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PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ

V sobotu 5. září se konal ve Vepříkově již 13. ročník 
Podoubravského víceboje. Letos byl náš tým slo-
žen ze samých nováčků v této soutěži – moji nabíd-
ku reprezentovat naši obec neodmítli zaměstnanci 
technických služeb. Původně se akce měla konat 
v Rušinově, ale ta nakonec pořádání i účast ve ví-
ceboji vzdala.

Sešli jsme se za krásného, téměř letního poča-
sí v  hasičském areálu Vepříkov. Bylo připraveno 
devět disciplín různého charakteru od poznávání 
zvířat, znaků obcí regionu Habersko, lovení rybek 
v rybníce či házení diskem na koš v disciplíně disc-
golf až po dělání jitrnic. Ne vždy se nám dařilo tak, 
jak bychom si přáli, a  proto pro nás jednoznačně 
platilo heslo „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. 
Nakonec jsme stylově na 13. ročníku obsadili krás-
né 13. místo. 

Příští rok by se měl víceboj konat v  Libici nad 
Doubravou, a tak po nabytých zkušenostech se již 
těšíme a  doufáme, že budeme mít lepší umístění 
a také větší účast (ostatní obce na akci měly 5 a více 
zástupců).

Touto cestou děkuji Pavlu Klimešovi a Jaroslavu 
Klukanovi za podporu a reprezentaci obce. 

Dagmar Sobotková

Jeden z posledních letních víkendů 5. a 6. září se reprezentativ-
ní prostory Obřadní síně Úřadu městyse změnily v  uměleckou 
galerii. Uskutečnila se zde prodejní výstava místních malířů 
Elišky Matoušové a  Ondřeje Jandy. Byly zde k  vidění téměř tři 
desítky obrazů. Návštěvníkům malíři přiblížili svým jedinečným 
způsobem pohled na zdejší krajinu, krásu architektury i útulný 
domov. Výtvarný rozsah vystavujících umělců byl široký – od 
klasické krajinářské malby po expresivní abstraktní tvorbu. Kaž-
dý návštěvník si tudíž našel svému vkusu blízký obraz. Výstava 
měla kladný ohlas jak u laické, tak i odborné veřejnosti. Tímto 
bych chtěl za vystavující poděkovat všem návštěvníkům a také 
ÚM za možnost uspořádat tuto výstavu.

Ondřej Janda

VÝSTAVA OBRAZŮ
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Po krásném létu začal v úterý 1. září nový školní rok. 
Provoz MŠ byl po celé prázdniny, ale rodiče této mož-
nosti příliš nevyužili.

Mateřskou školu navštěvují děti od 2 do 6  let, jsou 
nejen z Krucemburku, ale i z blízkého okolí. V součas-
né době máme plnou kapacitu – 75 dětí. Společně bu-
deme pracovat podle Školního vzdělávacího programu 
pro předškolní vzdělávání s názvem „Strom poznání“.

Dny ve školce nám zpestří návštěvy kina, pohád-
ky divadélka „Úsměv“, dny s barvičkami, výlety do 
přírody, exkurze, tvořivá dílna. MŠ vypracovala ně-
kolik projektů pro práci s dětmi. Projekty jsou různě 
zaměřené – na kulturu, sport, výchovně vzdělávací 
aktivity a seznamování s přírodou.

Od září bude probíhat ve spolupráci se základní 
školou plavecký výcvik pro starší děti v bazénu v Hlin-
sku v Čechách. Koncem září budou děti jezdit na zim-
ní stadion do Chotěboře učit se bruslit. Začátkem října 
pojedeme na prohlídku letiště v Pardubicích. V zimě 
se budou děti těšit na lyžařský kurz pod odborným ve-
dením instruktorů ze Ski Fanatic lyžařské školy.

Přejeme si, ať se svými kamarády zažijeme spoustu 
legrace a pohody.

děti a zaměstnanci MŠ

Z DĚNÍ V MŠ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Ještě před uzavřením škol kvůli koronavi-
rové pandemii se naši žáci účastnili soutěží 
a olympiád. Mnohé z nich již nebylo možné 
dotáhnout do vyšších postupových kol. Ale 
přesto bychom se rádi podělili se čtenáři 
s úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout. 

3.  března se uskutečnilo okresní kolo 
Chemické olympiády v  Havlíčkově Brodě. 
René Vašek z 9. třídy si vedl skvěle, umís-
til se na 4. místě s postupem do krajského 

Téměř po roce se 19. září uskutečnilo v sále kru-
cemburského kina slavnostní vítání občánků. 
Nově narozené děti – Václava Vavrouška, Julii 
a  Lucii Zvolánkovy, Hynka Zrzavého, Filipa 
Kohla, Anastázii Křivskou, Jakuba Kristla, Já-
chyma Dvořáka, Matouše Ježka, Beátu Dostá-
lovou, Viktorii Janáčkovou, Tadeáše Rámiše, 
Václava Losenického, Lukáše Bláhu, Petra 
Kotyzu, Elenu Ondráčkovou, Valerii Motlo-
vou, Terezu Jandovou, Marianu Bezouško-
vou a Matyáše Klimeše – přivítal mezi nové ob-
čánky Krucemburku starosta městyse Mgr. Otto 
Kohout společně s dětmi z mateřské školy, které 
potěšily všechny přítomné hosty milými básnič-
kami. O hudební doprovod se postarala Monika 
Vašková. Rodičům i dětem přejeme pevné zdra-
ví, hodně štěstí a spokojenosti.

ZPRÁVY Z NAŠÍ ZŠ
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kola v Jihlavě. Z důvodu pandemie korona-
viru však bylo zrušeno (mělo se uskutečnit 
24. března v prostorách Gymnázia Jihlava).
Soutěž „Hledáme nejlepšího Mladého che-
mika ČR“ probíhala od října loňského roku 
a  skládala se z  dvoukolového testování 
teoretických znalostí a  prověrky praktic-
kých dovedností v  laboratoři. Celkem se 
klání zúčastnilo více než 6.500 žáků devá-
tých tříd ze 193 základních škol pěti krajů: 
Pardubického, Královéhradeckého, Libe-
reckého, Středočeského a  Kraje Vysočina. 
Naše škola opět dala o sobě vědět. Ve stře-
du 6. května proběhlo vyhlášení výsledků 
chemické soutěže v Pardubicích. René Va-

šek získal krásné 27. místo. Gratulujeme 
k dosaženým výsledkům.

Po koronavirové pandemii a  dvou mě-
sících prázdnin se škola opět otevřela pro 
všechny žáky k  zahájení školního roku 
2020–21. Poprvé přišlo do školy 16 prv-
ňáčků. Ostatní žáci se určitě těšili na svo-
je spolužáky a  učitele. Školní rok zahájil 
svým projevem pan ředitel Mgr. Jiří Šikl 
a pan starosta Mgr. Otto Kohout. Oba při-
vítali všechny žáky, zaměstnance a popřáli 
úspěchy ve školní práci.

V letošním školním roce se na naší škole 
vyučuje celkem 169 žáků v devíti třídách po-
dle vzdělávacího programu „Řeka života“.

Žáci 7. ročníku začali od září s výukou dru-
hého cizího jazyka. 14 sedmáků si zvolilo 
ruský jazyk a 8 německý jazyk.

Nadále bude probíhat sběr pomerančo-
vé a citronové kůry a v rámci Recyklohraní 
sběr baterií a drobného elektromateriálu.

Plavání v Hlinsku se letos zúčastní žáci 
3. a 4. ročníku. Mladší žáci si osvojí jednot-
livé plavecké styly a  ti starší se zdokonalí 
a získají lepší fyzickou zdatnost a kondici.

Aktuální informace o  dění ve škole na-
jdete na webových stránkách www.zskru-
cemburk.cz. Čtenářům přejeme příjemné 
podzimní dny. 

kolektiv zaměstnanců ZŠ Krucemburk

25. června se uskutečnilo slavnostní vy-
řazení žáků deváté třídy v Obřadní síni 
Úřadu městyse Krucemburk. Po  pro-
jevu pana starosty Mgr. Otto Kohouta 
a pana ředitele Mgr. Jiřího Šikla obdr-
želi žáci poslední vysvědčení na zá-

kladní škole a sami se rozloučili svým 
projevem. Pro každého byla připravena 
stužka, pamětní list a drobné dárky. At-
mosféru doplnilo vystoupení žáků ZUŠ 
pod vedením Mgr. Marty Rejškové. 

Všem absolventům přejeme hodně 
štěstí a  úspěchů v  životě a  v dalším 
studiu na střední škole.

VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍDY 

Pokračování – Zprávy ZŠ

Třídní učitelé v jednotlivých třídách:

I. tř. Mgr. Hana Štědronská 16 žáků

II. tř. Mgr. Eva Janáčková 17 žáků

III. tř. Mgr. Jana Mäkki 13 žáků

IV. tř. Mgr. Marion Polívková 22 žáků

V. tř. Mgr. Věra Štouračová 14 žáků

VI. tř. Mgr. Alena Bencová 26 žáků

VII. tř. Mgr. Jana Vašíčková 22 žáků

VIII. tř. Mgr. Klára Raurová 20 žáků

IX. tř. Mgr. Monika Henychová 19 žáků

Ostatní pedagogičtí pracovníci: 
Mgr. Miloslava Baumgärtnerová – zástup-
kyně ředitele a  správce ICT, Ing. Ivana 
Tomková pracuje jako výchovná poradky-
ně, Mgr. Alena Bencová zastává funkci me-
todika prevence a Mgr. Simona Brudovská 
– učitelka na 2.  stupni. Ve školní družině 
se stará o  děti paní vychovatelka Daniela 
Balková. Lenka Svobodová, Hana Kubová, 
Dis., Lenka Jonášová, Veronika Strašilová 
a Mgr. Romana Mikulecká jsou asistentka-
mi pedagoga v 2., 8. a 9. třídě. 

Provozní zaměstnanci: 
Miroslava Slanařová – hospodářka, Milan 
Novotný – školník, Jana Lacková, Marie Ju-
nová a Hana Němcová se starají o čistotu 
ve škole. Ve školní kuchyni pracují Bohu-
slava Pečenková – vedoucí školní jídel-
ny, paní kuchařky Stanislava Adámková 
a Hana Mühlfaitová.
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V letním kině se letos promítalo od 
27. června do 28. srpna. 22 předsta-
vení navštívilo 657 platících divá-
ků. Nejnavštěvovanější byly české 
filmy 3Bobule  (214 diváků), dále 
Vlastníci, Bourák a Havel.

Ladislav Polanský

V  roce 2020 jsme podali žádost o  dotaci 
z  rozpočtu Kraje Vysočina na podporu 
turistických center v Kraji Vysočina pro 
Informační centrum a  Pamětní síň Jana 
Zrzavého Krucemburk. Naše žádost byla 
úspěšná a byla podepsána smlouva o po-
skytnutí dotace v  celkové výši 56.000 Kč. 
Dotace bude použita na dovybavení naše-
ho infocentra (např. stroj na kroužkovou 
vazbu pro přípravu tištěných materiálů, 
wifi routeru) a hlavně na nákup prezentač-
ního stanu našeho infocentra. 

Vedení základní školy a  zastupitelstvo 
Úřadu městyse se shodly v  tom, že se 
ve školní kuchyni v době letních prázdnin 
provede výměna dlažby a  obkladů. Záro-
veň musela být vyměněna elektroinstalace 
a vodovodní a odpadní rozvody. Plánování 
akce se společně ujali paní místostarostka 
Dagmar Sobotková a ředitel školy Jiří Šikl. 
Peníze poskytl ÚM s  částečnou podporou 
Kraje Vysočina.

Celou stavbu zaštítila firma Ondráček 
vodo-topo-plyn. 24. června 2020 začalo 
vyklízení prostorů kuchyně za pomoci za-
městnanců ÚM. Elektroinstalace se ujal pan 
Ladislav Štejnar. Malířská firma pana Mila-
na Jágra dokončila práce v polovině srpna. 

