburk, 
a  to ideálních 16/710 celku za podílové 
spoluvlastnictví, a  to ideálních 16/710 
celku pozemků parc. č. 442 o  výměře 
384 m², parc. č. 458 o výměře 32.654 m² 
a parc. č. 461 o výměře 29.306 m² v k. ú. 
Budeč u Žďáru nad Sázavou ve vlastnic-
tví Lesního družstva obcí. Za směnu ob-
drží Městys Krucemburk doplatek ve výši 
16/710 z částky 352.525 Kč. Náklady spoje-
né se směnou hradí LDO.

* Uzavření kupní smlouvy na  pozemek 
parc. č. 1364/16 v  k. ú. Krucemburk 
o  výměře 7.650 m2, odděleného GP č. 
899-81/2021 od pozemku parc. č. 1364/2, 
za cenu 80 Kč/m2 s  vlastníky pozemku 
panem K. L. (Krucemburk), panem J. L. 
(Škrdlovice) a  paní Ing. M. K. (Praha). 
Veškeré náklady spojené s koupí pozem-
ku hradí kupující.

* Záměr prodeje části pozemku parc. č. 
776/12 o výměře cca 110 m² a záměr kou-
pě části pozemku parc. č. 776/7 o výměře 

cca 56 m². Pro oddělení pozemků je nut-
né zpracování geometrického plánu. Ná-
klady na vypracování GP uhradí žadatel 
a městys rovný dílem.

* Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
na celoroční činnost č. 1/2021 ve výši 
65.000 Kč s TJ Spartak Staré Ransko.

* Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
na celoroční činnost č. 2/2021 ve výši 
65.000 Kč s TJ Sokol Krucemburk.

* Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
na celoroční činnost č. 3/2021 ve výši 
65.000 Kč se spolkem Perun Hluboká. 

* Rozpočtové opatření č. 6/2021.
* Ponechat z  důvodu výstavby rodinných 

domů cestu K Dolcům bez vrchní povr-
chové úpravy po dobu cca 1 roku.  

* Postup při řešení situace stání auto-
mobilů na chodnících u silnice I/37:
a) Zaslání písemného upozornění obča-

nům formou doporučeného dopisu 
a  zveřejnění informací v  místním ča-
sopise.

b) Instalování betonových zábran proti 
budově kina, u zdravotního střediska, 
případně na dalších místech, kde to 
bude nutné.

c) V případě, že nebude sjednána nápra-
va, bude parkování řešeno jako pře-
stupek.

* Uzavření Smlouvy o  vzájemné spolu-
práci na spolufinancování opravy úseku 
cyklostezky Vojnův Městec nacházející se 
v  k. ú. Krucemburk uzavřenou s  Městy-
sem Vojnův Městec.

* Pořízení 220 ks kompostérů. Dále v rámci 
podpory občanů v  třídění odpadů a  tím 
snižování množství komunálního odpa-
du na obyvatele ZM schvaluje poskytnutí 
kompostérů občanům zdarma.

* Komunikace u rybníku Pobočný se ne-
bude prodávat městu Ždírec nad Doubra-
vou.

* Provedení projekčních prací cyklo-
stezky na Staré Ransko dle předložených 
bodů v zápise z výrobního výboru projek-
tové dokumentace ze dne 5. 5. 2021. Měs-
tys vstoupí v  jednání s  majiteli objektu 
č.  p. 294 o  koupi pozemku a  přestavbě 
oplocení na náklady obce. 

ZM odkládá:
* Projednání žádosti o  koupi pozemku 

parc. č. 1393/15 a 1393/16 v k. ú. Krucem-
burk k výstavbě garáže do doby, než bu-
dou prověřeny další možné plochy pro 
výstavbu garáží.

ZM neschvaluje:
* Odkup části pozemku parc. č. 42/1 o vý-

měře cca 45 m² v k. ú. Krucemburk.

ZM rozhoduje:
* O  pořízení změny č. 3  ÚP Krucemburk 

podle § 55a zák. č. 183/2006 Sb., tedy 
zkráceným postupem.

ZM určuje:
* Zastupitele, určeného k  projednání 

změny č. 3  ÚP Krucemburk Mgr. Otto 
Kohouta.

ZM bere na vědomí:
* Informaci o rozpočtových opatřeních č. 

2/2021, 4/2021, 5/2021, která schválila RM.
* Probíhající akce, projekty, podané žá-

dosti o dotace, souhrn dotací:
Dotace na rekonstrukce učeben v ZŠ: Byla 
podána žádost o  dotaci na Ministerstvo 
financí na rekonstrukci v  hodnotě cca 
14 mil. Kč s dotací 90 %, v současné době 
je připravený projekt a  probíhá veřejná 
soutěž na zhotovitele. 

Dotace na odborné učebny v  ZŠ: Byla 
podána žádost o  dotaci do IROP pro-
střednictvím MAS Havlíčkův Kraj na od-
borné učebny fyziky a chemie. V případě 
poskytnutí dotace by měla být akce reali-
zována do konce roku 2022. Náklady činí 
cca 2  mil. Kč. Výše poskytované dotace 
činí 95 %.

Dotace na workoutové hřiště u ZŠ: Byla 
podána a  schválena žádost o  dotaci na 
workoutové hřiště u  ZŠ z  Fondu Vysoči-
ny. Náklady na vybudování hřiště činí 
258.162 Kč, výše poskytované dotace činí 
100.000 Kč.

Cyklostezka Staré Ransko. Byla podána 
a schválena žádost o dotaci na projekční 
práce cyklostezky Staré Ransko z Fondu 
Vysočiny. Náklady na projekční práce 
činí 352.805 Kč, výše poskytované dotace 
činí 176.402 Kč. 

Akceschopnost jednotek požární ochra-
ny obcí: Byla podána žádost o dotaci na 
zajištění akceschopnosti jednotek požár-
ní ochrany v obci z Fondu Vysočiny. Do-
tace byla schválena a  výše poskytované 
dotace činí 30.000 Kč.

Opravy cyklostezky Vojnův Městec: Spo-
lečně s  městysem Vojnův Městec jsme 
projednali možnost spolupráce při reali-
zaci opravy povrchu komunikace na cy-
klostezce Krucemburk – Vojnův Městec. 
Každá obec bude financovat část úseku. 
Jedná se o úsek od konce zahrádek po po-
slední lampu lesního úseku. Na tuto akci 
byla podána žádost o dotaci z Fondu Vy-
sočiny z dotačního titulu „Cyklodoprava 
a  cykloturistika 2021“. Dotace činí 50 % 
z celkových nákladů. Oprava bude prove-
dena ještě v letošním roce.

Spolková činnost SDH Krucemburk: 
Byla podána a  schválena žádost o  dota-
ci na dovybavení klubovny SDH a vyba-
vení pro činnost SDH (vestavěná skříň, 
párty stany, stoly a  lavice). Žádost pro-
běhla administrativní kontrolou MAS 
Havlíčkův Kraj a  splnila podmínky věc-
ného hodnocení. Náklady akce jsou cca 
280.000 Kč, výše poskytované dotace činí 
cca 225.000 Kč.

Pokračování – Zasedání ZM
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Elektromobil pro DPS: Byla schválena 
dotace na pořízení elektromobilu pro 
Pečovatelskou službu v  Krucemburku 
prostřednictvím MAS z IROP. Byla pode-
psána Smlouva o dílo na pořízení elektro-
mobilu ve výši 1.174.187 Kč. Výše poskyto-
vané dotace činí 1.115.478 Kč.

Revitalizace parku: Na revitalizace 
parku nebylo do termínu podání žádosti 
o dotaci vydáno stavební povolení, z toho 
důvodu se bude o dotaci žádat na podzim 
letošního roku. Čekáme, až budou vy-
psány dotační tituly na nové programové 
období.

Hasičská klubovna: Rekonstrukce ha-
sičské klubovny byla dokončena. Celko-
vé náklady akce včetně vybavení jsou cca 
1.250.000 Kč. V současné době administ-
rujeme dotaci v hodnotě cca 440.000 Kč.

Biocentrum mlýnské rybníky: Ve vý-
běrovém řízení byl vybrán zhotovitel 
akce a uzavřena Smlouva o dílo s firmou 
AQUASYS. Cena díla byla vysoutěžena 
nižší, než byla podána žádost o  dotaci, 
přiznaná dotace bude snížena.

