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REKONSTRUKCE UčEbEN V ZŠ

V  letních měsících proběhla v  budově základní 
školy rekonstrukce sedmi kmenových učeben a jí-
delny. Stavba byla velmi náročná na koordinaci 
a  časový harmonogram, který byl nastaven tak, 
abychom stihli začátek školního roku. Na stavbě 
se podílelo postupně několik firem. Stavební část 
rekonstrukce zahájila firma Stavitelství Ladislav 
Adamec s. r. o. V  rámci stavby se řešilo mnoho objektivně vy-
volaných vícenákladů. Vícenáklady byly způsobeny především 
silnou vrstvou škváry a  sutí pod podlahami, které bylo nutno 
dorovnat polystyrenem do úrovně podlah chodeb. Dále se řešila 
úprava betonu stropů pod souvrstvím podlah, kastlíky v pohle-
dech pro rolety, elektroinstalace a vystrojení některých rozvadě-
čů, propojení kanalizačních stoupaček, prostupy pro slaboproud 
v celé budově a mnoho dalšího.

Po začátku rekonstrukce učeben jsme také odhalili nevyhovují-
cí a zastaralou datovou infrastrukturu pro připojení počítačů. Po-
nechání tohoto stavu by mělo za následek, že by po rekonstrukci 
učeben bylo třeba vést všude kabely pomocí lišt na nových omít-
kách a vytvářet místa pro podružné rozvaděče pro aktivní prvky 
sítě. Firma X.A.Z., která informační technologie v základní škole 
spravuje, neměla volnou kapacitu na realizaci datových rozvodů, 
a proto byla oslovena firma OK COMP. V rámci prací byly provrtá-
ny prostupy v podlahách mezi patry a ve třídách připraveny husí 
krky pro budoucí propojení všech místností školy. Byla vybudová-
na centralizovaná strukturovaná kabeláž do všech rekonstruova-
ných tříd. Dále byla natažena příprava pro rekonstrukce dalších 
částí objektu, které budou teprve realizovány v dalších etapách. 
Byly připojeny kabinety, jídelna a základní umělecká škola.

Dále byl vybudován optický propoj mezi horní budovou a střed-
ní částí budovy. Také byly nainstalovány kamery pro zvýšení 
bezpečnosti okolo školy. Další etapou výstavby byla nová stěrka 
podlah ve všech místnostech, kterou provedla firma SiaP Speciál-
ní izolace a povrchy, s.r.o. Poslední etapou rekon-
strukce byla instalace vestavěných skříní a výdej-
ního pultu v jídelně, kterou provedla firma Michal 
Starý. Celkové náklady rekonstrukce činí necelých 
6.500.000 Kč.

Děti nastupovaly do školy záhy po dokončení 
rekonstrukce, a  nezbylo tak mnoho času na vy-
bavení tříd učebními pomůckami a  nástěnkami. 
Věřím, že se děti a  jejich paní učitelky ve třídách 
brzy zabydlí a třídy budou sloužit dlouho a dobře 
svému účelu. Mgr. Otto Kohout

Před rekonstrukcí

Před rekonstrukcí

a v jejím průběhu

a v jejím průběhuJídelna

Třída
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Stavební rekonstrukce učebny fyzi-
ky a chemie a stavební úpravy dílen 
proběhly také v  letních měsících. 
Celková cena stavebních prací činí 
necelých 1.450.000 Kč. V současné 
době probíhá příprava zadávací 
dokumentace pro vybavení učeben 
a nákupu pomůcek. V září bude za-
hájeno výběrové řízení na dodava-
tele vybavení a pomůcek.

Mgr. Otto Kohout

V  průběhu letních prázdnin k  již vybu-
dovanému parkovišti pod školou přibylo 
nové parkoviště pro učitele při vjezdu do 
školy a  u tělocvičny za školou. Dále byla 
kompletně opravena účelová komunika-
ce k  jídelně ZŠ pro zajištění zásobování. 
Před vchodem do budovy ZŠ byla polože-
na nová dlažba a  vysazen strom. V  době 
uzávěrky časopisu nebyla na místě ještě 
lavička kolem stromu, která bude sloužit 
k posezení pro čekající rodiče. 

Touto úpravou se areál školy stává bez-
pečnějším a prostranství před školou bude 

sloužit jako klidová, pěší zóna bez auto-
mobilů. Při těchto úpravách bylo parkovi-
ště pod školou osvětleno a  při vstupu do 
areálu školy byly staré lampy vyměněny za 
nové. Dále bylo parkoviště pod školou osá-
zeno květinami a školní zahrada upravena 
pracovníky technických služeb. 