Odpojení a zapojení spotřebičů provedl pan 
Jiří Přiklopil. Všichni zúčastnění provedli 
svoji práci na výbornou, a proto můžeme od 
1. září vařit v kuchyni, která svítí novotou. 
Děkuji panu školníkovi a paním kuchařkám 
za odvedenou práci při stěhování a úklidu. 

Přejeme si, aby se nám 
v pěkném prostředí dob-
ře vařilo a našim strávní-
kům chutnalo. Všem pa-
tří za dobře odvedenou 
práci velké díky.

vedoucí školní kuchyně 
Bohuslava Pečenková

V letošním roce jsme podali dvě žádosti o dotaci z rozpočtu Kraje Vy-
sočina pro vybavení Jednotky požární ochrany Krucemburk. Jednalo 
se o  dotaci na „Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí“ 
a dotaci na „Technické vybavení jednotek požární ochrany obcí“. Naše 
žádost na dotaci na „Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí“ 
byla úspěšná a byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace v celkové 
výši 30.000 Kč. Dotaci jsme použili na nákup dovybavení zásahovým 
oblečením pro naše hasiče. Dotace na „Technické vybavení jednotek 
požární ochrany obcí“ byla také úspěšná a městys zakoupil elektro-
centrálu HONDA ECT 7000P za cenu 79.500 Kč, Kraj Vysočina přispěl na 
nákup částkou 35.000 Kč.

Touto cestou bych nejdříve chtěla po-
děkovat všem občanům, kteří sami 
udržují obecní pozemky před svými 
nemovitostmi a  zahrádkami. Ostatní 
tímto žádám, aby umožnili pracovní-
kům technických služeb tyto pozem-
ky posekat. Stává se totiž, že větve 

z jejich stromů, keřů a velkých rostlin 
přesahují na obecní pozemek a  oni 
nemohou pozemek posekat, jelikož se 
tam s  technikou nedostanou. Děkuji 
za pochopení a spolupráci.

Dagmar Sobotková

ZPRÁVY Z ÚŘADU MĚSTYSE DOTAČNÍ TITULY KRAJE VYSOČINA 

LETNÍ KINO UPOZORNĚNÍ – ÚDRŽBA ZELENĚ V OBCI

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ V ZŠ
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Vážení spoluobčané, 
již druhým rokem máme v  obci rozmís-
těno 20 kusů hnědých kontejnerů na tzv. 
BIOODPAD. Chci opět upozornit občany, 
že primárně jsou tyto kontejnery určeny 
na menší odpad z domácností, jak jsem již 
psala v  časopise 1/2020. Bohužel situace 
je nyní taková, že nejvíc se do kontejne-
rů ukládá posekaná tráva (někdy bohu-
žel celý pokácený strom), což je vidět i na 
vyvezeném množství za červenec a  srpen 
letošního roku: v  porovnání se stejným 
obdobím loňského roku se letos vyvezlo 
o téměř 5 tun více. 

Za tuto službu samozřejmě musíme zapla-
tit, i když stačí tak málo – začít opět více 
využívat sběrný dvůr, odkud se poté vše 
vozí do kompostárny ve Ždírci nad Doubra-
vou, a tato služba je zdarma. Já sama jsem 
několikrát byla svědkem situace, kdy maji-
tel velké zahrady poseká trávu, vše vyveze 
do hnědého kontejneru a ani ho nenapad-
ne, že je k  tomu určen sběrný dvůr, popř. 
kompostér. Jak to dělal před rokem 2019, 
když ještě kontejnery nebyly po obci roz-
místěné? Na jaře 2021 budou k  dispozici 
další kompostéry, a tak věřím, že se situace 
zlepší. V opačném případě bychom museli 
hnědé popelnice omezit nebo navýšit ob-
čanům poplatek za odpad. Děkuji všem za 
pochopení.

Dagmar Sobotková

BIOODPAD A SEČENÍ TRÁVYSTOLNÍ KALENDÁŘ 2021

UPOZORNĚNÍ – TV POŘAD

Česká televize odvysílá 17. října na 
programu ČT2 v  pořadu Náš venkov 
reportáž o nově zbudovaných zastáv-
kách v  Krucemburku a  v  Hluboké. 
Tyto zastávky byly nominovány do 
architektonické soutěže.

Upozornění: Podle aktuálního stavu omezení hromadných akcí může dojít ke změnám.

Na rok 2021 pro Vás Úřad městyse Krucemburk připravil stolní kalendáře, které 
zachycují čtvero ročních období v Krucemburku, Starém Ransku a Hluboké. 

Týdenní kalendář s fotografiemi Krucemburku, Starého Ranska a Hluboké 
bude k prodeji na Úřadu městyse.

Městys krucemburk  ..................................................................................   2021
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35. zasedání – 10. 6. 2020
RM schvaluje:
* Omezení provozu MŠ v období od 1. 7. 

do 14. 8. 2020. V tomto období bude ote-
vřena jedna třída. Od 17. 8. bude MŠ v pl-
ném provozu.

* Rozpočtové opatření č. 7/2020.
* Uzavření Smlouvy o  nájmu nebyto-

vých prostor v budově zdravotního stře-
diska s firmou Liem Servis (Chotěboř) na 
provozování kadeřnických a  holičských 
služeb za cenu 558 Kč/měsíc s účinností 
od 17. 6. 2020.

* Uzavření nové Smlouvy o  nájmu ne-
bytových prostor v budově zdravotního 
střediska s panem Jaroslavem Joskou na 
provozování holičské činnosti za cenu 
279 Kč/měsíc s účinností od 17. 6. 2020.

* Uzavření Smlouvy o výpůjčce majetku 
na bezplatné užívání pozemků PK 527, 
PK 529, PK 530 v k. ú. Krucemburk s Úřa-
dem pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových (Praha 2). 

* Uzavření dodatku č.  1 ke Smlouvě 
o  dílo na stavební práce ohradní zdi 
u  evangelického hřbitova, uzavřené se 
společností PETRAlaan (Světlá nad Sá-
zavou). Předmětem dodatku je změna 
termínu ukončení prací nejpozději do 
30. 9. 2020 a změna ceny díla na částku 
1.415.443,83 Kč včetně DPH.

* Uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení 
díla „Veřejné osvětlení nám. Jana Zrza-
vého, Krucemburk, přílož kabelu VO“ se 
společností VČE – montáže (Pardubice). 
Cena za zhotovení díla je 517.165 Kč bez 
DPH.

* Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 
o  zřízení věcného břemene-služebnosti 
na umístění veřejného osvětlení do po-
zemku parc. č. 1641/1 v k. ú. Krucemburk 
se společností Ředitelství silnic a dálnic 
ČR (Praha 4-Nusle). Městys Krucemburk 
za zřízení věcného břemene-služebnos-
ti uhradí jednorázovou náhradu ve výši 
786,74 Kč včetně DPH.

* Podání žádosti o dotaci z Fondu Vyso-
činy z programu „Obnova venkova Vyso-
činy 2020“ na projekt „Úprava veřejného 
prostranství a oprava památníku padlých 
na Starém Ransku“.

* Uzavření Smlouvy o  dílo na opravu 
školní kuchyně v  ZŠ s  firmou Ondráček 
vodo-topo-plyn (Ždírec nad Doubravou) 
za cenu 397.495 Kč včetně DPH.

* Objednávku na realizaci přeložky STL 
plynovodu na stavbě parkoviště u  zdra-
votního střediska od firmy ERMONT (Hlin-
sko) ve výši 82.449,40 Kč včetně DPH.

RM pověřuje:
* Místostarostku Dagmar Sobotkovou pod-

pisem Smlouvy o dílo na opravu školní 
kuchyně v ZŠ s firmou Ondráček vodo-to-
po-plyn (Ždírec nad Doubravou). 

36. zasedání – 8. 7. 2020
RM schvaluje:
* Návrh kontroly vnitřního auditu na 

Pečovatelské službě. Jedná se o  kontrolu 
systému kritických bodů v provozovně PČ. 

* Uzavření smlouvy na pronájem veřej-
ného prostranství pod parkem na ko-
nání pouti v  roce 2021 žadatelům Jozefu 
a  Vlastě Spilkovým (Hlinsko v  Čechách) 
za cenu 35.000 Kč s tím, že žadatel zajistí 
u  prostranství pouti min. 2  mobilní toa-
lety. 

* Uzavření Smlouvy o  převodu vlast-
nictví k  majetku České republiky s  Čes-
ká republika – Hasičský záchranný sbor 
Kraje Vysočina na bezúplatný převod 
digitálních radiostanic do vlastnictví 
městyse Krucemburk v  celkové hodnotě 
174.074,14 Kč. 

* Uzavření Smlouvy o  poskytnutí dota-
ce v  rámci  Fondu Vysočiny, z  programu 
„Technické vybavení jednotek požární 
ochrany obcí 2020“, na realizaci projektu 
„Nákup elektrocentrály pro JPO – Kru-
cemburk“ s  Krajem Vysočina. Výše po-
skytnuté dotace činí 35.000 Kč.

* Uzavření dodatku č.  1 ke Smlou-
vě o  dílo na stavební práce zateplení 
klubovny SDH Krucemburk, uzavřené 
se společností Radim Reniers (Brno).  
Předmětem dodatku je změna rozsa-
hu prací a  cena díla. Nová cena díla je 
696.800,60 Kč bez DPH.

* Uzavření Smlouvy o  dílo na rekon-
strukci veřejného osvětlení náměstí 
Krucemburk – dodávka a montáž nového 
osvětlení uzavřené se společností Osvět-
lení a  energetické systémy (Praha 4). 
Cena za dodání nových světel a montáž je 
610.382,06 Kč včetně DPH.

* Uzavření Příkazní smlouvy s  firmou 
KOINVEST (Třebíč) na zpracování žádosti 
o dotaci a podání žádosti o dotaci v rámci 
Operačního programu Životního prostře-
dí 2014–2020, aktivita 4.3.2  – Vytváření, 
regenerace či posílení krajinných prvků 
a struktur (Biocentrum Mlýnské rybníky) 
za cenu 36.300 Kč včetně DPH.

RM neschvaluje:
* T. K. snížení poplatku za odvoz komu-

nálního odpadu, plastů a skla z důvodu 
nevykonávání podnikatelské činnosti 
v  provozovně Free Club v  době vyhláše-
ného nouzového stavu z  důvodu šíření 
nákaz koronavirem.

RM pověřuje:
* Paní Radku Rudolfovou a  Dagmar So-

botkovou provedením vnitřního audi-
tu v  DPS. Kontrola bude provedena do 
30. 8. 2020.

* Radku Rudolfovou a  Dagmar Sobotko-
vou kontrolou příspěvkové organizace 
MŠ Krucemburk k  provedení ve smyslu 

zákona 250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zá-
kona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád) za období 1/20–6/20 do 30. 9. 2020.

* Radku Rudolfovou a  Otto Kohouta kon-
trolou příspěvkové organizace ZŠ Kru-
cemburk k  provedení ve smyslu zákona 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, zákona č.  320/2001 
Sb., o  finanční kontrole a  zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 
za období 1/20–6/20 do 30. 9. 2020.

* Místostarostku Dagmar Sobotkovou pod-
pisem Smlouvy o  dílo na rekonstrukci 
veřejného osvětlení náměstí Krucemburk 
– dodávka a  montáž nového osvětlení 
s firmou Osvětlení a energetické systémy 
(Praha 4).

* Starostu podepsáním dokladů potřeb-
ných k  podání žádosti o  dotaci v  rám-
ci  140. výzvy Ministerstva životního 
prostředí v  rámci Operačního programu 
Životního prostředí 2014–2020, aktivita 
4.3.2. – Vytváření, regenerace či posílení 
krajinných prvků a struktur. 

37. zasedání – 22. 7. 2020
RM schvaluje:
* Rozpočtové opatření č. 9/2020.
* Příjem dotace z  Ministerstva práce 

a  sociálních věcí na odměny zaměst-
nanců v sociálních službách v souvislosti 
s  výkonem povolání v  období epidemie 
koronaviru a  rozdělení dotace zaměst-
nancům v celkové výši 48.155 Kč.