Zubní ordinace: V zubní ordinaci probí-
hají stavební úpravy, bude nutné provést 
zednické práce, vybudovat nové osvětlení 
a podhledy pro el. rozvody. Byla uzavřena 
Smlouva o dílo na vybavení zubní ordina-
ce a nájemní smlouva na pronájem ordina-
ce. Připravuje se smlouva o výpůjčce vyba-
vení zubní ordinace a finanční výpůjčce.

Oslavy výročí obce: Starosta a místosta-
rostka seznámili zastupitele s  připravo-
vaným programem oslav výročí obce. 
V rámci oslav se uskuteční jarmark na ná-
městí, budou probíhat hudební vystou-
pení, loutkové divadlo, výstava květin, 
dny otevřených dveří v  MŠ, ZŠ. Starosta 
pozval zastupitele na schůzku se zástup-
ci místních spolků, která se uskuteční 
dne 26. 5. v 17 hodin, a k podání návrhů 
na doplnění programu oslav výročí obce.

Kanalizace Staré Ransko: Připravuje se 
projektová dokumentace, někteří majite-
lé rekreačních objektů ve Starém Ransku 
projevili zájem o možnosti napojení se do 
kanalizace. Bude svoláno jednání s těmi-
to majiteli, za jakých podmínek by bylo 
možné případné napojení do kanalizace.

Komunikace v průmyslové zóně: Probí-
hají projekční práce na splaškové kana-
lizaci v průmyslové zóně, budou vybudo-
vány přípojky pro napojení případných 
investorů v  průmyslové zóně. Byly pro-
vedeny sondy pro zjištění, zda je vhodné 
použít chemickou sanaci podloží.

Pozemkové úpravy na Starém Ransku: 
Pan starosta informoval zastupitele o při-

pravovaných komplexních pozemkových 
úpravách v k. ú. Staré Ransko. Bude nut-
né sestavit komisi, která se zúčastní zjiš-
ťování hranic pozemků.

Odpady – Sběrný dvůr: Paní místosta-
rostka informovala zastupitele o  novém 
ceníku na sběrném dvoře, který bude 
v platnosti od 1. 6. 2021. Ke změně cení-
ku došlo z důvodu navýšení cen za odvoz 
odpadů a vysokých nákladů za likvidaci 
sutě. Sběrný dvůr nebude vybírat objem-
ný odpad z  okolních obcí. Pro obyvate-
le s  trvalým pobytem v  Krucemburku 
a místních částí bude objemný odpad na-
dále zdarma. Ukládání tříděné sutě bude 
pro obyvatele s  trvalým pobytem v  Kru-
cemburku a místních částí zdarma v ome-
zeném množství, a  to 5  t/číslo popisné/
rok. Po překročení ročního limitu bude 
uložení tříděné sutě zpoplatněno částkou 
500 Kč/t. Místostarostka informovala za-
stupitele, že se městys Krucemburk umís-
til na 3. místě v soutěži ve třídění odpadu 
„My třídíme nejlépe“, a to v kategorii obcí 
s počtem obyvatel 1.500–5.000.

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 ZM

Tradičně se v  naší obci za první zmínku 
o Krucemburku považuje rok 1241. 1 Od to-
hoto roku se pak odvíjejí též oslavy výročí 
historie obce. V  nedávné době jsem však 
narazil na sérii článků, na základě kterých 
se domnívám, že je třeba nejstarší zmínku 
o obci poněkud revidovat. 2

Dle přijímaného výkladu zde (v  osa-
dě neznámého jména!) prý jakýsi Adam 
z Brna razil podle „písemné zmínky z roku 
1241“ 3 stříbrné mince, respektive „[...] uvá-
dí se, že již v roce 1241 zde razil mince Adam 
z  Brna“, 4 či přímo „[...] do které se roku 
1241, během hrozby pustošivého mongolské-
ho nájezdu, uchýlil mincíř Adam z Brna“. 5  
Žádná (známá) písemná zmínka však toto 
neříká. Kde se tedy onen záhadný Adam 
z Brna vlastně vzal?

Abychom na tuto otázku odpověděli, 
musíme se ponořit do pramenů první po-
loviny 13. století. Patrně v roce 1247 (!) vy-
dal Přemysl II. Otakar, pozdější český král, 
nyní zatím „pouze“ moravské markrabě, 
listinu, která potvrzovala převedení jisté-
ho majetku na kostel sv. Petra v Brně. Mezi 
svědky tohoto právního pořízení, v  tzv. 
svědečné řadě, vystupuje osoba zvaná „Ar-
lanus ejusdem civitatis civis et Cruciburgen-

sis monetae magister“, tedy Alram [v litera-
tuře byl ztotožněn s Alramem, brněnským 
měšťanem], měšťan téhož města [myšleno 
Brna] a mincmistr „Cruciburgensis“. Za tím-
to přízviskem mnozí badatelé hledali náš 
Krucemburk, tedy krucemburský mincmis-
tr. Jméno Adam (z  Brna) patrně vzniklo 
zkomolením ze jména Alram. Uvedená 
listina se žel nedochovala v originálu, ale 
pouze v  pozdějších opisech, v  některých 
měla vročení 1241, ale správnější je rok 
1247. Listina je vydána tiskem formou mo-
derní kritické edice s veškerými textovými 
variantami opisů ve čtvrtém díle českého 
diplomatáře. 6 O  správnosti roku 1247 ho-
voří také fakt, že Přemysl II. Otakar se mo-
ravským markrabětem stal právě až v roce 
1247, tedy roku 1241 by nemohl pod tímto 
titulem listinu vydat. 

Dále byla v literatuře řešena otázka, zda 
výše uvedené sousloví „Arlanus ejusdem 
civitatis civis et Cruciburgensis monetae 
magister“ značí jednu, nebo dvě osoby 
(potom bychom tu měli brněnského měš-
ťana Alrama a  mincmistra zvaného „Cru-
ciburgensis“). Již český historik Hermene-
gild Jireček se v druhé polovině 19. století 
domníval, že se jedná o osoby dvě. 7 V poz-

dější diskusi pak badatelé Jiří Doležel 8 
a  Libor Jan 9 ztotožnili tohoto mincmistra 
„Cruciburgensis“ se svědkem listinného 
pořízení z  roku 1253 zvaným „Heinricus 
dictus Crancupurgarius cives Pragenses“ 10 
(Jindřich, řečený Crancpurgarius, pražský 
měšťan) a  v  roce 1261 mincmistrem jme-
novaným „Chruzburgarius“. Nazvali jej 
Jindřich Kreuzburger. Tak ostatně soudil již 
Hermenegild Jireček, který navíc Jindřicha 
Kreuzburgera považoval za zakladatele 
Krucemburku. Jiří Doležel neviděl založení 
Krucemburku jako přímou zásluhu Kreuz-
burgera za příliš reálnou, avšak jeho vliv 
nevyloučil. Libor Jan pak odmítl možnost, 
že Krucemburk se jmenuje po Jindřichovi 
Kreuzbergerovi. Oba za pravděpodnější 
verzi vzniku Krucemburku považují zalo-
žení řádem německých rytířů (odtud pak 
i  její název), což je druhá zdejší verze vý-
kladu vzniku Krucemburku. Libor Jan však 
zcela nevylučuje, že Kreuzburger mohl pů-
sobit jako lokátor při založení Krucembur-
ku a jméno by naopak získal po této osadě. 
Tomáš Velímský se naopak domníval, že 
v  sousloví „Arlanus ejusdem civitatis civis 
et Cruciburgensis monetae magister“ z výše 
zmiňované listiny z roku 1247 jde o osobu 

DATuJE SE OPRAVDu NEJSTARŠÍ DOcHOVANÁ ZMÍNKA O KRucEMbuRKu K  ROKu 1241?
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jednu. 11 Arlama považuje za krucembur-
ského mincmistra (tedy přídomek Cruci-
burgensis považuje vlastně za Krucem-
burk) a formuluje hypotézu, že na počátku 
40. let 13. století „[se Krucemburk] stal na 
určitou dobu významným centrem horního 
podnikání.“ V  citovaných listinách z  let 
1253 a  1261 Jindřicha Kreuzburgera pak 
situuje jako Arlamova nástupce do funk-
ce mincmistra v Krucemburku. 12 Ve svém 
druhém článku opatrně připouští mož-
nost, že Alram nemá v  listině z roku 1247 
ke Krucemburku vztah: „Ať už platí vztah 
brněnského měšťana Alrama ke Krucem-
burku k  roku 1247 (...) či nikoliv...“. Původ 
názvu obce potom odvozuje též podle řádu 
německých rytířů. 13 Mezi badateli v  tom-
to tématu nepanuje jednota o  tom, zda 
v  naší formuli „Arlanus ejusdem civitatis 
civis et Cruciburgensis monetae magister“ 
jde o  jednu nebo dvě osoby a  zda Alram 
a  později Jindřich Kreuzburger byli kru-
cemburští mincmistři, což by znamenalo, 
že Krucemburk byl v té době centrem hor-
ního podnikání.