Stavební úpravy provedla firma SP Mont, 
s.r.o., Havlíčkova Borová, osvětlení firma 
ELTER, s.r.o., Hlinsko v Čechách a zahrad-
nické práce provedl pan Petr Jun z Malochy-
ně.

Dagmar Sobotková

REKONSTRUKCE UčEbNy
fyZiKy a ChEmiE, 
STaVEbNí úpRaVy dílEN

úpRaVy VENKOVNíhO pROSTRaNSTVí U ZŠ

1 Vstup do základní školy po rekonstrukci

2 Nově vybudované parkoviště před ZŠ

3 Nové parkoviště za budovou ZŠ

4 Vstup do ZŠ před rekonstrukcí

5 Příchod k ZŠ před pokládáním
a po pokládání povrchu
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pOZVáNí
V neděli 16. října budeme slavit ve 
farním kostele sv. Mikuláše v Kru-
cemburku posvícení a během do-
polední bohoslužby, která začne 
v  10 hodin, budou požehnány 
nově opravené varhany. O průbě-
hu oprav jsem již napsal ve zpra-
vodaji Domov IV/2021. Připomí-
nám, že generální opravu varhan 
provedli varhanáři Petr Fischer 
a Jan Karel za dohledu diecézního 
organologa prof. Václava Uhlí-
ře z  Hradce Králové. Ten také po 
skončení slavnostní mše svaté za-
hraje několik varhanních skladeb.

Tímto vás rád zvu na naši po-
svícenskou slavnost, která se ne-
týká jenom věřících farníků, ale 
také všech, kteří generální opravu 
varhan jakkoli podpořili.

Pavel Seidl

Letos v  červenci se naší farnosti podařilo 
dokončit obnovu výmalby interiéru farní-
ho kostela sv. Mikuláše v  Krucemburku, 
a to v II. etapě – výmalbu lodě.

Po vydání závazného stanoviska Měst-
ským úřadem v  Chotěboři, oddělením pa-
mátkové péče z 11. února 2020, byla navrže-
na výmalba celého interiéru kostela s tím, 
že pro loď kostela byla podle dochovaných 
barev v  podkladových vrstvách výmaleb 
vybrána kombinace bílé a  světlého okru: 
bílá pro zrcadlo stropu a  okrová pro vše 
zbývající od hrany zrcadla – tedy okrajovou 
část stropu a stěny. Vlastní provedení nátě-
ru mělo být realizováno podle Restaurátor-

ského záměru, který byl vypracován akade-
mickým malířem Pavlem Procházkou. To se 
také v termínu 18. července – 3. srpna 2022 
podařilo zdárně uskutečnit.

V průběhu léta došlo také k restaurování 
kamenných prvků v kostele, a to náhrobku 
Mikuláše Střely (vzadu v kostele) a dvou ka-
menných svatostánků (v presbytáři a v sa-
kristii). Odborné práce provedla sochařka 
MgA. Petra Vodáčková. 

Nutno dodat, že ještě zbývá obnova 
vstupního kamenného portálu do kostela 
a portálu do sakristie. Z finančních důvodů 
tyto práce budou realizovány až v příštím 
roce.

Dovolte mi, abych při této příležitosti 
upřímně poděkoval restaurátorům manže-
lům Procházkovým a sochařce MgA. Petře 
Vodáčkové za odvedené práce při obnově 
farního kostela, paní Ing. arch. Martině 
Kozákové za stavební dozor, panu staros-
tovi Mgr. Ottu Kohoutovi a  zastupitelům 
Městyse Krucemburk za jejich vstřícnost 
a  pravidelnou finanční pomoc při opravě 
kostela a  v  neposlední řadě všem oběta-
vým farníkům, kteří pomáhali při vyklízení 
mobiliáře kostela a po skončených pracích 
jej znovu nastěhovali zpět na své místo.

Více na str. 16 Pavel Seidl

VÝmalba faRNíhO KOSTEla SV. miKUláŠE

1 Varhany 2 Náhrobek Mikuláše Střely 

3 Presbytář  4 Vytmelování trhlin

5 Část malby sv. Vojtěcha z roku 1932

6 Svatostánek v presbytáři

7 Restaurátor Pavel Procházka při práci

8 Postavené lešení 9 Svatostánek v sakristii
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Prázdniny utekly jako voda a je tu opět nový 
školní rok 2022–23. Do první třídy přišlo 
v  doprovodu rodičů 22 prvňáčků. Ostatní 
žáci se těšili na svoje spolužáky a  učitele. 
Školní rok zahájil svým projevem pan ře-
ditel Mgr. Jiří Šikl a pan starosta Mgr. Otto 
Kohout. Oba přivítali všechny žáky, zaměst-
nance a popřáli úspěchy ve školní práci. 