* Vypracování pasportu stávající kana-
lizace v  místních částech a  dohledání 
povrchových znaků kanalizace a  jejich 
polohopisné a výškopisné zaměření. Za-
měřeny budou hloubky zaústění jednot-
livých potrubí do šachet, ověření profilu 
a materiál potrubí v jednotlivých úsecích. 
Cena za vypracování pasportu kanaliza-
ce v místních částech Staré Ransko a Hlu-
boká je 45.000 Kč + 21 % DPH.

* Vypracování technicko-ekonomické 
studie návrhu odkanalizování místních 
částí Staré Ransko a Hluboká včetně čiš-
tění odpadních vod. Cena za vypracování 
studie činí 47.000 Kč + 21 % DPH.

* Objednání revize dílčích úseků stáva-
jících stok jednotné kanalizace v místní 
části Staré Ransko za účelem objasnění 
systému a určení staničení nenalezených 
lomových a spojných revizních šachet od 
VaK Havlíčkův Brod – provoz čistíren od-
padních vod a kanalizace.

* Dohodu o ukončení Smlouvy o marke-
tingové spolupráci – umístění informač-
ního stojanu na reklamní a  propagační 
materiály v  prostoru zdravotního stře-
diska v  Krucemburku s  firmou Pharma 
Medii Czech Republic (Brno) k 31. 7. 2020.
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* Nákup cen v  hodnotě 3.000 Kč na akci 
„Běžecký Pohár Řeka 2020“, který se ko-
nal od 13. 6.  do 3.  10. na rybníku Řeka, 
pořádal jej DBK Chotěboř.

* Nákup cen v  hodnotě 2.500 Kč na akci 
„Rozloučení s prázdninami 2020“.

* Uzavření Dodatku č.  2 ke Smlouvě 
o  dílo na „Technickou infrastrukturu 14 
RD v lokalitě Pod Včelínem“. Předmětem 
dodatku je úprava termínu dokončení 
díla. Termín dokončení asfaltové komuni-
kace a vjezd na parcely včetně splaškové, 
dešťové kanalizace a  vodovodního řádu 
do 31. 8.  2020, termín dokončení chod-
níků, parkovacích ploch a  odpočinkové 
zóny včetně veřejných prostor, terénních 
úprav a veřejného osvětlení do 30. 9. 2020, 
termín dokončení finální úpravy povrchu 
stávající cyklotrasy a  ostatních doplňko-
vých prací do 31. 10. 2020.

* Proplacení faktury za vodoinstalace 
v hasičské klubovně od firmy Ondráček 
vodo-topo-plyn (Ždírec nad Doubravou) 
za cenu 9.080 Kč včetně DPH. RM schvalu-
je objednání vybavení hasičské klubovny 
včetně kuchyňské linky do společenské 
místnosti, kuchyňské linky do malé míst-
nosti a 9 ks parapetu za cenu 124.360 Kč 
s  21 % DPH od firmy truhlářství Michal 
Starý (Ždírec nad Doubravou).  RM schva-
luje objednání nerezové desky za cenu 
17.700 Kč + 21 % DPH od firmy Kovovýroba 
Karel Švanda (Hlinsko v Čechách).

* Nákup antuky pytlované od firmy CIVAS 
(Kostelec nad Orlicí) za cenu 6.414  Kč, 
dále nákup sítě, uzlu a ocelového lanka, 
napínacího šroubu a  karabin v  celko-
vé částce 9.953 Kč od firmy Petr Čechák 
(Bruntál). Dále RM schvaluje objednávku 
na opravu stávající střechy technického 
zázemí tenisových kurtů od firmy Miro-
slav Blažek (Ždírec nad Doubravou) za 
cenu 33.188 Kč + 21 % DPH.

* Uzavření Dodatku č.  1 ke smlouvě 
o  dílo na realizaci veřejné zakázky „Vy-
budování parkoviště v  městysi Krucem-
burk“ s firmou INSTAV Hlinsko. Předmě-
tem dodatku je změna termínu ukončení 
a  předání díla do 15. 10. 2020 a  zvýšení 
ceny díla na částku 3.731.498,11 Kč bez 
DPH.

RM bere na vědomí:
* Informaci o probíhajícím sporu s paní 

S. N. Jednání bylo odročeno na neurčito.
* Přípravu Dodatku č.  2 ke smlouvě 

o  dílo – Stavební úpravy evangelického 
hřbitova v Krucemburku – hřbitovní zeď.

* Přípravu projekčních prací opravy 
mostu přes Doubravu na Starém Ransku 
u Raneckého rybníka a koordinaci s pro-
jekčními pracemi na výstavbu cyklostez-
ky. RM rozhoduje o  výběru typu mostu 
přes Městecký potok, který bude řešen 
jako betonový prefabrikát.

38. zasedání – 17. 8. 2020
RM schvaluje:
* Rozpočtové opatření č. 10/2020.
* Po předchozím souhlasu krajského úřa-

du Kraje Vysočina ze dne 22. 7. 2020 řád 
veřejného pohřebiště pro katolický 
a evangelický hřbitov. 

* Proplacení cen v hodnotě 3.000 Kč na 
tenisový turnaj Zlatá klika.

* Uzavření smlouvy o  budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby č.  IV-12-2020705/VB/1, 
Krucemburk, Na Liškově, parc. č. 1393/7, 
KNN (nové kabelové vedení NN a rozpo-
jovací skříň) se společností ČEZ Distri-
buce (Děčín IV-Podmokly). Za omezení 
vlastnického práva a zřízení věcného bře-
mene společnost ČEZ Distribuce zaplatí 
jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč.

* Uzavření Dodatku č.  1 ke smlouvě 
o dílo na rekonstrukci VO náměstí s fir-
mou VČE – montáže (Pardubice). Před-
mětem dodatku je snížení ceny díla na 
částku 497.915 Kč bez DPH z  důvodu 
méně prací.

* Uzavření Smlouvy o  nájmu nebyto-
vých prostor na volební místnost okrsku 
č. 3 – Hluboká ve dnech 2.–3. 10. 2020 pro 
volby do zastupitelstev krajů s p. Josefem 
Strašilem za celkovou cenu 6.500 Kč. 

* Vyřazení majetku k 31. 8. 2020 v celko-
vé částce 209.272,54 Kč a převod majetku 
k 31. 8. 2020 v celkové částce 313.600 Kč.

* Uzavření Darovací smlouvy se Svaz-
kem obcí Podoubraví. Předmětem da-
rovací smlouvy je protipovodňová 
ochrana (Krucemburk) – hodnota daru 
1.272.795 Kč a protipovodňový plán (Kru-
cemburk) – hodnota daru 110.098 Kč.

* Objednávku zednických prací na akci 
hasičská klubovna od firmy Miroslav 
Blažek (Ždírec nad Doubravou) za cenu 
27.028 Kč bez DPH.

* Záměr prodeje pozemku parc. č. st. 777 
v  k. ú.  Krucemburk o  výměře 7  m2 od-
děleného geometrickým plánem č.  817-
186/2019 ze dne 16. 8.  2019 od pozemku 
parc. č. 366/1. 

* Nákup cen ve výši 2.000 Kč na dětský te-
nisový turnaj.

RM bere na vědomí:
* Zprávu o vnitřním auditu Pečovatelské 

služby ze dne 17. 8. 2020.

39. zasedání – 14. 9. 2020
RM schvaluje:
* Rozpočtové opatření č. 11/2020.
* Prodloužení termínu 3.  kola záměru 

prodeje pozemku v  lokalitě Pod Včelí-
nem do 30. 11. 2020 do 16 hodin.

* Mateřské škole výjimku z počtu dětí ve 
třídě „Krtečci“ z 24 na 28 dětí a ve třídě 
„Rákosníčci“ z 24 na 28 dětí podle zákona 
561/2004 Sb., školský zákon, §23. 

* Uzavření Dodatku ke smlouvě o  dílo 
na realizaci rekonstrukce školní jídelny 
v ZŠ s firmou Ondráček vodo-topo-plyn. 
Předmětem dodatku je zvýšení ceny díla 
o částku 58.825 Kč včetně DPH z důvodu 
provedených víceprací.

* Proplacení faktury za elektromontáž-
ní práce ve školní jídelně v ZŠ od firmy 
Ladislav Štejnar ve výši 165.000 Kč bez 
DPH.

* Proplacení faktury za provedení au-
torského dozoru při stavební výrobě 
hygienického zázemí v  šatnách učitelů 
v ZŠ od firmy David Ptáček v celkové výši 
10.500 Kč.

* Uzavření Smlouvy o  dílo na zateplení 
severozápadní stěny objektu ZŠ Krucem-
burk – I.  stupeň s  firmou TSM design 
(Hlinsko) ve výši 342.329,82 Kč bez DPH.

* Objednávky dílčích prací na úpravu ve-
řejného prostranství a opravu památníku 
padlých na Starém Ransku.

RM bere na vědomí:
* Poslední stanovisko k vyjádření žalobky-

ně ze dne 31. 8. 2020 ve věci sporu s p. N., 
které bylo zasláno 9. 9. 2020 soudu.

RM doporučuje:
* ZM neschválit žádost o koupi pozemku 

parc. č. st. 91 a části pozemku parc. č. st. 
41 v k. ú. Hluboká a provést demolici ob-
jektu na pozemku parc. č. st. 91.

* ZM schválit záměr prodeje pozemku 
parc. č. 1373/54 v k. ú. Krucemburk.

* ZM uzavření dodatku ke kupní smlou-
vě na prodej pozemku parc. č.  341/16 
v  k.  ú.  Krucemburk o  výměře 1.094 m² 
uzavřenou s panem P. S. (Krucemburk).

RM nedoporučuje:
* Spolku Perun Hluboká z  důvodu šíření 

onemocnění COVID-19 pořádání Dra-
čích lodí na rybníku Řeka 19. 9. 2020.

RM ukládá:
* Žadateli o koupi pozemku v k. ú. Hluboká 

zaměření hranic parcel pro upřesnění 
koupě.

* Žadateli zaměření hranic parcel pro 
upřesnění koupě pozemku parc. č. 413/10 
a části pozemku parc. č. 413/1 v k. ú. Hlu-
boká. 

* Žadateli zaměření hranic parcel pro 
upřesnění koupě pozemku parc. č. 1627/2, 
část pozemku parc. č. 19/3 a část pozem-
ku parc. č. 14 v k. ú. Krucemburk.

RM navrhuje:
* Provést místní šetření k nabídce na pro-

dej pozemku parc. č.  226/1  v  k.  ú. Staré 
Ransko.

Pokračování – Zasedání RM



8

ZM schvaluje:
* Prodej pozemku parc. číslo 341/17 o vý-

měře 1.072 m² dle geometrického plánu 
č. 821-207/2019 v k. ú. Krucemburk žadate-
lům Ing. P. D. a Mgr. M. D. (Žďár nad Sáza-
vou), a to za cenu 853 Kč/m² včetně DPH.

* Závěrečný účet městyse Krucemburk 
za rok 2019 bez výhrad.

* Účetní závěrku městyse Krucemburk 
za rok 2019 bez výhrad.

* Rozpočtové opatření č. 8/2020.
* Uzavření smlouvy o  poskytnutí dota-

ce na celoroční činnost č. 1/2020 ve výši 
65.000 Kč s TJ Spartak Staré Ransko.

* Uzavření smlouvy o  poskytnutí dota-
ce na celoroční činnost č. 2/2020 ve výši 
65.000 Kč s TJ Sokol Krucemburk.

* Uzavření smlouvy o  poskytnutí dota-
ce na celoroční činnost č. 3/2020 ve výši 
65.000 Kč se spolkem Perun Hluboká.

* Uzavření kupní smlouvy na  pozemek 
parc. č.  1364/5  a parc č.  1364/8  v  k.  ú. 
Krucemburk o  celkové výměře 1.434 m2 
dle GP č.  857-297/2019 za cenu 80 Kč/m2 
s vlastníkem pozemku panem R. Z. (Kru-
cemburk). Veškeré náklady spojené 
s koupí pozemku hradí kupující.