K  heslu Krucemburk v  Ottově slovníku 
naučném je uvedeno, že „V XIII. století se-
děl tu jakýs měšťan pražský a  mincovník, 
pocházející z  Kreutzburku u  Einsenachu 
v  Durynsku, a  byl r. 1247 nájemcem práva 
mincovního; jmenoval se Arlanus Henri-
cus.“ Tento prý rozšířil osadu neznámého 

jména, postavil zde tvrz a pojmenoval po-
dle svého jména. 14 Tak se vlastně mylně 
ztotožnila osoba Alrama s Henricem, tedy 
Jindřichem Kreuzburgerem (viz výše).

Pokud tedy shrneme poznatky výše uve-
dené, lze říci, že v  současnosti tradovaná 
první zmínka o Krucemburku je prakticky 
taková, že (neexistující) Adam z Brna v osa-
dě se jménem, které neznáme (!), v roce 1241 
razil mince. Což samo o  sobě je poněkud 
paradoxní, protože samotný název Krucem-
burk je spojován až s jeho „nástupcem“ (též 
neexistujícím) „Karlem Jindřichem“, což je 
vlastně smíchání jmen Alrama a  Henrica 
patrně podle výkladu v Ottově slovníku na-
učném, a  rokem 1247  (!), což je správnější 
datace diskutované listiny. Respektive pak 
podle druhé verze s řádem německých rytí-
řů. Jak je ale uvedeno výše, rok 1247 ve spo-
jení s Krucemburkem zcela vyloučen není, 
nikoliv však v duchu neexistujícího „Ada-
ma z Brna“ či „Karla Jindřicha“, ale Jindři-
cha Kreuzburgera, který jméno teoreticky 
zdejší osadě dát mohl, anebo naopak je 
mohl od ní získat. 15 Popřípadě ještě potom 
s Alramem, ke kterému by přízvisko Cruci-
burgensis v listině z roku 1247 dle Tomáše 
Velímského patrně náleželo. 

Při současném stavu poznání se jako 
pravděpodobná verze založení Krucem-
burku a  jeho pojmenování jeví aktivita 
řádu německých rytířů. Též vzhledem 

k  tomu, že mezi historiky nepanuje 
na vztah Jindřicha Kreuzburgera, potažmo 
Alrama, a Krucemburku shoda, se kloním 
k názoru, že první prokazatelná dochova-
ná zmínka o Krucemburku se datuje až k 2. 
červnu  roku 1321, kdy český král Jan Lu-
cemburský vydal listinu potvrzující koupi 
statku Krucemburk (Creučzpurch) s příslu-
šenstvím českým šlechticem Jindřichem 
z  Lipé od řádu německých rytířů. 16 Což 
ovšem není vůbec špatná zpráva, protože 
díky tomu můžeme letos oslavit krásné ku-
laté sedmisetleté výročí od první (prokaza-
telné) zmínky o Krucemburku. 

Je třeba si uvědomit, že historické udá-
losti nám v  mnoha případech zůstanou 
zahaleny z  důvodu nedostatku pramenů 
rouškou tajemství. Na základě různých in-
dicií, kusých zpráv pak „rekonstruujeme 
historii“ – tvoříme hypotézy, domněnky 
s  nejpravděpodobnějším či nejlogičtějším 
vysvětlením a  popsáním minulých dějů. 
Je přirozené, že náhled na historii a její vý-
klad se v čase proměňuje, není statický, jak 
vyplouvají na povrch nové poznatky nebo 
jak se témat ujímají další historici, a přiná-
ší na minulé děje nové pohledy. Proto není 
hanbou přijmout nová zjištění o minulosti 
a případně opustit ta stará, pokud se neje-
ví jako věrohodná. Nakonec o to v historii 
v neposlední řadě jde.

Martin Janda
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STALO SE PŘED ČTYŘMI STY LETY

V  publikaci Krucemburk, Staré Ransko 
a Hluboká v proměnách času (2018) je vě-
nována pozornost historii hlavní silnice 
vedoucí přes Krucemburk. Zároveň byla 
připomenuta oprava vozovky v  letech 
1981–83. Koncem 70. let byl její povrch 
v havarijním stavu, navíc některé její úseky 
nevyhovovaly zvýšenému provozu a  bez-
pečnosti dopravy. Problémy činila zejména 
část od náměstí k  Piavě: byly zde prudké 
zatáčky a  část po hrázi Mlynářského ryb-
níka (Diousu) byla hlavně v  zimě obtížně 
udržovatelná, nevyhovoval ani most přes 
Městecký potok.

O úpravě silnice se uvažovalo již po dru-
hé světové válce. Vznikl dokonce návrh, aby 

hlavní silniční tah vedl mimo obec od kříž-
ku u  rybníka Zaďák přes Vydrbalku a  nad 
vilami a ústil za parkem na dosavadní sil-
nici: kopíroval by tak trasu, která byla před 
první světovou válkou plánovaná pro želez-
niční trať Ždírec – Žďár. Vzhledem k tomu, 
že se na přelomu 50. a 60. let 20. století za-
čal budovat komplex zemědělského druž-
stva a čtvrť Za Parkem, projekt padl.

Přípravné práce na opravě silnice byly 
zahájeny v  červnu 1980. V  letech 1981–83 
pokračovaly odstraněním kostek z  povr-
chu (silnice byla vykostkována v  letech 
1935–36), budováním kanalizace a vodovo-
du, opravou veřejného osvětlení, zpevňo-
váním vozovky spolu s úpravou chodníků 

a  položením asfaltového povrchu. V  září 
1983 byla silnice uvedena do provozu. Po 
dobu prací byly objížďky vedeny po míst-
ních komunikacích a  také přes Hlubokou 
a Radostín a kolem Rychtářky. 

V  dubnu 1983 začala úprava silnice 
u  mlýna. Došlo k  největšímu zásahu do 
její trasy: byla napřímena přes zrušený 
a zavezený Mlynářský rybník (foto 1). Přes 
Městecký potok byl postaven nový most 
(foto  2). Jeho výstavba probíhala rychle, 
neboť hlavní část mostu byla sestavena 
z  panelových dílců (foto 3). Na fotografii 
4 je pohled na nově otevřený úsek silnice. 
Autory fotografií jsou Václav Janda a  Bo-
humil Soukup.

Bitva na Bílé hoře 8. listopadu 1620 zna-
menala konec českého stavovského po-
vstání proti Habsburkům. Přední činite-
lé stavovského odboje měli být za svou 
vzpouru přísně potrestáni: vybraní páni, 
rytíři a měšťané byli v únoru 1621 zatčeni, 
zároveň byl zřízen mimořádný soud a  na 
základě jeho rozsudku císař potvrdil u  27 
obžalovaných trest smrti.

21. června 1621 došlo na pražském Sta-
roměstském náměstí k popravě tří českých 

pánů, sedmi rytířů a  sedmnácti měšťanů. 
Před popravou byly řadě z  nich utínány 
ruce, vytrhnut jazyk, následovalo posmrt-
né čtvrcení těl, vplétání do kola apod. 

Součástí procesu bylo také potupné vy-
stavení dvanácti hlav popravených osob 
na ochozu Staroměstské mostecké věže 
jako výstraha případným dalším rebelům. 
Kronikář Pavel Skála ze Zhoře uvádí, že 
kat „hlav dvanácte, totiž Šlikovu s  rukou 
na ústa položenou, Budovcovu, Kaplířovu, 

Dvořeckého, Bedřichovu, Ottovu, Michalco-
vu s  rukou na hlavu vloženou, Kochánovu, 
Štefkovu, Koberovu, Jeseniovu s  kusem ja-
zyka, Hauenschildovu též s rukou na hlavu 
vstavenou, na věž mosteckou proti jezuitům 
ze strany jedné k  východu slunce do Staré 
Prahy patřící šest a ze strany druhé na zá-
pad k Malé Straně též šest vynesl, a to vše 
železnými pruty aneb klamry dobře (aby 
žádná dolů nespadla) opatřil…“ 

NAD STARÝMI FOTOgRAFIEMI

Jiří Zeman
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Hlavy popravených českých pánů, rytířů 
a  měšťanů – Jáchym Ondřej Šlik, Václav 
Budovec z Budova, Bohuslav z Michalovic, 
Kašpar Kaplíř ze Sulevic (bylo mu 86 let!), 
Prokop Dvořecký z  Olbramovic, Jindřich 
Otta z  Losu, Bedřich z  Bílé, Valentin Ko-
chan z Prachové, Tobiáš Štefek z Koloděj, 
Krištof Kober, Jan Jesenius a  Jiří Hauen-
schild – čněly vystrčené na dlouhých kovo-
vých bidlech z ochozu staroměstské radni-
ce deset let. Vystaveny v železných koších, 
aby je ptáci nepoškodili, se časem sesy-
chaly. Rodiny popravených marně žádaly 
o  povolení důstojně je pohřbít. Jen hlavu 
Jáchyma Ondřeje Šlika bylo vdově Ursule 
Sophii povoleno 9. května 1622 z věže snést 
a pohřbít k tělu v rodinné hrobce.