* Uzavření kupní smlouvy na  pozemek 
parc. č. 1364/7 v k. ú. Krucemburk o vý-
měře 683 m2 dle GP č.  857-297/2019 za 
cenu 80 Kč/m2 s  vlastníkem pozemku 
Kinský Žďár. Veškeré náklady spojené 
s koupí pozemku hradí kupující.

* Uzavření kupní smlouvy na  pozemek 
parc. č. 1364/11 v k. ú. Krucemburk o vý-
měře 17.553 m2 dle GP č.  857-297/2019 za 
cenu 80 Kč/m2 s vlastníky pozemku paní 
D. V. (Velké Meziříčí), panem K. Z. (Chotě-
boř) a paní E. S. (Velké Meziříčí). Veškeré 
náklady spojené s koupí pozemku hradí 
kupující.

* Uzavření kupní smlouvy na  poze-
mek parc. č. 1364/12 v k. ú. Krucemburk 
o výměře 4.415 m2 dle GP č. 857-297/2019 
za cenu 80 Kč/m2 s  vlastníky pozemku 
panem P.  J. (Krucemburk) a  paní M.  A. 
(Krucemburk). Veškeré náklady spojené 
s koupí pozemku hradí kupující.

* Uzavření kupní smlouvy na  pozemek 
parc. č. 1364/13 v k. ú. Krucemburk o vý-
měře 4.806 m2 dle GP č.  857-297/2019 za 
cenu 80 Kč/m2 s  vlastníkem pozemku 
panem M.  M. (Krucemburk). Veškeré 
náklady spojené s koupí pozemku hradí 
kupující.

* Uzavření kupní smlouvy na pozemek 
parc. č.  371/6  v  k.  ú. Hluboká o  výmě-
ře 164 m² za celkovou cenu 18.000 Kč 
s vlastníkem pozemku Úřad pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových (Praha 
2). Veškeré náklady spojené s  koupí po-
zemku hradí kupující.

* Plán projektových záměrů obce na ob-
dobí 2021–2027.

* Podání žádosti o  dotaci z  Operačního 
programu Životní prostředí, a  to na re-
alizaci odstranění zatrubnění vodního 
toku: Prioritní osa 4, aktivita 4.3.3: „Revi-
talizace a podpora samovolné renaturace 
vodních toků a niv, obnova ekostabilizač-
ních funkcí vodních a na vodu vázaných 
ekosystémů“, a  na revitalizaci sídelní 
zeleně: Prioritní osa 4, specifický cíl 4.4: 
„Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech“, akti-
vita 4.4.1: „Revitalizace funkčních ploch 
a prvků sídelní zeleně“.

* Podání žádosti o  dotaci v  rámci Ope-
račního programu Životního prostředí 
2014–2020, aktivita 4.3.2.  – Vytváření, 
regenerace či posílení krajinných prvků 
a struktur.

* Variantu řešení vjezdu do firmy ANVL 
na ulici Koželužská prodejem části po-
zemku ve vlastnictví městyse Krucem-
burk. Na prodej pozemku bude zpraco-
ván geometrický plán. 

* Osazení komunikace v  průmyslové 
zóně a v přilehlých komunikacích do-
pravní značkou Zóna 30 a  v  uvedených 
oblastech bude platit přednost vozidel 
přijíždějících zprava.

ZM bere na vědomí:
* Přípravu pasportizace stávající kana-

lizace a na jejím základě bude vytvořena 
studie návrhu odkanalizování místních 
částí Staré Ransko a  Hluboká, kterou 
provede firma Aqua–clean Jihlava. Před-
pokládaná výše nákladů na vypracování 
pasportizace a  studie je 92.000 Kč bez 
DPH.

ZM ukládá:
* Mgr. Otto Kohoutovi uzavřít s  žadateli 

o  koupi pozemku parc. č.  341/7  v  k.  ú. 
Krucemburk Ing. P. D. a Mgr. M. D. (Žďár 
nad Sázavou) kupní smlouvu, a  to za 
podmínek uvedených v  Záměru prodeje 
pozemků pro výstavbu rodinných domů 
v lokalitě Pod Včelínem ze dne 12. 3. 2020.

ZM pověřuje:
* Starostu vypsáním záměru prodeje po-

zemku parc. č. 341/18 v k. ú. Krucemburk 
v  3. kole veřejné soutěže formou dražby 
za totožných podmínek jako v  druhém 
kole.

ZM vydává:
* Podle § 6  odst. 5  písm. c) zákona 

č.  183/2006 Sb., stavební zákon, změnu 
č. 2 územního plánu Krucemburk.

INFORMACE Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE (24. 6. 2020)

Publikovány jsou upravené verze 
usnesení Rady a Zastupitelstva městy-
se z důvodu dodržení přiměřenosti roz-
sahu 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.

UPOZORNĚNÍ
PRODEJ DŘÍVÍ

Městys Krucemburk nabízí mož-
nost prodeje palivového dříví 
– smrk z odvozního místa za cenu 
345  Kč/1  plm včetně DPH nebo 
listnaté dřevo javor, bříza a  dub 
za cenu 920 Kč/1 plm včetně DPH. 

Bližší informace na tel: 
608 322 287 (Jaromír Mifka).
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Vážení spoluobčané, dovoluji si vás sezná-
mit s  některými případy trestné činnosti, 
k  nimž došlo v  průběhu června až srpna 
v obvodním oddělení PČR Chotěboř. 

Zatajení věci
•	 Jedenapadesátiletý muž ze Slovenska 

9. června v blíže neurčené době při cestě 
linkovým autobusem z Hlinska do Ždírce 
nad Doubravou, místní část Benátky, na-
lezl na sedadle ve voze autobusu hnědou 
koženou peněženku s finanční hotovostí 
21.000 Kč. Peněženku si přisvojil, na ko-
nečné zastávce v Benátkách vystoupil, 
odešel do blízké pergoly u místní hasič-
ské zbrojnice, zde z peněženky vyňal 
celou finanční hotovost, tu si ponechal, 
peněženku vložil do odpadkového koše a 
zakryl ji odpadky. Policistům obvodního 
oddělení Chotěboř ve spolupráci se stráž-

níky Městské policie Chotěboř se po přije-
tí oznámení v krátké době podařilo vypát-
rat podezřelého muže, u něj zajistit shora 
uvedenou finanční hotovost a ta mohla 
být po provedených úkonech trestního 
řízení předána poškozené. Muž je stíhán 
pro podezření ze spáchání trestného činu 
zatajení věci: za spáchání tohoto činu je 
ohrožen trestem odnětí svobody až na je-
den rok nebo zákazem činnosti.    

Krádež peněženky, šperků 
a platebních karet 
•	 Dosud neznámý pachatel v přesně ne-

určené době od 12 hodin 27. června do 
12 hodin 29. června z bytu ve Ždírci nad 
Doubravou odcizil peněženku s  finanč-
ní hotovostí, dvojici platebních karet a 
zlaté šperky. Pomocí odcizených pla-
tebních karet vybral z bankovního účtu 

poškozeného finanční hotovost z několi-
ka bankomatů na různých místech. Jed-
náním pachatele vznikla poškozenému 
úhrnná škoda ve výši 27.500 Kč. Ve věci 
byly zahájeny úkony trestního řízení pro 
podezření ze spáchání trestných činů 
krádeže, padělání a pozměnění plateb-
ního prostředku: pachatel je za spáchá-
ní těchto trestných činů ohrožen trestem 
odnětí svobody až na dvě léta, zákazem 
činnosti nebo propadnutím majetku. 

Krádeže
•	 Neznámý pachatel v době od 1.30 do 

8 hodin 18. července v areálu konferenč-
ního centra v obci Slavíkov, místní část 
Dlouhý, odcizil ze tří neuzamčených re-
kreačních chatek zde ubytovaných osob 
finanční hotovost v celkové výši 9.130 Kč.

pprap. Ondřej Lauda, vrchní asistent

Dne 1. září zemřel ve věku nedožitých 92 let 
pan Karel Janáček Soběnovský, význam-
ná osobnost našeho kraje. Odešel v  něm 
poslední bojovník střetnutí českých vlas-
tenců s německou přesilou 5. května 1945 
u Sobíňova, při němž byl vážně zraněn.

Celý svůj život se věnoval psaní: zpraco-
val mnoho kronik o  historii a  odboji čes-
kého lidu za druhé světové války a mnoho 
dalších publikací a knížek. Rád psal i bás-
ně, do posledních dnů svého života pro své 
přátele a známé vydával po sedmnáct roků 
pravidelně časopis, který doplňoval svými 
kresbami. Ve svém domě zřídil muzeum 
starožitností a vystavil přes 500 exponátů; 
přijíždělo za ním mnoho lidí tyto věci si 
prohlédnout.

V  době obrodného procesu obnovil na 
žádost svých přátel skautské hnutí. Do-
kázal okolo sebe soustředit přes šedesát 
mladých chlapců a děvčat. Pod skautským 

jménem Tarzan vedl skautskou organiza-
ci v  Sobíňově. Na nátlak musel začátkem 
sedmdesátých let oddíl rozpustit. Jeho 
osoba se stala předmětem sledování státní 
bezpečností: byl několikrát zatčen a vyslý-
chán, zda nepokračuje v zakázané činnosti 
rozpuštěné skautské organizace. 

Odchodem do důchodu pracovní elán 
Karla Janáčka neopustil. Začal se více vě-
novat svým zálibám a koníčkům, a to s cí-
lem zachovat a  zdokumentovat pro příští 
generace vše, co se událo v minulosti a pří-
tomnosti v širokém okolí. Navštěvoval pro-
to pamětníky, zpovídal je a zapisoval jejich 
vzpomínky.

Jeho rodinný život mu připravil těžké 
zkoušky: v  krátké době mu zemřely jeho 
dvě malé dcery. Jen silná víra v Boha jemu 
i jeho manželce pomohla vyrovnat se s tě-
mito tragickými událostmi. 

Za svoji válečnou činnost byl vyznamenán 
hvězdou partyzánské brigády Mistra Jana 
Husa a  odznakem ČSPB. Obdržel i  mno-
ho dalších vyznamenání, byl držitelem 
osvědčení za odbojovou činnost v  době 
německé okupace. Stal se členem Českého 
svazu protifašistických bojovníků, členem 
historicko-dokumentační komise, poz-
ději Svazu bojovníků za svobodu, ze kte-
rého pro názorové rozpory vystoupil. Byl 
členem a  dopisovatel České národopisné 
společnosti při Akademii věd ČR, dobro-
volným pracovníkem Státní památkové 
péče a ochrany přírody v Havlíčkově Brodě 
a členem chotěbořského muzea.

Karel Janáček byl po celý život skromným, 
obětavým a hluboce věřícím člověkem. 

Čest jeho památce. 
 Pavel Vomela

Před dvěma sty padesáti roky 30. října 1770 
začal v Krucemburku první soupis obyvatel 
a číslování domů. Zároveň v té době vznikla 
také mapa polensko-přibyslavského pan-
ství. Soupis a  číslování domů trvalo šest 
dnů a s krajským komisařem chodil rychtář 
Matěj Ležák. Domy se číslovaly od západu 
od levé strany k  Vojnovu Městci a  po dru-
hé straně ke Ždírci. I když byl Ležákův dům 
druhý od kraje, dostal číslo jedna.

Na mapě jsou zobrazeny vesnice a města, 
alespoň jejich nejdůležitější budovy a stav-
by, tak, jak v  té době vypadaly. Také Kru-
cemburk je na ní zobrazen tak, jak asi v té 

době vypadal. Fara byla již jedno-
patrová, před ní stála dřevěná zvo-
nice, v  níž byly zvony. Kostel měl 
v té době nízkou věž. Do současné 
podoby byla věž postavena v  roce 
1766 a  byly do ní umístěny zvony. 
Při bližším zkoumání nalezneme 
ve východní části hřbitova kostnici.

Na mapě je vyobrazen také pan-
ský dvůr a  špýchar obehnaný příkopy. 
Je  na ní také mlýn a  soustava tehdejších 
rybníků. Kolem Krucemburku byly husté 
lesy. Na mapě je vyobrazen i ranecký dvůr 
a  Ostrolovský rybník a  na jeho jakémsi 

poloostrově je starý pravnovský kostelík 
Všech svatých. Vesnice Pravnov musela 
ustoupit vznikajícímu rybníku. Zbyl z  ní 
jen kostelík a dva domy.

Pavel Vomela

POLICIE ČR INFORMUJE 

VZPOMÍNKY NA KARLA JANÁČKA

MAPA POLENSKO-PŘIBYSLAVSKÉHO PANSTVÍ (1770)
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Od nepaměti převládala v  Krucemburku 
příjmení rodin Zrzavých a  Zvolánkových. 
Mnohdy měli mužští příslušníci těchto 
rodin i stejná rodná jména, a proto – aby 
je ostatní obyvatelé od sebe rozlišili – jim 
dávali různé přezdívky. 

Nejrozšířenější zde bylo jméno Zrzavý. 
Jak uváděl malíř Jan Zrzavý, jeho dědovi se 
říkalo Krásný Jan. Ten vlastnil hospodář-
ství a hostinec Na Špici, proto se Zrzavým 
říkalo Špických. Největšímu hospodářství 
se říkalo u  Zrzavých Jouklů. Na rohu ná-
městí měl obchod Zrzavý kupec, byl zde 
Zrzavý cukrář, Zrzavý, který se jmenoval 
Fridrich, a proto se u nich říkalo u Fidrichů 
(jméno bylo zkomolené). V domě, kde měl 
kdysi kovárnu Matěj Zvolánek, se později 
říkalo u Zrzavých Matějíčků. Byl zde Zrza-

vý, kde se říkalo u Rusáků. Rodin Zrzavých 
bylo v Krucemburku mnohem víc.

Další nejrozšířenější rodinou byla rodina 
Zvolánkova. Byli zde Zvolánkové pekaři, Ja-
romír byl na Hlubocké ulici a Rudolf v Ne-
bíčku. Byli zde Zvolánkové klempíři, tam 
se říkalo u  Klempířů, Zvolánek kožešník 
– u nich se říkalo u Kožíšků, Zvolánek zá-
mečník – tam se říkalo u Zámečníků, a Zvo-
lánek švec, kde se říkalo u Ševců. U dalších 
Zvolánků se říkalo u Lukánků. Byli zde dva 
Zvolánkové Eduardové: jedněm se říkalo 
u Edýnů a druhým po předchozím majiteli 
u Skřivanů. Další Zvolánkové dostali jména 
po hostincích, které provozovali. Jeden do-
stal po hostinci Komárno přezdívku Komá-
renský a druhý po hostinci Národní pivnice 
Pivnický. Byl zde Zvolánek Frančín, Bešák 

a policajt, tam se říkalo u Policajtů. Zvolán-
ků zde bylo mnohem víc a také přezdívek. 

Obyvatelé dolní části Krucemburku říkali 
a dodnes někteří říkají, když jdou na nákup, 
že jdou nahoru. Naopak ti z  horní části – 
z kopce a okolí – říkali, že jdou do městeč-
ka. Byli zde dva Pecinové řezníci, tomu ve-
dle evangelické školy se říkalo dolní Pecina 
a ten, který byl na náměstí, byl horní Pecina 
(byl zároveň i hostinským). Lidé, kteří šli do 
obchodu s  textilem, který vedl pan Milan 
Dvořák, říkali, že jdou k Milanovi.

Originální přezdívku si vymyslel Jaro-
slav Musil kupec: když si jako malé děti 
hrály na různé národnosti a  ostatní kluci 
se ho ptali, jakou národnost si vybral, řekl, 
že chachara. Později lidé, když si k němu 
do železářství šli něco koupit, říkali, že 
jdou k Chacharovi. Trafikantce paní Marii 
Hejkalové se říkalo Micinka.

***          Ulice          ***

Do roku 1993 nebyly krucemburské ulice 
pojmenovány, používaly se jen místní ná-
zvy. Tak byla pojmenována ulice Drahotín: 
na její výstavbu bylo utvořeno po první 
světové válce stavební družstvo a  její vý-
stavba byla v tehdejší době velmi drahá.

Dnešní ulice Na Liškově se jmenovala po 
chotěbořském staviteli Liškovi. Sousední 
ulici, která se dnes jmenuje stejně, dříve 
lidé hanlivě říkali Čubčí, prý proto, že tam 
bylo mnoho psů. Někteří lidé říkali, že to 
bylo podle ženských, které tam tehdy žily 
– byly prý mnohdy zlé a svárlivé. Byla zde 
ulice Špického podle bývalého hostince, 
dnešní ulici Doležalova se říkalo Stavitelo-
va. Uličce vedoucí z hlavní silnice k evan-
gelickému kostelu se říkalo Cukrářka, dříve 
také Mezírka. Další ulici se říkalo Štillovka, 
dnes se jmenuje Tkalcovská. Části dnešní 
ulice Koželužské se říkalo Pod Stodolami. 
Na ni navazovala ulice Kozlovka podle řez-

níka a majitele hostince Kozla, ta ústila na 
náměstí. Části dnešní ulice Hlubocké se 
říkalo Pecinova podle řezníka a  majitele 
hostince pana Peciny.

Ulice Vydrbalka má staré jméno. Kdysi 
tam stával panský dvůr, a když byl v roce 
1835 zbourán a  stavební materiál z  něj 
prodán na domky, které se zde nedaleko 
zbořeniště dvora začaly stavět, toto místo 
se nazývalo Wiederbau. Lidé jej počeštili, 
a tak vznikla Vidrbalka.

Také ulice Na Diouse si ponechala svo-
je velmi staré jméno podle rybníka, který 
nad ní kdysi byl. Ulice Na Piavě dostala 
jméno podle italského legionáře Františka 
Zvolánka Frančína, který na Piavě bojoval 
a celý svůj život o tom vyprávěl.

Nad náměstím se říkalo na Kopci a u Tří 
křížů. Části dnešní ulice Javorová, ještě než 
tu stály domy, se říkalo Za Humny. Místu, 
kde dnes stojí škola, se říkalo Na Praisích, 

byl tam v roce 1866 tábor pruské armády. 
Dnes již zaniklé uličce mezi Losenickými 
v Amyloně a Vaškovými se říkalo Komoňka 
nebo Antoška podle paní Novotné, která 
zde bydlela, a po jejím zeti Komoňovi.

Silnici, která vedla přes Krucemburk, se 
říkalo hlavní, dříve také císařská. Ta do-
stala nyní jméno po majiteli Krucemburku 
Mikuláši Střelovi.

Náměstí bylo pojmenováno po malíři 
Janu Zrzavém. Také další ulice dostaly jmé-
na po významných lidech, kteří spojili svůj 
život s Krucemburkem. Jsou to ulice Doleža-
lova, MUDr. Drbálka, Gočárova, Masaryko-
va, Augustina Skřivana. Máme zde dále uli-
ce Českobratrskou, Drahotín, Za Parkem, 
Na Liškově, Zahradní, Školní, Javorovou, 
Ke Třem křížům, Na Kopci, Vinička, Nade 
Mlejnem, K Dolcům, Na Piavě, Dious, Vydr-
balku, Hlubockou, Koželužskou, Tkalcov-
skou, Větrnou a nově vzniká Pod Včelínem.

***          Pozemky a lesy          ***

Krucemburský katastr je velmi rozsáhlý, 
jeho okraje tvoří Ždírec nad Doubravou, 
Kohoutov, Benátky, Chlum, Košinov, Voj-
nův Městec, Hluboká a Staré Ransko. Pole, 
louky a  jejich části dostaly také svá jmé-
na – jednak po svých majitelích nebo po 
částech, kde se nalézaly, a  také po zanik-
lých rybnících. Podle zaniklého rybníka 
Podměstského se říkalo V  Podměstským, 
podle dalších rybníků Na Rváčku, Hracho-
vec, Na Okrouhlíku a Na Kukle. 

Pole byla v  Bílých potocích, u  Dola, 
u Řeky, v Jeseni. Podle bílé opuky se říkalo 
pozemkům k Ransku a Řece Bílé pole. Pole 
a louky byly také u Hati, u Benátek. Polím 
ke Chlumu, která byla neúrodná, se říkalo 
Končiny. Po bývalém majiteli, který opustil 
Krucemburk po třicetileté válce, se říkalo 
V  Ryšánce. Polím od košinovské silnice 
k Vojnovu Městci se říkalo Na Veselí, pole 

byla nad Březinkou a u Binkových dolců.
Svá jména měly také zdejší lesy, ty byly 

soukromé neboli selské, také se jim říkalo 
jmény jejich vlastníků, pak zde byly Obec-
ní les, Hať a  Březinka, které patřily obci. 
Farský les nebo také Zádušní dostal jméno 
podle darů pozemků, které lidé kdysi daro-
vali kostelu.

Les u  Chlumu se jmenoval Peklo, je za 
Končinami. Své jméno nedostal proto, že by 
se v něm vyskytovali čerti, ale že v zimě za 
největší nepohody zde bylo klidno. Mohu 
potvrdit z  vlastní zkušenosti ze svého dět-
ství: když jsme chodili k babičce do Chlumu 
v  zimě, všude foukal vítr a  metl se sníh, 
když se přišlo do Pekla, bylo tam klidno.

V místech dnešního lesa Hati byly dříve 
jen samé náletové dřeviny. Teprve lesník 
Jan Theodor Doležel, který bydlel v  Kru-
cemburku v lihovaru, vydával zde lesnický 

časopis Háj a měl internátní lesnickou ško-
lu, se svými svěřenci znovu vysázel a  zu-
šlechtil les Hať a  staral se o  obecní lesy. 
Pod hrází rybníka Rváčku založil a vysázel 
místní park. Park se měl jmenovat na po-
čest následníka rakouského trůnu korun-
ního prince Rudolfa Rudolfovy sady. Pro-
tože se nejednalo o významné místo, bylo 
pojmenování parku jménem následovníka 
císaře zamítnuto. Lesy byly také u Štířího 
dolu a na jiných místech.

Neúrodným místům nebo také dolíkům 
se říkalo dolce. Máme jich zde několik – 
Binkovy, Šešulkovy a Kasalovy dolce. Kaňo-
novitému údolí u Hluboké se říká Štíří důl. 
Jméno dostal podle mloka zemního, který 
se tu vyskytuje, mylně se mu říká štír. Také 
tyto dolce a Štíří důl byly vysázeny lesy.

Pavel Vomela

JMÉNA LIDÍ, ULIC, POZEMKŮ A LESŮ V KRUCEMBURKU
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15. listopadu 1670 zemřel v Amsterdamu 
pedagog, teolog, spisovatel a filozof 
Jan Amos Komenský. Celým 
jeho rozsáhlým dílem prolí-
ná téma jazyka.

Podle Komenského hraje 
jazyk v životě člověka vel-
mi důležitou roli, a  pro-
to je třeba jej soustavně 
zkoumat a pečovat o něj. 
Veškerá lidská činnost je 
spojena s  jazykem: je je-
jím nástrojem a pokladnicí 
vzdělanosti. Sám pak ling-
vistickým problémům věnoval 
několik spisů, a  to jak teoretic-
kých, tak aplikovaných (didakticky orien-
tovaných). Zabýval se v nich hlavně obec-
ně lingvistickými problémy, slovní zásobou 
a teorií a praxí vyučování cizím jazykům.

Po své emigraci J.  A. Komenský poznal 
řadu jazyků a některým se také naučil. Za-
znamenal specifické rysy jejich gramatik, 
slovní zásoby a  fungování ve společnosti 
a  také problémy, které jazyková různost 
způsobuje. Teoreticky se věnoval vzni-
ku (rozrůznění z  jednoho jazyka), trvání 
(vznik nových jazyků a smrt jiných) a mož-
nému zániku jazykové rozmanitosti.

Mnohojazyčnost přináší podle Komen-
ského problémy v komunikaci, dorozumí-
vání a také v poznávání kulturních hodnot 
a jejich osvojování. I když vysoce hodnotil 
roli mateřského jazyka (i v době exilu hrála 
v jeho životě důležitou roli čeština), přesto 
podle něj odstranění komunikačních bari-
ér („náprava světa“) je možné jen vytvoře-
ním jednotného jazyka. 