Během třicetileté války v  listopadu 1631 
obsadila Prahu vojska saského kurfiřta Jana 
Jiřího z Arnimu a s ním se vrátila také část 
protestantských emigrantů. 30. lis-
topadu 1631 (na první adventní ne-
děli) bylo jedenáct zbylých lebek ze 
Staroměstské mostecké věže pietně 
sňato za zvuku týnských zvonů. 
V blízké celnici byly hlavy uloženy 
do krabic, ke každé přilepen lístek 
s příslušným jménem a ty pak byly 
umístěny do rakve. Identifikaci 
provedl někdejší staroměstský pí-
sař Mikuláš Diviš z  Doubravína: 
v roce 1621 sice unikl trestu smrti, 
byl však hodinu přibit za jazyk k ši-
benici a poté vyhnán ze země. 

Odpoledne se konal v Týnském 
chrámu pietní obřad. Pohřebního 
průvodu se zúčastnili – vedle 66 
evangelických duchovních – ze-
jména příbuzní a  přátelé popra-
vených, ale i  množství dalších 
osob. Rakev byla odnesena do 
chrámu a zde proběhl obřad, který 
vedl Samuel Martinius z  Dražova 
a  jeho pomocník Matěj Krocínov-
ský. Po kázání byla rakev svěřena „důvě-
ryhodným mužům“ k pochování na tajném 
místě, aby nemohly být hlavy v budoucnu 
exhumovány. Vyplnila se slova, která po-
dle Historie o těžkých protivenstvích církve 
české pronesl Jan Jessenius po vyslechnutí 
svého ortelu: „Vězte, žeť se najdou ti, kteří 
hlavy naše, od vás potupně na divadlo vy-
strčené, poctivě pohřbívati budou.“ Poté, 
co v květnu 1632 byla Praha obsazena Al-
brechtem z  Valdštejna, museli evangelíci 
znovu uprchnout do exilu. Veškerá stopa 
po rakvi s lebkami tím mizí.

Verzí o místě uložených hlav je několik. 
Mezi exulanty byl také Matěj Krocínovský, 
ale tajně se do Čech vrátil a skrýval se na 
venkově, až byl roku 1636 prozrazen a za-
tčen. Při výslechu přiznal, že hlavy byly 
přeneseny do Karolina a od těch dob je už 
nikdy nikdo nespatřil.

Roku 1882 vyšel druhý svazek sborníku Bib-
lí k svobodě a v něm článek Hlavy mučenní-
ků bělohorských (s. 131–153). Autor Bohumil 
Daniel Molnár byl v  letech 1846–65 evan-
gelickým farářem v  Krucemburku, poté 
působil jako farář v  Praze u  sv. Salvatora 
(1866–89). A  právě s  tímto kostelem byla 
spjata další verze o uložení rakve s hlavami.

B. D. Molnár v první části na základě teh-
dy dostupné literatury připomíná exekuci 
roku 1621, v druhé části věnuje větší pozor-
nost pohřebnímu obřadu roku 1631 a zápi-
su z procesu s Matějem Krocínovským. Jád-
ro publikace tvoří třetí kapitola, v níž autor 
na základě literatury vyvrací názor, že hla-
vy byly pochovány v Týnském chrámu. Po-
drobněji se věnuje verzi křižovníka Johanna 
N. Zimmermanna, totiž že místem uložení 
rakve je „evangelický chrám augšpurského 
vyznání sv. Salvatora v Praze“ blíže zvonice. 

Kniha Malebné cesty po Praze (1866) do-
konce v kapitole Kostel sv. Salvátora uvádí 
podrobnosti: „O  půlnoci (tj. 30. listopadu 
1631) přerušeno bylo posvátné ticho v chrá-
mu sv. Salvatora vstoupením tří mužův. Dva 
z nich nesli něco černým suknem přikrytého, 
třetí nesl lopaty, motyku a malou svítilnu. Je-
den z mužů opustil chrám, druzí dva se dali 
do práce. Odstranili v jednom koutě chrámu 
několik dlažek a  vykopali hlubokou jámu. 
Pak odkryli sukno – pod ním byla černá ra-
kev. Tiše spustili ji do hrobu; klekli a modlí-
ce se, požehnali rakev, chopili se opět lopat, 
zasypali hrob a zasadili dlažky opět na mís-
to. Bez promluvení odcházeli opět mužové, 
svítilna shasla, klíč zarachotil v zámku a na-
stalo opět tajuplné ticho v chrámu.“ Autor 
Eduard Herold (1820–95), malíř a spisova-
tel romantických románů a povídek z čes-
ké historie, se ve svých populárně nauč-

ných pracích zaměřil na některá památná 
místa Starého Města pražského, historicky 
spolehlivé jeho práce však nejsou.

Umístění rakve u sv. Salvatora pak pod-
porovala také pověst, která se šířila po Pra-
ze. Popravené osoby podle ní vždy ve vý-
roční den popravy kráčejí tiše do chrámu. 
Zde zbožně pokleknou u oltáře a modlí se. 
Potom se průvod ubírá na Staroměstské 
náměstí. Pokud orloj funguje, vracejí se 
spokojeně, „neb to vstává ze svých hrobů 
národ Husa a Žižky“. Pokud však orloj sto-
jí, modlí se se klopenou hlavou, aby náro-
du nadešla lepší doba. Poté se vracejí do 
chrámu a zde se za nimi zavírají hroby.

Informaci o  možném uložení rakve 
v  kostele sv. Salvatora uvádějí i  některé 
další prameny. František Mikovec, vyda-
vatel časopisu Lumír, otiskl v  příspěvku 
Hlava hraběte Jáchyma Ondřeje Šlika (Lu-

mír, 12, č. 1, 2. ledna 1862, s. 15), 
zmínku, že ve výtisku Historie 
o těžkých protivenstvích církve čes-
ké z 18. století je na okraji stránky 
ručně psaná poznámka, že lebky 
jsou „v  pavlánu pod věží“; může 
to však znamenat také „u paulánů 
pod věží“. B. D. Molnár tuto do-
mněnku připouští, ale přiznává, 
že přímé důkazy nejsou. 

Kostel sv. Salvatora, jenž se na-
chází v  Starém Městě pražském 
nedaleko Staroměstského náměs-
tí, byl postaven v  letech 1611–14 
na pozemku, který pro německý 
evangelický sbor zakoupil hrabě 
Jáchym Ondřej Šlik. V  říjnu 1614 
byl vysvěcen. Po bitvě na Bílé hoře 
byl konfiskován a  roku 1624 pře-
dán řádu pavlánů/paulánů (men-
dikánský řád založený sv. Františ-
kem z Pauly v Kalábrii), kteří zde 
sídlili až do jejich zrušení (1796), 
poté se kostel stal součástí min-

covny. Po jejím zrušení roku 1863 koupil 
kostel za 15.000 zlatých pražský evangelic-
ký sbor augsburského vyznání. Při přestav-
bě chrámu roku 1863 byly sice odkryty hro-
by, uložení hlav nepotvrdily. Přítomnost 
rakve nepotvrdily ani pozdější výzkumy 
roku 1911 a na počátku tisíciletí. 

Monografii o kostelu Evangelický chrám 
salvatorský v  Praze:  původ, osudy a  na-
vrácení jeho pražské české evangel. církvi 
aug. vyzn. Jeho Apošt. Veličenstvem císa-
řem Františkem Josefem I.: pomník svobody 
náboženské napsal Jakub Beneš, v  letech 
1818–25 evangelický farář v Krucemburku.