Možností vzniku univerzálního jazyka 
se J. A. Komenský obecně zabýval v 19. ka-
pitole Smysl univerzálního jazyka spisu 
Via lucis (Cesta světla). Univerzální jazyk 
– jeden jazyk pro celý svět – musí být pro 
všechny snadný, dostatečný, příjemný 
a  láskyplný. Tuto monoglottii lze provést 
dvojím způsobem – buď výběrem jednoho 
z  již existujících jazyků, nebo vytvořením 
nového jazyka.

Pokud jde o  první možnost, J.  A. Ko-
menský si všímal stavby některých tehdy 
rozšířených jazyků a poukazoval na jejich 
problémy. Např. latina vyžaduje mnohale-
té učení, má složité skloňování a časování, 
mnoho nepravidelností, těžkosti způsobují 

homonymie (slova stejné formy s  různým 
významem), polysémie (mnohoznačnost), 

synonymie (souznačnost) aj.
Proto je výhodnější sestavit nový 

jazyk, který by pomohl všem, 
tj. také obyvatelům Asie, Af-
riky, Ameriky a  Magellanie 
(tehdejší ostrovy v Oceánii). 
J. A. Komenský na něj kladl 
vysoké požadavky: má být 
nad jiné snadnější, aby-
chom se jej rychle naučili, 
lahodnější, abychom se jej 

s  láskou učili, a dokonalejší. 
Má být racionální (musí zame-

zit zmatenosti pojmů), analogic-
ký (bez nepravidelností) a  harmo-

nický (musí mít stejný počet slov jako věcí 
a  jevů a  zvuková forma musí vystihovat 
jejich podstatu).

Konkrétnější podobu má Komenského 
představa jazykového uspořádání světa 
v  díle Obecná porada o  nápravě věcí lid-
ských, zejména v páté kapitole Panglottia. 
V její příloze je uveden První pokus o nový 
harmonický jazyk obsahující v podstatě zá-
kladní pravidla pro vytvoření univerzální-
ho jazyka a jejich praktická uplatnění.

Komenského návrh představuje mezi-
národní pomocný jazyk apriorního typu 
(je vytvořen uměle, bez opory v některém 
přirozeném jazyku). V úvodní části se za-
bývá abecedou a hláskami. Jazyk má 5 sa-
mohlásek a 18 souhlásek. Jednotlivé hlás-
ky nesou zároveň určitý význam, např. 
a něco rozsáhlého, otevřeného, i jemného, 
ostrého, dlouhého, o  kulatého a  oblého, 
u hranatého, rovnoběžného apod. Hlásky 
se spojují v slabiky, které mají rovněž ur-
čitý význam. Každá hláska odpovídá jed-
nomu písmenu a naopak. Autor poukazuje 
také na nelogičnost v pořadí hlásek v abe-
cedách přirozených jazyků a vytváří nové 
pořadí podle místa tvoření hlásky.

Jednotlivá písmena mohou zastupovat 
číslice – i jednotky, e desítky, a stovky, o ti-
síce a u desetitisíce. Souhlásky označují cif-
ry – h=1, ch=2, g=3, k=4, l=5, r=6, z=7, c=8, 
d=9. Číslo 1665 by mělo formu ohareril.

Rozpracována je také gramatika. Jazyk 
vykazuje číslo jednotné a množné (signali-
zuje jej přípona -n) a – vedle 1. pádu – má 
čtyři další pády, a to 2., 3., 4. a 7.: označují 
se přidáním samohlásek i, e, a, o k základu 
slova. Jazyk má tři osobní zájmena – O (já), 

E  (ty), I  (on, ona, ono). V  množném čísle 
se přidává hláska -n – On (my), En (vy), In 
(oni, ony, ona). Zájmeno O  (já) se skloňu-
je: 2. pád Oi, 3. pád Oe, 4. pád Oa, 7. pád 
Oo. Podobně podstatné jméno El (bůh) se 
skloňuje: 2. pád Eli, 3. pád Ele, 4. pád Ela, 
7. pád Elo.

Slovesa vyjadřují tři osoby v jednotném 
a množném čísle a tři časy. Časují se tak, že 
ke kořenu slovesa se přidávají osobní zá-
jmena – stávati se: mno, mne, mni, mnon, 
mnen, mnin. Minulý čas nedokončený se 
vyjádří předsunutím souhlásky h- (hmni), 
minulý čas dokončený předsunutím heh- 
(hehmni).

Další části gramatiky pojednávají o pří-
davných jménech, neohebných slovních 
druzích a o vytváření slovní zásoby.

Pro jednotlivé části gramatiky je pří-
značné, že J.  A. Komenský v  některých 
případech nabízí několik řešení vybraných 
gramatických jevů. Přitom neustále při-
hlíží k přirozeným jazykům a  inspiruje se 
jimi, pokud v konkrétních jmenných a slo-
vesných kategoriích vykazují uvedené po-
žadavky na univerzální jazyk.

Vytvoření univerzálního jazyka pro ko-
munikaci neznamená popření existence ji-
ných jazyků. J. A. Komenský předpokládá, 
že se budou užívat rovněž „učené“ jazyky 
(hebrejština, řečtina, latina aj.). Národy 
si pak zachovají své vlastní jazyky, pokud 
budou chtít.

J.  A. Komenský není prvý, kdo se zabý-
val problémy univerzálního jazyka (první 
zmínky jsou už z II. století). Snaha o spo-
lečný mezinárodní jazyk nebyla v Komen-
ského době ojedinělá – jejich tvorbou 
se zabývali např. René Descartes, G.  W. 
Leibnitz a  jiní. Za posledních čtyři sta let 
jich bylo vytvořeno přes tisíc (v  letech 
1901–1925 téměř 250): některé se rozšířily 
(esperanto má několik milionů mluvčích), 
jiné ovládal zřejmě jen jejich autor, mnoho 
z nich zůstalo v nerozpracované formě.

V  současnosti se optimalizací meziná-
rodní jazykové komunikace zabývá obor 
interlingvistika. Zkoumá, zda by mohl 
funkci společného mezinárodního jazyka 
plnit některý z národních jazyků (např. an-
gličtina). Její subobor plánová lingvistika 
pak zkoumá možnosti uplatnění umělých 
(plánových) jazyků.

Jiří Zeman

STALO SE… PŘED 350 LETY

NABÍDKA FILMŮ NA INTERNETU

Majitelé internetu mají možnost zhlédnout dva DVD filmy z válečných let, natočené paní 
Věrou Motlovou. Filmy pojednávají také o  válečných událostech v  Krucemburku. Oba 
filmy naleznete na YouTube – první film Po stopách partyzánské skupiny Mistr Jan Hus 
a druhý film Tragický příběh z konce války na Chotěbořsku 1945.

Pavel Vomela

21



12

Vichřice, zimní vánice, mokrý sníh a ji-
novatka nadělaly v Krucemburku a oko-
lí velké škody na lesních porostech. 
Jedna z  nich postihla českomoravské 
pomezí koncem října 1930.

26. října večer začalo pršet, poté hustě 
sněžit a  napadlo skoro půl metru sněhu. 
Další den se na celý zdejší kraj snesla 
prudká sněhová bouře: stromy zatížené 
mokrým sněhem byly vyvráceny, zkrouce-
ny a přelámány. Vítr se uklidnil až 28. října 
v noci. Výsledkem byly velké škody hlavně 
v smrkových lesích, některé byly zcela zni-
čeny. Odhady uváděly, že na žďárském vel-
kostatku byly zničeny dvě třetiny lesů, po-
lomy byly odhadovány na milion m³ dřeva. 
Značné škody byly také na lesích obecních 
a  soukromých. Bylo zřejmé, že likvidace 
následků kalamity potrvá několik let.

Ve školní kronice se uvádí, že „pohled na 
bývalé překrásné lesy obklopující Krucem-
burk byl zdrcující. I otrlý člověk zaslzel nad 
tou spoustou v  lesích. Mnohaleté stromy 
vyvráceny z kořene, je jich na tři tisíce, sta 
a sta ulámaných vršků kupí se na zemi.“

Bouří bylo zničeno i mnoho stožárů dál-
kového elektrického vedení, takže tradič-
ní oslavy 28. října se téměř nekonaly, jen 
v Družstevním domě se hrálo divadlo Pře-
vrat. Přetrháno bylo také telefonní vedení.

Kalamita urychlila na žďárském vel-
kostatku lesní reformu, která byla prová-
děna od počátku roku 1930. Už rok předtím 
– 25. a  26. listopadu 1929 – byla svolána 
do Německého (Havlíčkova) Brodu schů-
ze zástupců okresů Chotěboř, Německý 
Brod a  Nové Město a  na ní formulovány 
požadavky obcí na příděl lesů. 3. prosince 
1930 byl pak v Přibyslavi ustaven Svaz obcí 
(později Lesní družstvo Přibyslav). 

Ke konečné dohodě došlo začátkem led-
na 1931. Pozemkový úřad přenechal část 
lesů sopotského polesí od Bílku až po silni-
ci u Nového Ranska ministerstvu národní 
obrany (520 hektarů), od Nového Ranska 
po Račín a Velkou Losenici (oblasti Kohou-
tova, Ranska, Slavětína, Hluboké a  části 
Račína) Lesnímu družstvu a zbytek zůstal 
velkostatku Zámek Žďár.

Svaz obcí získal 5.880 hektarů lesa 
i s 300 hektary rybníků a také pilu ve Ždírci 
(za 300.000 korun). Lesy byly koupeny za 
2.000 korun za hektar a hotově byly slože-
ny 4 miliony korun, zbytek byl pak splácen 
v dalších letech. 

V letech 1931 a 1932 se pracovalo na od-
stranění kalamity. Zimní práce roku 1931 
byly velmi obtížné – bylo potřebné uvolňo-
vat přístupové cesty. Zima byla sice mírná 
(mrazivé počasí bylo jen v první polovině 
března), ale práci brzdila vrstva sněhu se 
zledovatělým povrchem, která ležela od 
listopadu do konce února. Zjara však po-
kračovala likvidace kalamity rychlým tem-
pem: poškozené stromy – vývraty a  zlá-

mané stromy – byly vykáceny, odvětveny 
a zbaveny kůry; dříví roztříděno na palivo-
vé a užitkové, zejména stavební, bylo svá-
ženo koňskými potahy na přístupové cesty 
a poté odváženo do blízkých i vzdálených 
pil. Lesní družstvo Přibyslav pronajalo ždí-
reckou parní pilu Dřevařské akciové spo-
lečnosti Lesna z Prahy a ta zahájila řezání 
23. července 1931. Dříví z  lesů na ždírecké 
nádraží bylo dopravováno na vozech, trak-
tory a nákladními auty.

Nová parní pila vznikla u  hájenky 
Na Borkách, kde byla postavena řada dře-
věných domků a tím vznikla nová vesnička 
Borky. Podobně byla postavena i parní pila 
ve Škrdlovicích a  v Cikháji. Na dopravu 
dřeva k  nim byly zřízeny úzkokolejné že-
leznice s lokomotivou na benzinový pohon 
(např. od Škrdlovic po Cikháj, od Velkého 
Dářka po Hamry nad Sázavou i jinde).

Při zpracování polomů získalo práci mno-
ho lidí – dělníci, formani s koňmi, ale také 
techničtí pracovníci, úředníci pro evidenci 
těžby apod. Výdělek našlo – v době vrcho-
lící hospodářské krize – mnoho místních 
občanů, někteří nakupovali koně k sváže-
ní dříví. Na zpracování dřeva se podílely 
také menší soukromé pily, např. při mlý-
nech. Na Vysočinu přišlo přes dva tisíce 
lidí – vedle pracovníků ze Šumavy a  od 
Plzně byli povoláni dělníci z  německého 
Slezska, východního Slovenska a zejména 
dřevaři z Podkarpatské Rusi: někteří z nich 
poté v Krucemburku a okolí zůstali a zalo-
žili rodiny (Manyo, Muchar, Sojma). Podle 
záznamů v kronikách bydleli v lesních ko-
libách skromně, jak byli zvyklí doma, vaři-
li si polentu, jedli chléb a slaninu.