Jiří Zeman

Pokračování – Stalo se před 400 lety
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Ničivý požár Krucemburku 27. dub-
na 1893 vyvolal velkou vlnu solidari-
ty. V  českých zemích i  v  zahraničí se 
uskutečnily sbírky, které měly přispět 
na obnovu obce. Vedle osob (císař 
František Josef, hraběnka Clotilda 
Clam-Gallasová) a spolků (hasiči) po-
mohly i  města a  vesnice. Z  okolních 
obcí přispěly Staré Ransko (611 zla-
tých), Vojnův Městec (220), Horní Stu-
denec (139), Ždírec (120), Sobíňov (91) 
či Košinov (12). Mezi městy, která za-
slala finanční obnos na obnovu Kru-
cemburku, byl také Hradec Králové. 

Dr. Jan Bílek z královéhradecké uni-
verzity objevil v  archivu Klicperova 
divadla plakát, jímž hradecké spoje-
né kulturní jednoty zvou na akade-
mii „ve prospěch nešťastných pohoře-
lých v  Krucemburku“. Uskutečnila se 
11. května 1893, tedy již čtrnáct dní po 
požáru.

Představení začalo živým obrazem. 
Šlo o  dramatický žánr, který se za-
čal prosazovat od 60. let 19. století. 
Zprvu inscenované uskupení herců, 
kterým končilo divadelní představení, se 
později vyprofilovalo v  autonomní figu-
rální scénický útvar uváděný často právě 
při slavnostních akademiích, zejména so-
kolských. Seskupení většího počtu živých 
osob v  strnulé pozici připomínalo obrazy 
z historie, napodobovalo ilustraci z literár-
ních děl, sousoší, reagovalo však i na aktu-
ální vlastenecká témata.

Jakou formu měla hradecká „ztuhlá pan-
tomima“, jak tento žánr nazval Jan Neruda, 
není jasné. Živý obraz připravil a  se stu-
denty c.k. učitelského ústavu nacvičil Jin-
dřich Vančura (1855–1936), který v  letech 
1891–1897 působil jako profesor na králo-
véhradeckém gymnáziu. Slavnostní pro-
jev, který živý obraz doprovázel, připravil 
Emanuel Miřiovský (1846–1911). Po absol-
vování pražské filozofické fakulty působil 
jako soukromý vychovatel, poté vyučoval 
na různých středních školách (mj. v  Par-
dubicích) a  zároveň redigoval regionální 
časopisy. V  letech 1885–1908 byl hlavním 
učitelem na královéhradeckém učitelském 
ústavu. Byl literárně činný: vedle recenzní 
činnosti a odborných prací publikoval bás-
ně a povídky. V době hradeckého působe-
ní psal již jen ojediněle příležitostné básně 
a slavnostní proslovy: známý byl jeho Pro-
slov přednesený na oslavě stých narozenin 
Václava Klimenta Klicpery, který vyšel roku 
1892 tiskem. Miřiovského slavnostní projev 
přednesl na akademii člen Jednoty diva-
delních ochotníků Karel Paul.

Následovaly dvě věty ze smyčcového 
kvarteta Karla Šebora (1843–1903) v inter-
pretaci Filharmonické jednoty. Byla prv-
ním symfonickým orchestrem ve městě 
(založena roku 1887): orchestr měl postup-

ně až 60 členů a smíšený pěvecký sbor ko-
lem stovky zpěváků. Filharmonická jedno-
ta zanikla roku 1902.

Akademie pokračovala vystoupením 
mužského pěveckého sboru Slavjan. Byl 
založen roku 1859 a  vyvrcholením jeho 
činnosti bylo nastudování oratoria Stabat 
mater (1884), jehož uvedení byl přítomen 
i  autor Antonín Dvořák. Na vystoupení 
v akademii přednesl Slavjan dva čtyřhlasé 
sbory Josefa Pauknera (1847–1906). První 
z  nich – V  mé duši tisíc skřivánků – vzni-
kl na text básně Josefa V. Sládka ze sbírky 
Sluncem a  stínem (1887). Druhým sborem 
byla píseň Chaloupky na text spisovatel-
ky Bohumily Klimšové. Rodačka z Poličky 
(*1851) byla učitelkou ženských prací na 
pražských školách, zároveň se věnovala 
tvorbě pro děti a  mládež (výchovně ori-
entované povídky a  básně) a  folkloristice 
Poličska a Podkrkonoší. Zajímavé je, že se 
roku 1912 přestěhovala do Nového Hradce 
Králové a zde také zemřela (1917). Sbor Sla-
vjan zanikl kolem roku 1908.

Hlavní částí programu byla hra ze sou-
časnosti o jednom jednání Jaroslava Vrch-
lického Nad propastí. Drama patří k  au-
torovým méně známým dílům; premiéru 
mělo v Praze 24. června 1887 a dočkalo se 
také uvedení v Národním divadle v slovin-
ské Lublani (1899).

Hru nastudovala Jednota divadelních 
ochotníků. Spolek vznikl roku 1868 a plnil 
funkci stálé divadelní scény. Vedle dramat 
českých (Václav Kliment Klicpera, Josef 
Kajetán Tyl) i  cizích autorů uvedl soubor 
také opery. Roku 1881 vznikl záměr vybu-
dovat vlastní divadelní budovu, ta byla 
slavnostně otevřena 24.  března 1885 a  di-

vadlo neslo název Městské divadlo 
Klicperovo – v  této budově se akade-
mie uskutečnila. 

Pozornému čtenáři jistě neušlo, že 
v  ženských rolích vystoupily slečny 
Zvěřinova a  Soukupova. V  některých 
oblastech Čech (v  českých nářečích) 
byly přípony -ova/-ová u  ženských 
příjmení užívány funkčně: varianta 
jmenná -ova byla určena nevdaným 
ženám (slečna Novákova) oproti že-
nám vdaným a  ovdovělým, jejichž 
příjmení končila příponou -ová (paní 
Nováková). V  70. letech 19. století se 
začaly prosazovat snahy obdobné 
rozlišení dodržovat také v  úředních 
dokumentech. Byly však odmítnuty: 
odpůrci poukazovali na funkční rozdíl 
obou přípon – příponou -ova se vyja-
dřuje majetek vlastníka a  příslušným 
tvarem se odpovídá na otázku čí (hol-
ka Novákova), přípona -ová vyjadřuje 
samostatnost a  rovnoprávnost ženy 
v poměru k muži (paní Nováková, paní 
mlynářová) a  tvarem se odpovídá na 
otázku která.

Za pozornost stojí také ceny míst. Nej-
dražší byly ceny v ložích (3 zlaté), levnější 
sedadla na balkoně, v přízemí, v zadních 
třech řadách a na galerii (70–30 krejcarů), 
nejlevnější byla místa k stání na parketu, 
v  přízemí a  na galerii (30–10 krejcarů), 
10 krejcarů stál studentský lístek.

Kolik peněz se akademií vybralo, není 
známo. Záznamy uvádějí, že Hradec Krá-
lové poukázal pro krucemburské pohořelé 
částku 1.341 zlatých.

Jiří Zeman

KRÁLOVÉHRADEcKÁ AKADEMIE – POMOc KRucEMbuRKu PO POŽÁRu 1893

Od počátku června je opět v provo-
zu letní kino v Krucemburku. V mě-
sících červenci a  srpnu budou na 
programu následující filmy:

•	  Smečka
•	  Tichý společník
•	  Podfuk za všechny prachy
•	  Matky
•	  Mazel a tajemství lesa
•	  Gump – pes, který naučil lidi žít
•	  Štěstí je krásná věc
•	  Léto patří rebelům
•	  Bábovky
•	  První kráva
•	  Princezna zakletá v čase
•	  Rytíři spravedlnosti
•	  Shorta
•	  Romulus a Remus: první král

Program bude upřesněn na webo-
vých stránkách městyse Krucemburk 
a na vývěsce kina.

PROgRAM LETNÍHO KINA
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Prázdniny jsou doslova za dveřmi a  my 
již otvíráme naše dveře pro všechny hos-
ty a příznivce z blízkého i dalekého okolí.  
Jako každým rokem si u  nás můžete od-
počinout a občerstvit se, opět poteče pivo 
proudem, a  pokud Vás bude trápit hlad, 
určitě se najde něco dobrého na zub. 

Stejně jako v uplynulých letech pro Vás 
připravujeme na měsíce červenec a  srpen 
řadu akcí, kterými bychom Vás rádi poba-
vili, zaujali a rozveselili. Můžete se těšit na 
divadélka pro děti, přednášky, hudební ve-
čery, soutěže a podobné aktivity. Program, 
který se stále rozrůstá a doplňuje, můžete 
v  aktualizované podobě najít na našich 
webových stránkách www.morerybnikre-
ka.cz  či na FB stránkách. Především by-
chom Vás ale velmi rádi pozvali na „zlatý 
hřeb“ našeho kulturního léta – na dvouví-
kendový hudební festival Hrošení na Řece. 

SHM KLubZÁKLADNÍ uMĚLEcKÁ ŠKOLA

TJ SPARTAK STARÉ RANSKO

Školní rok opět spěje ke konci, a to zname-
ná jediné – prázdniny. Tento školní rok byl 
asi pro všechny specifický, během kterého 
jsme zažili něco nečekaně nového. Uči-
li jsme se z větší části doma než ve škole, 
nemohli jsme na víkendovky a  jiné akce 
a  také spolčo B+B  jsme museli přerušit. 
Vyzkoušeli jsme si, jaké to je, a myslím, že 
na to nikdy nezapomeneme.

Se staršími dětmi jsme se zvládali spo-
jovat přes počítač. Většinou jsme si za-
hráli pár her a sdíleli své dojmy a zážitky 
z domácí výuky. Není však nad setkávání 
na živo, a proto se už těšíme na uklidnění 
pandemie a na spolčo každý týden na faře.

 Situace se ale zlepšuje, a  proto už je 
mnoho plánů na prázdniny. Co určitě ne-
bude chybět a  na co všechno se můžeme 
těšit? Rozhodně toho nebude málo a všich-
ni si spolu užijeme prázdniny naplno!

Takže kdy a  kde se budou konat cha-
loupky v létě?

Na konci prázdnin nás také čeká týden zá-
bavy, hledání, zkoumání, výletů a přípravy 
na návrat do školních lavic: 23.–27. srpna 
bude každý den program pro děti od 1. do 
9. třídy v Krucemburku na faře. 

Teď už stačí si zapsat do kalendáře da-
tum, poslat přihlášku a hurá za spoustou 
legrace a novými kamarády!

za SHM klub Krucemburk Markéta Němcová

Pobočka Základní umělecké školy v  Kru-
cemburku měla letos ztížené podmínky 
vyučování, stejně tak jako všechny ško-
ly u  nás, což zásadně ovlivnilo studium. 
Od  1.  ledna 2021 všichni učitelé přešli na 
distanční výuku, nejvíce jsme používali 
Messenger a WhattsApp, zasílali nahrávky 
a noty. Zvuky nástrojů nebyly ideální, čas-
to si učitel musel domýšlet, co vlastně žák 
hraje, snažil se zaslechnou správný tón, 
někdy selhávalo připojení a výuka se kom-
plikovala. Takto jsme ve výuce pokračovali 
až do 12. dubna, kdy jsme mohli začít s indi-
viduální výukou, tj. jeden žák a jeden učitel. 
Od 31. května byla obnovena i prezenční vý-
uka kolektivních předmětů – hudební na-
uky, sborového zpěvu a výtvarného oboru.

Přes neobvyklé těžkosti se téměř všech-
ny děti snažily plnit dobře své úkoly u ná-
stroje, mnozí v hudbě našli pomoc v těžké 
době izolace, hudba a  hrané skladby se 
jim staly bližší než kdykoli jindy. Objevily 
se i  výjimky, které tento nápor nezvládly 
a hraní na nástroj vzdaly.

Ač nám doba nepřeje, začátkem června 
jsme zvládli připravit několik koncertů: 
každý učitel natočil na video svoje žáky 
a připravil tak malý třídní koncert, absol-
venti 1. cyklu studia, mezi něž patří Terezie 
Matulová, Kristýna Šulcová a David Mita-
na, nahráli v chotěbořském studiu náročný 
absolventský koncert, všechna provedení 
budeme moci zhlédnout na kanále Youtu-
be, odkaz bude umístěn na stránkách ško-
ly: zuschot.cz.

Na závěr ještě shrnutí, co vše se v  zá-
kladní umělecké škole vyučuje. Největší 
zájem je vždy o hru na klavír, dále zobco-
vou flétnu, varhany, sólový zpěv, sborový 
zpěv, příčnou flétnu, altovou flétnu, vý-
tvarný obor.

V příštím školním roce posílí naše řady 
nový vyučující a  rozšíří se i okruh vyučo-
vaných nástrojů – přibude akordeon, klari-
net, hoboj, saxofon.

Těšíme se na nové žáky a přejeme všem 
krásné prožití letních měsíců.

Mgr. Marta Rejšková

Po rozvolnění situace jsme začali opět 
s trénováním – scházíme se každou neděli 
dopoledne. Účast je dobrá a je vidět, že fot-
bal opravdu všem chyběl. Nemůžeme za-
tím do šaten, a tak se hráči svlékají venku 
a sprchují doma.

OFS Havlíčkův Brod naplánoval pro 
zájemce z  okresních soutěží možnost při-
hlášení se do poháru, který se bude hrát 
v jednotlivých skupinách podle počtu při-
hlášených. Je to náhrada za neuskutečněná 
utkání a dobrá možnost fotbalové přípravy. 

Pokud to situace dovolí, okresní soutěže by 
měly začít sedmého srpna. Do té doby mají 
mužstva právě možnost využít pohárová 
utkání jako dobrou přípravu.

Staráme se o  vše potřebné a  udržujeme 
hřiště v takovém stavu, aby bylo připraveno 
pro nadcházející sezónu. Měli jsme už také 
první výborovou schůzi: řešili jsme a pláno-
vali vše, co je třeba udělat a  zajistit. Čeká 
nás také větší akce při výměně záchytných 
sítí, které se po letošní zimě úplně rozpadly.  

za TJ Spartak Jan Hülle   

Účastníci Datum Místo

Mladší holky 28. 7. – 4. 8. Strážek (u Žďáru n. S.)

Starší holky 11. – 21. 8. Mrákotín (u Jihlavy)

Mladší kluci 5. – 14. 7. Strážek (u Žďáru n. S.)

Starší kluci 31. 7. – 11. 8. Mrákotín (u Jihlavy)

Přejeme Vám všem krásné léto plné hezkých zážitků a už se moc těšíme na viděnou!
Vaše Moře u rybníka Řeka

Pátek 16. 7. 2021 
17.00 – Apalucha 
18.00 – WILD WEST 
19.10 – BOKOMARA trio 
20.20 – Hřích 
21.30 – Jaroslav SAMSON Lenk 

Sobota 17. 7. 2021 
13.00 – Pavlína Jíšová a BABABAND 
14.00 – Horizont 
15.10 – Eva BLONDÝNA Suková 
16.20 – Faux Pase FONET 
17.30 – MAZZEC 
18.40 – The McMillan's Brothers 
19.50 – EPYDEMYE 
21.00 – ŽALMAN a spol. 

Pořadatel si vyhrazuje právo operativně pozměnit časy vystoupení či složení interpretů.

MOŘE u RYbNÍKA ŘEKA PROgRAM HROŠENÍ 2021

Pátek 23. 7. 2021 
17.00 – Jauvajs 
18.00 – Early Times 
19.10 – Acoustic lrish 
20.20 – MILKEATERS 
21.30 – ISARA 

Sobota 24. 7. 2021 
13.00 – OMIŠBAND 
14.00 – JUDr. Ivo Jahelka 
15.10 – FUKANEC 
16.20 – Žofie Kabelková 
17.30 – STAŘENKY – původní Schovanky 
18.40 – Vojta „Kiďák“ Tomáško 
19.50 – CHRPA (Chrudim) 
21.00 – Roman Horka KAMELOT 
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Je konec října roku 1918. Praha vyšla do ulic a jásá. I Jan Zrzavý 
v kruhu svých známých umělců vítá vznik naší nové republiky. 
Už  27. října 1918 se setkává se svým přítelem Bohumilem Ku-
bištou.

„Kubišta se vrátil do Prahy 27. října 1918. Šťastnou náhodou 
jsem ho potkal na Příkopech, když právě přicházel z nádraží. Šli 
jsme spolu na večeři, Kubišta byl plný krásných plánů do budouc-
na. Druhý den jsme se setkali znovu. Bylo to 28. října; na Václav-
ském náměstí, na Příkopech, na Národní třídě byla celá Praha. 
Večer jsme strávili u Vladislava Hofmana a Václava Špály, kteří 
tehdy měli společný ateliér, vzrušeně jsme hovořili až do rána…“ 
(Jan Zrzavý vzpomíná na domov, dětství a mladá léta, 1971)

Pod touto radostí však úporně a neodbytně narůstá pravý její 
opak – utrpení, smutek a smrt. Spodním temným proudem jsou 
nejen mnohá utrpení a úmrtí vzešlá z války, ale rovněž utrpení 
a úmrtí způsobená pandemií tzv. španělské chřipky. O to horší 
však bylo, že o pandemii se toho tehdy mnoho nevědělo, proto-
že na tyto informace bylo uvaleno válečné embargo. Španělsko 
ve válce účastno nebylo, proto svobodné informace plynuly jen 
odtud a nemoc tak byla pojmenována po Španělsku, byť poně-
kud neprávem.  