Cena palivového dřeva postupně klesa-
la: za jeden plnometr se roku 1931 platilo 

50 korun, roku 1932 již 40 korun a  roku 
1933 jen 32 korun. Lesy bylo potřebné vy-
čistit od velkého množství odřezků a klestí.

Během roku 1931 byly zpracovány hlav-
ně starší porosty, o rok později pokračova-
la likvidace polomů v mladých porostech. 
Do podzimu 1932 byly polomy zpracovány 
a  od 11. dubna 1932 začalo zalesňování. 
Lesní družstvo v  Přibyslavi přijalo 50 stá-
lých dělníků k vysazování lesních kultur.

Záznamy neuvádějí, jak kalamita po-
stihla krucemburské lesy. Zřejmě nejhůře 
dopadl les Rychtářka – byl zničen polo-
mem z 50 %. Obec o jeho získání usilovala 
přes 150 let, lesní správce Němec z Vojno-
va Městce, který přednášel 25. ledna 1931 
v  hostinci u  Pecinů o  pěstění lesa vzhle-
dem k  polomu, jej však nedoporučil obci 
koupit, protože by byl nerentabilní (jeho 
odhadní cena byla 200.000 Kč). Proto se 

obec Krucemburk ani nezúčastnila jedná-
ní o přídělu lesa Rychtářka při konečné do-
hodě ohledně provedení lesní pozemkové 
reformy s majitelem velkostatku Polná-Při-
byslav a 8. července 1931 přistoupila pouze 
za člena Lesního družstva s  15 podíly po 
1.500 Kč. Les Rychtářka zůstal nadále ma-
jetkem velkostatku.

Obecní zastupitelstvo v Krucemburku se 
rozhodlo zalesnit raději pastviny sousedící 
s obecním lesem o výměře 60 měr. Zároveň 
obec zakoupila louku o výměře 6 měr a ur-
čila ji také k zalesnění. 

Zájemci najdou podrobnější informace 
o kalamitě a její likvidaci v knize Františka 
Janáčka Zelené vzpomínání (2015), kde je 
také obrazový materiál.

Jiří Zeman

STALO SE… PŘED 90 LETY
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TJ SPARTAK STARÉ RANSKO

Příprava na nový fotbalový ročník 
Spartaku nebyla jednoduchá. Muse-
li jsme řešit sestavení mužstva, které 
bude vlastní soutěž hrát, protože čty-
ři hráči ze základní sestavy ukončili 
svou činnost a  dalších pět mladých 
požádalo o  dočasné uvolnění do Tat-
ranu Ždírec. Důvodem jejich žádosti 
byly vyšší hraná soutěž a pravidelnost 
ve fotbalové přípravě, která na Ransku 
již dost dlouho zaostává. 

Problém nižších soutěží je v  tom, 
že nikde není dostatečný počet tako-
vých sportovců, kteří tvoří mužstvo 
jako jeden celek a mají stejný názor na 
celkovou přípravu, bez které se daná 
soutěž nedá hrát. Když mám fotbal rád 
a chci ho hrát, musím si udělat čas i na 
to, abych se podle svých možností na 
hranou soutěž připravil, a Spartak tyto 
možnosti má: dobré hřiště, zrekon-
struované kabiny a  v  zimním období 
tělocvičnu v  ZŠ Krucemburk. Jsme 
rádi, že se nám ještě před začátkem 
nové sezóny podařilo dát dohromady 
mužstvo, které i v nastávajícím roční-
ku okresního přeboru se ctí obstojí. 
Dále jsme umožnili TJ Sokol Havlíčkův 
Brod, který pracuje s mládeží v oblas-
ti volejbalu, aby mohl během svého 
soustředění využít naše hřiště, které si 
sami připravili.

za TJ Spartak Jan Hülle

PRŮBĚH PODZIMNÍ ČÁSTI

Staré Ransko – Okrouhlice
Sestava: gólman – P.  Losenický; obrana 

– F.  Nepovím, R.  Kafka, A.  Lemberk, 
M.  Říha; záloha – F.  Holcman, J.  Dy-
máček (C), J.  Janáček, V.  Hudec; útok 
– F. Dymáček, Z. Zvolánek. Náhradníci: 
J. Pátek, V. Tamok. 

Výsledek: 3:1
Branky: F. Dymáček 2×, V. Hudec

Nová Ves – Staré Ransko
Sestava: gólman – P.  Losenický; obrana 

– F.  Nepovím, R.  Kafka, A.  Lemberk, 
M.  Říha; záloha – F.  Holcman, J.  Dy-
máček (C), J.  Janáček, V.  Hudec; útok 
– F. Dymáček, Z. Zvolánek. Náhradníci: 
J. Pátek, P. Machovec. 

Výsledek: 0:3 
Branky: J. Janáček, Z. Zvolánek, J. Dymáček

Staré Ransko – Dlouhá Ves
Sestava: gólman – P. Losenický; obrana – 

V. Hudec, R. Kafka, A. Lemberk, M. Říha; 
záloha – F.  Holcman, J.  Dymáček (C), 
J. Janáček, F. Nepovím; útok – F. Dymá-
ček, Z.  Zvolánek. Náhradníci: M.  Janá-
ček, J. Pátek, L. Pečenka. 

Výsledek: 2:2
Branky: Z. Zvolánek, F. Dymáček

Staré Ransko – Přibyslav B 
Sestava: gólman – P.  Losenický; obrana 

– V.  Hudec, M.  Janáček, A.  Lemberk, 
D. Holcman; záloha – F. Holcman, J. Dy-
máček (C), J. Janáček, F. Nepovím; útok 
– F. Dymáček, Z. Zvolánek. Náhradníci: 
O. Mišinger, M. Vavroušek, A. Havlíček. 

Výsledek: 3:4
Branky: Z. Zvolánek 2×, F. Holcman

Šmolovy – Staré Ransko
Sestava: gólman – P. Losenický; obrana – 

M. Říha, R. Kafka, D. Holcman, V. Hudec; 
záloha – F. Holcman, J. Dymáček (C), 
J. Janáček, A. Havlíček; útok – F. Dymá-
ček, Z.  Zvolánek. Náhradníci: M. Ročá-
rek, M. Vavroušek, J. Pátek. 

Výsledek: 1:3. 
Branky: J. Dymáček, Z. Zvolánek, F. Dymáček

Staré Ransko – Kožlí
Sestava: gólman – P. Losenický; obrana – 

M. Říha, J. Janáček, A. Lemberk, D. Hol-
cman; záloha – F. Holcman, J. Dymá-
ček (C), F. Dymáček, F. Nepovím; útok 
– A.  Havlíček, Z. Zvolánek. Náhradníci: 
R. Kafka, L. Pečenka. 

Výsledek: 2:2
Branky: Z. Zvolánek 2×

za vedení mužstva Ing. Jan Dymáček

Před začátkem sezóny bylo naplánováno 
jedno přátelské utkání s  mužstvem z  Čes-
ké Bělé. Zápas se odehrál na hřišti soupeře 
a skončil remízou 4:4. V prvním utkání se-
zóny jsme hráli doma proti Okrouhlici. Ten-
to zápas jsme vyhráli 3:1. V dalším zápase 
jsme hráli na hřišti v Nové Vsi u Světlé a zde 

jsme zvítězili 3:0. Ve třetím zápase nové se-
zóny jsme doma remizovali 2:2 s mužstvem 
z  Dlouhé Vsi. Následující zápas jsme zno-
vu hráli na domácím hřišti proti mužstvu 
z  Přibyslavi a  zbytečně jsme utrpěli první 
porážku 3:4.

Volejbalové hřiště Spartaku Staré 
Ransko bylo v  týdnu od 17. srp-
na cílem mladých volejbalistek 
oddílu TJ Sokol Havlíčkův Brod. 
Starší a  mladší žákyně měly na 
volejbalovém hřišti týdenní letní 
soustředění před nadcházející 
sezónou. Děvčata si sportování 
užívala a  chválila zdejší hřiště: 
„Je to tu super, za větrem, odpole-
dne už tu nepere slunce, a hlavně 
že máme kde trénovat.“ Ubytová-
ní a  prostor na přípravu děvčata 
i  s  trenéry našla na podnikové 
chatě společnosti VaK Havlíčkův 
Brod u rybníka Řeka. „Vracíme se 
sem už několik let, ale bez kvalit-
ního hřiště Spartaku Staré Ransko 
by to nešlo. Holky už potřebují tré-
novat na regulérním hřišti, které 
u  chaty není,“ upřesňuje trenér 
Vladimír Matějka. 

„Děkujeme vedení Spartaku Staré Ransko za zapůjčení hřiště, líbilo se nám tu. O nad-
cházejícím víkendu 5. a 6. září již děvčata hrají kvalifikaci na Mistrovství ČR. Věříme, 
že stejně jako v loňském roce jsme se na soustředění v Starém Ransku připravili na 
mezinárodní turnaj Praguevolleybalgame a letošní sezóna se nám vydaří.“

Vladimír Matějka, Sokol Havlíčkův Brod

VOLEJBAL NÁS BAVÍ

Z FOTBALOVÉHO DĚNÍ
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DĚTSKÝ TENISOVÝ TURNAJ

KRUCEMBURSKÁ KLIKA
OPĚT NA VÝSLUNÍ ZÁJMU

PERUNÍ ZLATO NA PILÁKU

Na tenisových kurtech v Krucemburku 
se 12. září uskutečnil dětský tenisový 
turnaj. Za pěkného počasí a  podpory 
diváků se děti v  zápasech překoná-
valy, čímž odvedly výborné výsledky. 
Děti si odnesly poháry, medaile a dal-
ší krásné ceny. Sponzorem této akce se 
stal městys Krucemburk. Pořadí bylo 
následující:

1. místo – Zuzana Losenická 
2. místo – Sofie Bencová
3. místo – Karolína Pejchlová
4. místo – Viktorie Votavová
5. místo – David Rázl

Letošní rok je pro sportovní posádku dra-
čích lodí ochuzený o spoustu sportovních 
aktivit kvůli celosvětové pandemii Covid 
19. O to více jsme si užili zatím první závo-
dy dračích lodí zapsané v lize Vysočiny na 
Pilské nádrži u Žďáru nad Sázavou.

Ze dvou rozjezdů a součtem z nich dosa-
žených časů Perun Hluboká postoupil do 
finálové jízdy z  prvního místa. Finále se 
jelo za špatných povětrnostních podmínek 
a srovnat čtyři lodě do startovní pozice byl 
těžký úkol i pro ostřílené startéry. Ale po-
vedlo se a týmy vyrazily vpřed ve vyrovna-
ném tempu a s minimálními rozestupy. 

Perun Hluboká – složen z 12 mužů a 8 žen 
včetně našich dorostenců – se po 13 letech 

úžasným časem 0:56,48 stal opět vítězem v kategorii FUN MIX. Putovní pohár se tedy pře-
souvá na Vysočinu do týmu Perun Hluboká, kde se doufejme zabydlí a bude se tam vracet 
i v dalších ročnících.

V  sobotu 15. srpna 2020 se v  Klika aréně 
v Krucemburku konal již 8. ročník turnaje 
čtyřher KRUCEMBURSKÁ KLIKA, kterého 
se tentokráte zúčastnilo neuvěřitelných 
14 párů z oblasti. Aby nedocházelo k časo-
vé kolizi, hrálo se i na antuce na Ransku, 
kde byl 3.  kurt: odehrálo se zde několik 
zápasů a  potom i  vyvrcholení pavouka 
,,B“ o 9.–14. místo. Nejprve dvě skupiny po 
pěti párech a  jedna o  čtyřech dvojičkách 
vykrystalizovaly do čtvrtfinále, ve kterých 
již byla vystavena stopka pro nadějné páry 
Čermák – M. Blažek, Lédl – Němec, Vojá-
ček –Šedivý a manžele Blažkovi. V semifi-
nále se střetli Marek – Trávníček s párem 
Víšek – Nevole (5:7) a mladý pár M. Havel 
– Ročárek s D. Bona – Škarvada (6:4). 