Česká veřejnost byla opojena nově vzniklou republikou. Ani 
Jana Zrzavého nic zlého nenapadlo, když po několika setkáních 
s navrátivším se Bohumilem Kubištou se naráz tento jeho přítel 
přestal na veřejnosti vyskytovat. Dny plynuly a náhle přepadlo 
Jana Zrzavého nějaké zlé tušení a začal svého přítele usilovně 
hledat. Marně. Jeho tělo leželo v márnici.

„Netušil jsem, když jsem mu naposled tiskl ruku, že se s ním 
shledám až v umrlčí komoře, zahaleným v bílá roucha, velebným 
a majestátním v chladu smrti, s podivným a záhadným úsměvem 
na rtech.“ (časopis Kmen 2, č. 42, 19. 12. 1918)  

JAN ZRZAVÝ A JEHO SETKÁNÍ S PANDEMIÍ

Bohumil Kubišta zemřel na španělskou chřipku 27. listopadu 
1918 ve svých 34 letech. Ukázalo se, že ona zlá předtucha padla 
na Jana Zrzavého právě v momentu úmrtí Bohumila Kubišty. Jan 
Zrzavý, tehdy osmadvacetiletý, ztratil svého nejlepšího přítele 
i učitele. Vzhlížel k němu jako k charakterově pevnému a mrav-
ně ušlechtilému člověku, který mu byl velmi blízký svým filo-
zofickým založením, svou uměleckou svobodou a pravdivostí, 
svou lidskou opravdovostí, cílevědomostí a  svým pronikavým 
intelektem.

„Vzbudil ve mně vůli, naučil mne pracovati, učinil ze mne řád-
ného muže, jenž logicky, s železnou vytrvalostí a vůlí jde za svým 
cílem.“ (časopis Kmen 2, č. 42, 19. 12. 1918)

Jan Zrzavý si uvědomoval, že to je právě on, kdo má poukázat 
na umělecké a lidské hodnoty Bohumila Kubišty. Pronesl zasvě-
cený nekrolog na jeho pohřbu a uspořádal posmrtnou výstavu 
Kubištova nedokončeného díla. Napsal několik článků, v nichž 
jako jeden z prvních analyzoval Kubištovo dílo a sestavil kata-
log k jeho výstavě. Byl přesvědčen, že umění Bohumila Kubišty 
má trvalou hodnotu a  stane se nedílnou součástí naší národ-
ní kultury. Nemýlil se. Když si prohlížel Jan Zrzavý už ve svém 
pozdním věku roku 1977 monografii Bohumila Kubišty, zachytil 
pohotový objektiv jeho tiché pohroužení do vzpomínek na nej-
lepšího přítele.

Vzhledem k naší současné době, která je poznamenána koro-
navirovou pandemií, si při čtení textů Jana Zrzavého uvědomu-
ji, že on sám ani lidé v jeho okolí si tehdejší pandemii španěl-
ské chřipky nijak zvlášť nepřipouštěli. Neinformovanost držela 
lidi v jisté nevědomosti. Oběti na životech však byly nedozírné, 
svým rozsahem v  konečném důsledku daleko větší než počet 
obětí první světové války. A úmrtí Bohumila Kubišty bylo vel-
kou ztrátou nejen pro Jana Zrzavého, ale i pro celý svět kulturní. 

Dr. Jitka Měřinská, Společnost Jana Zrzavého, z. s.Jan Zrzavý nad monografií Bohumila Kubišty, 1977, foto Jaroslav Krejčí 

Bohumil Kubišta: Autoportrét se založenýma rukama, 1904–1905



21

STĚHOVÁNÍ KNIHOVNY

Kdy vznikla v  Krucemburku veřejná 
knihovna, není známo: její zřízení zřejmě 
souviselo s  povinným zakládáním škol-
ních knihoven. Knihovna pro učitele a lid 
byla při veřejné škole založena roku 1838 
a bylo v ní také oddělení pro dospělé. V té 
době vznikla zřejmě i první čtenářská spo-
lečnost. 

Novodobá historie krucemburské ve-
řejné knihovny byla spojena se  záko-
nem č.  47/1919 Sb. O  obecních veřejných 
knihovnách, který byl schválen 22. čer-
vence 1919: nařizoval obcím zřizovat a do-
tovat veřejné knihovny. Sídlila v  zasedací 
místnosti obecního domu čp. 13. Roku 1938 
měla celkem 349 svazků, během roku dary 
a  koupí přibylo 66  svazků. Navštěvovalo 
ji 78 řádných členů; vypůjčili si 943 knih, 
nejžádanějšími spisovateli byli Alois Ji-
rásek, František Sokol-Tůma, Josef Kopta 
a  Jindřich Šimon Baar. Knihovníkem byl 
v té době učitel Jaroslav Jelínek. Knihovny 
však měly – vedle školy – také jednotlivé 
společenské organizace.

Po  roce 1950 sídlila obecní knihovna 
v malé místnosti budovy místního národní-
ho výboru (čp. 13). V roce 1966 došlo ke slou-
čení místní lidové knihovny s knihovnami 
podniků (Stap, Svit, Východočeské dřevař-
ské závody). Protože dosavadní prostory již 
nevyhovovaly, byla obecní knihovna pře-
stěhována do prvního patra budovy hasič-
ské zbrojnice. Místnost byla vybavena no-
vým zařízením, které vyrobili zaměstnanci 
Východočeských dřevařských závodů. Měla 
přes 3.000 titulů, z toho 2.000 titulů belet-
rie, 500 populárně naučných knih, 500 knih 
bylo určeno dětem a mládeži (z toho 70 po-
pulárně naučných). Knihovna měla 160 
čtenářů. Dlouholetou knihovnicí (do  roku 
1972) byla Libuše Chmelíková-Švarcová, 
později Marta Stehlíková.

Poté, co byly prostory uvolněny pro kan-
celáře zemědělského družstva (1974), byla 
knihovna přestěhována do  učitelského 

domu (čp. 18). V roce 1980 měla knihovna 
5.071 svazků knih, navštěvovalo ji 107 čte-
nářů, z toho 50 dětí do 14 let. Během roku 
bylo vypůjčeno 1.929 knih.

Po  rekonstrukci budovy národního vý-
boru byla knihovna v  jejím přízemí. Poté, 
co  byly prostory uvolněny pro Agrobanku 
(1990), byly knihy půjčovány v  rodinném 
domku čp. 88. Roku 1993 se knihovna vráti-
la zpět do prostor v hasičské zbrojnici: dis-
ponovala 5.780 knihami, čtenáři si  mohli 
zapůjčit i některé časopisy, např. Květy, Bra-
vo, Katka či  Zahrádkář. Snižoval se  počet 
registrovaných čtenářů (roku 1999 jen 47).

Koncem roku 2000 byla knihovna pře-
stěhována do  přízemí budovy základní 
školy do  upravené místnosti po  bývalých 
šatnách. Knihovna měla přes 6.000 svaz-
ků, byl do ní zaveden internet. Stálých čte-
nářů bylo kolem 65 a ročně si vypůjčili přes 
dva tisíce svazků (roku 2006 dokonce přes 
tři a půl tisíce). Rozvíjela se meziknihovní 
spolupráce s Krajskou knihovnou v Havlíč-
kově Brodě. Knihovní fond postupně za-
starával (některé knihy si  nikdo nepůjčo-
val) a opotřebovával. Proto bylo roku 2016 
vyřazeno přes půl druhého tisíce svazků. 
Každoročně byly však dokupovány nové 
knihy. Knihovnu vedla Jana Coufalová.

Dne 15. dubna 2021 byla otevřena nová 
knihovna v prvním patře budovy zdravot-
ního střediska.

Přípravné práce na  stěhování začaly 
na  konci minulého roku. Velkou zásluhu 
na  přestěhování knihovny mají zaměst-
nanci technických služeb městyse, v jejichž 
režii byly nejen drobné stavební práce v bu-
doucí knihovně, ale i  montáž příslušného 
nábytku, který vyrobil Michal Starý (Ždírec 
nad Doubravou), a  hlavně přestěhování 
zhruba stovky přepravek s knihami. 

Poté následovala téměř mravenčí prá-
ce s  evidencí knih. Všechny přestěhované 
knihy byly postupně zaevidovány do  kni-
hovního programu Tritius, roztříděny a roz-
místěny do příslušných regálů. Časově ná-
ročnější to bylo s evidencí knih, které jsme 
nově zakoupili. Ale vše se podařilo a nyní 
máme v knihovně pestrou nabídku knížek.

Díky přestěhování do  větších prostor 
vznikla oddělená místnost pro malé čte-
náře s  hracím koutkem. Literatura pro 
děti je  rozdělena podle věku. Pro úplně 
nejmenší návštěvníky jsou připravena le-
porela, pohádkové knížky a  říkadla. Děti 
si v knihovně mohou vyzkoušet i kouzelné 
čtení s  interaktivní Albi tužkou. Knihovní 
fond jsme doplnili o nabídku knih pro za-
čínající čtenáře s označením „první čtení“, 
hádanky a  naučné knihy. Pro starší žáky 
jsou připraveny dobrodružné a  fantasy 
knížky, komiksy, doporučená literatura 
a knihy s dvojjazyčným textem. Pro všech-
ny nově zaregistrované dětské čtenáře 
máme malý dárek.

Ale i pro dospělé je připraven široký vý-
běr knih. Rozšířili jsme nabídku jak z ob-
lasti beletrie, tak i  naučné knížky, půjčit 
si  můžete nově i  audioknihy, k  dispozici 
jsou časopisy. Spolupracujeme s Krajskou 
knihovnou v Havlíčkově Brodě, která nám 
z  výměnného fondu zapůjčila zhruba 
500 knih, které budeme pravidelně ob-
měňovat, abychom pro své čtenáře měli 
zajímavé nové knížky. V  současné době 
se  v knihovně nachází téměř 2.100 svaz-
ků knih. Knihovní fond stále doplňujeme 
o nové publikace.

Pro osoby, které se např. ze zdravotních 
důvodů nemohou dostat do knihovny, za-
jistíme donáškovou službu domů.

Nyní pracujeme na  tvorbě webových 
stránek, jejichž součástí bude mimo jiné 
online katalog, kde si bude moci každý za-
registrovaný uživatel ověřit, zda je požado-
vaný titul v knihovně k dispozici.

Knihovna je  otevřena ve  čtvrtek od  10 
do 12 hodin a v pátek od 16 do 18 hodin.

Velké poděkování za  novou knihovnu 
patří panu starostovi Mgr. Otto Kohoutovi 
a celému vedení Městyse Krucemburk.

za knihovnu Jana Coufalová, Olga Kotenová

K prvním návštěvníkům nové knihovny 
patřily děti mateřské školy
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V  pátek 11. června od 20 hodin jsme po 
dlouhé neplánované odmlce konečně 
mohli přivítat Divadélko DIK z  Chotěbo-
ře, a to se známou hrou Čtyři vraždy stačí, 
drahoušku. I přes malou účast se ochotní-
ci předvedli v co nejlepším světle a podali 
skvělý výkon. Nám, co jsme se akce zúčast-
nili, se hra moc líbila. Doufejme, že toto byl 
počátek návratu kultury do našich obcí. 

Dagmar Sobotková

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
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SbOR DObROVOLNÝcH HASIČů

Naše jednotka v  druhém čtvrtletí vyjíždě-
la k šesti událostem. Jednalo se 4× o tech-
nickou pomoc a 2× o požár, z toho o jeden 
planý poplach, kdy při nahlášeném pálení 
klestu oznamovatel nereagoval na ověřo-
vací hovor z KOPIS (Krajské operační a in-
formační středisko). Tímto bychom chtěli 
připomenout povinnost nahlásit plánova-
né pálení klestí na KOPIS prostřednictvím 
webového formuláře.

Proběhly pravidelné kondiční jízdy a kont-
rola techniky. Z rozpočtu městyse byly do-
vybaveny výstroje členů jednotky (jednalo 
se o  svítilny na přilby, nehořlavé kukly 
a zásahovou obuv). Z důvodu konce život-
nosti dýchací techniky byla provedena její 
obnova. V  rámci zachování akceschop-
nosti výjezdové jednotky městys uvolnil 
z rozpočtu finanční prostředky na pořízení 
nové dýchací techniky.

Podařilo se nám získat sponzorský dar v po-
době D-programu (4× hadice a 2× proudni-
ce) od Zemědělská a.s. Krucemburk a dále 
batoh na D-program od Ing. arch Davida 
Ptáčka, Ing. Radky Krškové a  Ing. Zdeňka 
Hulínského v zastoupení firmy Masterplan 
projektanti, s.r.o.

Vzhledem k narůstajícímu výskytu boda-
vého hmyzu uvádíme kontakty v  případě 
ohrožení na jeho odstranění: 722  563  638 
(Ondřej Dostál), 728 209 074 (Martin Kasal)

Po kompletní rekonstrukci nám byla pře-
dána klubovna. Chtěli bychom poděkovat 
Úřadu městyse za vyřízení a realizaci této 
akce. Další poděkování patří p. Miroslavu 
Zvolánkovi za kompletní rozvod elektric-
ké energie, který věnoval jako sponzorský 
dar. Dále pak p. Romanu Kafkovi a p. Petru 
Fialovi v zastoupení firmy Aluniall, s.r.o., 
kteří věnovali finanční dar na dovybavení 
klubovny.

Všem sponzorům, Úřadu městyse a  ak-
tivním členům SDH patří velké poděkování.

S přáním příjemných dnů 
členové SDH Krucemburk

Na jaře byla kompletně dokončena rekon-
strukce hasičské klubovny u MŠ. Jak jsem 
informoval dříve, klubovna prošla celko-
vou rekonstrukcí. Na její hlavní opravu, 
tedy novou střechu, zateplení stěn a výmě-
nu oken a dveří, jsme využili dotaci z pro-
gramu Ministerstva životního prostředí 
– Zelená úsporám. Tuto akci provedla na 
základě veřejné soutěže firma Reniers.

V  klubovně bylo třeba dále provést no-
vou elektroinstalaci s osvětlením, instala-
ci vody a  odpadů, nové toalety, položení 
dlažby včetně nových podkladních vrstev, 
nové vnější schodiště a nakonec i zařízení 
klubovny kuchyňskou linkou se spotřebi-
či, stoly a židlemi.

Kompletní rekonstrukce s  vybave-
ním, včetně nákladů na projektovou do-

kumentaci, TDI a  další náklady, vyšla 
cca na 1.250.000 Kč s  DPH. S  dotací cca 
440.000  Kč (bude upřesněno fondem – 
probíhá administrace) částka vychází cca 
na 810.000 Kč s DPH.

Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří 
se na rekonstrukci podíleli. Jsou to firma 
Radim Reniers, Ondráček VODO-TOPO-
-PLYN  s.r.o. (Pavel Ondráček, Jindřich 
Hájek), Miroslav Blažek – zednictví, truh-
lářství Michal Starý. Dále bych chtěl podě-
kovat hasičům, kteří se angažovali a  po-
máhali nám, abychom celou rekonstrukci 
dotáhli do konce. Jsou jimi Ondřej Dostál, 
David Dostál a Martin Trávníček. Dále dě-
kuji zaměstnancům obce Miroslavu Kubo-
vému a  Pavlu Klimešovi, kteří se zapojili 
do stavebních prací a  provedli mimo jiné 

pokládku dlažby. Zvláštní poděkování pa-
tří panu Miroslavu Zvolánkovi, který v klu-
bovně provedl sponzorsky práce na elek-
troinstalacích, a  panu Davidu Dostálovi, 
který provedl sponzorsky některé zámeč-
nické práce. 

Věříme, že bude klubovna sloužit ne-
jen pro mladé hasiče, aby náš sbor udržel 
u hasičiny mladou generaci, ale i jako zá-
zemí pro kulturní a sportovní akce. 

Mgr. Otto Kohout

REKONSTRuKcE HASIČSKÉ KLubOVNY

Ministerstvo životního prostředí 
- identifikační číslo dotace EIS 300124 – 

Klubovna SDH Krucemburk
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Domov

Nová váha na sběrném dvoře   V dubnu byla na sběrném dvoře nainstalována mostní váha pro vážení automobilů.

Biocentrum Mlýnské rybníky   Začala akce „Biocentrum Mlýnské rybníky“. V březnu 
došlo k vypouštění a výlovu obou rybníků, samotné práce na odbahnění začaly v květnu.