V  bitce o  krásné 3.  místo zarputilý pár 
D. Bonaventura a Roger Škarvada porazili 
soupeře J. Marka a Fr. Trávníčka 6:2 a ve fi-
nále pak vyhráli již potřetí v historii turna-
je L. Víšek s Jirkou Nevolem Haberou, nyní 
s mladíky (M. Havel – Ročárek) 6:3, a moh-
li opět zvednout těžkou putovní Kliku nad 
hlavy již potřetí. Blahopřejeme! 

Na ranském kurtě vyhrál posléze párek 
veteránů Štěpex Bona s  Jirkou Latimírem 
všechny tři zápasy se všemi soupeři zbylý-
mi a mohli se tedy v útěše těšit z konečné-
ho 9. pořadí, nejvyrovnanější první utkání 
zde bylo proti mixu Jan Žemlička – Martina 
Švecová 7:6  (8:6). Ještě doplníme jména 
dalších spolubojovníků na chvostu star-
tovního pole: Hiblbauer – Pátek, Losenic-
ký Miloš starší – Protivný, Losenický Miloš 
a Jan (Klika dorost) a na 10. místě sympa-
tický párek Kutílek – Milan Žemlička.

K  občerstvování bylo připraveno mnoho 
výtečných pochutin jak k  jídlu, tak k piti-
vu, např. tlačenka s  cibulí, chutný bůček 
s  chlebíkem, různé buchty a  koláče (neř-
kuli bublaniny) a  samozřejmě slivovička 
s pivkem točeným. Velký podíl na zdárném 
průběhu turnaje mají Jirka Marek a  Míra 
Blažek, kteří po odpoledním pátečním vy-
datném dešti kurty po čtyřhodinové brigá-
dě na boje kvalitně připravili.

Štěpán Bonaventura
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V minulém čísle Domova jsme informovali o tom, že Společ-
nost Jana Zrzavého vydá Jeníkovy pohádky vyzdobené dětský-
mi kresbami, které byly vyhodnoceny v  soutěži „Po stopách 
Jana Zrzavého“. Knížka už je vytisknuta a bude v říjnu prezen-
tována na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě. 

Na podzim proběhne rovněž představení knížky v  Krucem-
burku a v Okrouhlici. Podrobnější informace najdete na strán-
kách SJZ: www.sjz.cz.

Společnost Jana Zrzavého, z. s.

30. června 2020 zemřel ve věku 79 let čest-
ný člen Společnosti Jana Zrzavého pan 
Stanislav Michek. Téměř deset let se velmi 
úspěšně uplatňoval v roli Jana Zrzavého při 
nejrůznějších veřejných kulturních akcích.

Poprvé spatřili Stanislava Michka oby-
vatelé Krucemburku v  červnu roku 2010, 
kdy se objevil v  kostýmu Jana Zrzavého 
při odhalování malířovy busty na krucem-
burském náměstí. Bylo to tehdy jako zje-
vení, když uprostřed slavnostního pořadu 
přikráčel pomalým krokem Mistr se svou 
pověstnou hůlčičkou, v  typickém baretu 
a  v  charakteristickém černém odění. Ti, 
kteří malíře opravdu znali, dokonce i  ně-
kteří jeho příbuzní, byli uvedeni v  úžas. 
Pan profesor František Dvořák, dobrý přítel 
Jana Zrzavého, nevycházel z údivu, stejně 
jako akademická malířka Venda Truhlářo-
vá, dcera malířovy sestřenice. Přesně tento 
moment nám zachytila dobová fotografie.  

Při mnoha a  mnoha kulturních akcích 
se takto Stanislav Michek prezentoval na 
veřejnosti, ať už to byly vernisáže, besedy, 
přednášky, komponované pořady či tele-
vizní natáčení. Třebaže jeho vystoupení ne-
byla honorována, nikdy neřekl ne. Každou 
plánovanou kulturní akci si zaznamenal 
do svého diáře a najisto s ní počítal. Nejví-
ce však proslul v  divadelním představení 
o  Janu Zrzavém „Kouzelník, který uměl na-

malovat duši“. Jako představitel hlavní role 
uměl nadchnout publikum v Krucemburku, 
v Okrouhlici, v Hlinsku, v Brně, 5× v Praze, 
v Olomouci, v Ostravě, v Hradci Králové, ve 
Vodňanech, v Chrudimi, v Chotěboři, v Ha-
vlíčkově Brodě, na Lipnici, v  Prostějově, 
v Přibyslavi, v Rajhradě a v dalších městech 
a  obcích. Celkem ve 26  představeních zži-
votnil velmi přesvědčivě Jana Zrzavého. 

Když jsem předávala roku 2010 panu 
Michkovi fotografie, filmové a zvukové na-
hrávky Jana Zrzavého, aby mohl do sebe 
vstřebat malířovy pohyby, gesta, i jeho bar-
vu hlasu, přijímal tento studijní materiál 
se zájmem a  zodpovědností. Nejenže vše 

řádně nastudoval, dokonce si sám vyrobil 
repliku hole Jana Zrzavého, kterou malíř 
získal z pozůstalosti Julia Zeyera. Stanislav 
Michek působil svým zjevem a  přesvědči-
vým hereckým ztvárněním role natolik vě-
rohodně, že na mnoha představeních mu 
přišli osobně projevovat uznání ti, kteří 
malíře dobře znali. V  Literárních novinách 
byl 14. 4. 2011 po představení v paláci Ad-
ria v  Praze napsán o  Stanislavu Michko-
vi tento text: „Živý Jan Zrzavý ztělesněný 
ochotnickým hercem z  Chotěboře Stanisla-
vem Michkem, který jako by Mistrovi z  oka 
vypadl, příjemně překvapil plný sál kavárny 
Divadla Bez zábradlí.“ 

Stanislav Michek míval zvyk před kaž-
dým představením si v zákulisí najít tichý 
koutek, kam se uchýlil, aby se vžil do své 
role. Měl pro to své osobité rčení: „Musím  
zezrzavět.“ 

Roli Jana Zrzavého měl Stanislav Michek 
velmi rád a s jistým dojetím o ní říkával, že 
je to jeho role životní. Roku 2013 po zásluze 
obdržel za herecké ztvárnění postavy Jana 
Zrzavého Cenu města Chotěboře.  

Život Stanislava Michka se uzavřel. Jeho 
herecký i  lidský přínos zůstává v  paměti 
Společnosti Jana Zrzavého i široké kulturní 
veřejnosti.

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

VZPOMÍNKA NA STANISLAVA MICHKA, HERECKÉHO PŘEDSTAVITELE JANA ZRZAVÉHO

JENÍKOVY POHÁDKY JANA ZRZAVÉHO 
S ILUSTRACEMI DĚTÍ Z VYSOČINY

Kouzelník, který uměl namalovat duši

Sára Wagnerová, 4. ročník, ZŠ Krucemburk

Soustředění před představením Krucemburk 2010

Stanislav Michek jako Jan Zrzavý
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Domov

Již celý týden před touto akcí jsme horlivě 
sledovali předpovědi počasí a  bohužel na 
sobotu hlásili, že má celý den propršet. Pro-
to jsme začali přemýšlet o mokré variantě, 
což by znamenalo udělat soutěže pro děti 
na sále budovy sokolovny. Skákací hrad 
bychom pro děti museli zřejmě zrušit, a tak 
jsme věřili, že se vše ještě obrátí k lepšímu. 
V pátek ráno přišla konečně dobrá předpo-
věď, že má v sobotu kolem jedenácté hodiny 
přestat pršet, pěkné počasí má vydržet až 
do večera – hurá! Rychle dokoupit dárečky 
pro děti, dovézt párečky a zmrzlinky, zajistit 
skákací hrad a vše další připravit do páteč-
ního večera a už jsme se těšili na sobotu.

V sobotu 29. srpna ve 14 hodin bylo již 
vše vzorně připravené, a  tak jsme mohli 
přivítat první dětské účastníky. Letos byla, 
zřejmě i  kvůli horšímu počasí, účast dětí 
o něco nižší než loni, ale i tak si přišlo za-
soutěžit asi 80 dětí s rodiči i prarodiči. 

Hned u  vstupu děti dostaly první dáre-
ček – pitíčko a po zapsání na hrací kartu 
se mohly okamžitě vrhnout do soutěživého 
reje. Připravili jsme pro ně 16 dovednost-
ních soutěží, které všechny děti s  gracií 
a zábavou hravě zvládly. Hasiči z SDH Kru-
cemburk si pro děti letos také připravili 
dvě pěkné soutěže a za odměnu u nich děti 
dostaly bonbóny, krásný balonek a také se 
mohly blíže seznámit se zásahovým vozi-
dlem MAN CAS 15. Hasičům za jejich krás-
né zpestření této akce pro děti patří naše 
velké poděkování. Po zdárném odsoutěže-
ní dostaly děti zdarma párek v rohlíku, na-
nuk a mohly si zařádit na skákacím hradu. 

Na tuto akci přijal také pozvání po roce 
sokolník pan Václav Augustýn se svými 
krásnými dravci a  neochudil tuto akci 
o  velmi zajímavé povídání o  dravcích, 
přidal rovněž ukázku, jak se dravci cvičí 
v letu na ruku, ve které dobrovolníci s ru-
kavicí drželi kus masa. 

Ze srdce bych chtěl poděkovat všem, kte-
ří tuto akci pro děti perfektně připravili 
a byli také ve službě, dále všem, kteří celé 
odpoledne pomáhali dětem u  soutěží, 
a  samozřejmě velký dík také patří našim 
sponzorům, bez kterých bychom tuto akci 
nemohli uskutečnit: 
● MINIGAL s.r.o.  Ždírec nad Doubravou, 
●  Městys Krucemburk ● ELASTA-VESTIL, 
a.s.  ● Autoservis Valecký Lukáš Krucem-
burk ●  ELKO-Elektro s.r.o.  Krucemburk 
● BeHo spol. s r.o. Staré Ransko ● STROJÍR-
NA BENC s.r.o. Ždírec nad Doubravou ● Řez-
bářství Winca von Samotzin Krucemburk ● 
Jiří Přiklopil Krucemburk ● Zemědělská 
a.s. Krucemburk ● Pekařství Vacek a spol., 
v.o.s. Hlinsko.

Dětský úsměv a  spokojenost je pro nás 
vždy největší odměnou, která nás krásně 
zahřeje u srdce. Moc se na vás těšíme opět 
příští rok.

za TJ Sokol Krucemburk 
Tomáš Trávníček, starosta TJ

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 2020

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

KNIHOVNA NA ST. RANSKU

„Knihy jsou mí přátelé, moji společníci. 
Dokážou mě rozesmát, rozplakat a po-
máhají mi najít smysl života.“ 

Christopher Paolini, americký autor (1983)

V  měsíci květnu byla po delší pře-
stávce znovu otevřena knihovna na 
Starém Ransku. Za několik měsíců 
působení si sem našla cestu již pěkná 
řádka čtenářů, kteří si za tento krát-
ký čas vypůjčili a přečetli téměř 200 
knih. Brzy nastane podzim a  zima 
a s nimi přijdou dlouhé večery, tedy 
ideální čas pro odpočinek a  četbu 
knih. Věřím, že naše knihovna při-
láká ještě další milovníky pěkného 
čtení, a  ráda uvítám i  čtenáře z  řad 
dětí a mládeže. 

Knihovna je otevřena každé  pon-
dělí od 17 do 18.30 hodin nebo po do-
hodě na telefonním čísle 606 180 777. 
Těším se na Vaši návštěvu!

G. Glosrová

Jednotka vyjížděla během letních měsíců 
k 18 událostem, ve většině případů se jed-
nalo o likvidaci vos nebo sršňů, několikrát 
o  odstraňování větví, čištění kanalizace 
a dvakrát o vyproštění osobního auta. V le-
tošním létě se nám vyhnuly lesní a  luční 
požáry. Hasiči se zúčastnili rozloučení 
s prázdninami, kde si pro děti připravili ně-
kolik disciplín: vyzkoušely si zásahové odě-
vy a prohlédly si cisternu. Během léta jsme 
také byli na několika nočních soutěžích. 