V letošním školním roce je na naší škole 
celkem 171 žáků v  devíti třídách. ZŠ Kru-
cemburk vyučuje své žáky podle školního 
vzdělávacího programu „Řeka života“. 

Žáci mají opět možnost vybrat si z velké 
nabídky zájmových kroužků. V 7. ročníku 
začnou žáci pracovat ve volitelném před-
mětu ruský a německý jazyk. Výuku budou 
doplňovat kulturní a sportovní akce, řada 
soutěží a olympiád. 

Již od začátku června začala probíhat roz-
sáhlá rekonstrukce sedmi učeben a školní 
jídelny. Byly řešeny nové podlahy, rozvod 
elektřiny, nové odpady vody, renovová-
ny radiátory a  vestavné skříně. Dále byla 
rekonstruována učebna fyziky a  chemie 
a  školní dílny. Učebny byly vybaveny no-
vým vestavným nábytkem, učebními po-
můckami a  výukovými sadami. Školní 
kuchyň dostala do užívání novou pečicí 
pánev. Kvůli zvýšené bezpečnosti v  okolí 
školy bylo vybudováno nové parkoviště 
pod školou a  za školou. Celé prostran-
ství před školou bylo upraveno na klido-
vou zónu. Naše škola je krásně opravena 
a všichni učitelé se těšili koncem srpna na 
své žáky, kteří 1. září zasedli do nově opra-
vených kmenových i odborných učeben. 

Aktuální informace o  dění ve škole jsou 
zveřejňovány na webových stránkách 
www.zskrucemburk.cz.    

kolektiv zaměstnanců ZŠ       

ZpRáVy Z NaŠí ZŠ

Na konci školního roku jsme se rozloučili 
s 25 předškoláky, odpoledne jsme si pěkně 
slavnostní den užili. Po krásném létu začal 
ve čtvrtek 1. září nový školní rok. 

Mateřská škola je plně obsazena 75 dět-
mi různého věku, jsou nejen z Krucembur-
ku, ale i z blízkého okolí. Společně budeme 
pracovat podle Školního vzdělávacího pro-
gramu pro předškolní vzdělávání s názvem 
„Strom poznání“.

Dny ve školce nám zpestří návštěvy kina, 
pohádky divadélka „Mrak“, divadélka Pře-
učil a Hrušková z Prahy a z Hradce Králové 
divadélka „Kozlík“, dny s barvičkami, vý-
lety do přírody, exkurze, výstavy a tvořivé 
dílny… Od září bude probíhat ve spoluprá-
ci se základní školou plavecký výcvik pro 
předškoláky v bazénu v Hlinsku a během 
podzimu budou starší děti jezdit na kurz 
bruslení do Chotěboře. V  zimě se budou 
děti těšit na lyžařský kurz pod odborným 
vedením instruktorů ze Ski Fanatic.

Naše tři logopedické asistentky provádě-
jí každý týden s dětmi logopedická cvičení 
u dětí s vadami výslovnosti. Logopedii též 
podporuje obec finanční částkou.

Přejeme si, ať se svými kamarády zažije-
me spoustu legrace a pohody.

děti a zaměstnanci MŠ

Mateřská škola Krucemburk děkuje všem 
zastupitelům za spolupráci a  za finanční 
podporu naší školky. Každý rok se snažíme 
o  modernizaci části naší budovy, aby děti 
měly pěkné, příjemné a podnětné prostředí 
pro své vzdělávání a pobyt ve školce se jim 
líbil. Také se snažíme díky financím o zve-
lebování prostředí naší školní zahrady, kde 
děti často pobývají a  mohou využívat ke 
svým hrám a sportování nové hrací prvky.

kolektiv zaměstnanců a dětí mateřské školy

Z děNí V mŠ

pOděKOVáNí

Třídní učitelé v jednotlivých třídách:
I. tř. Mgr. Marion Polívková (22 žáků)

II. tř. Mgr. Věra Štouračová (18 žáků)
III. tř. Mgr. Hana Štědronská (16 žáků)
IV. tř. Mgr. Eva Janáčková (17 žáků) 
V. tř. Mgr. Jana Mäki (14 žáků) 

VI. tř. Mgr. Klára Raurová (20 žáků)
VII. tř. Mgr. Monika Henychová (18 žáků)

VIII. tř. Mgr. Alena Bencová (24 žáků) 
IX. tř. Mgr. Jana Vašíčková (22 žáků)
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Školní rok 2021–22 jsme ukončili již 17. června, protože se zahájila rekonstrukce 
sedmi kmenových tříd, školní jídelny, školní dílny, učebny fyziky–chemie a také 
okolí školy.

Bylo toho hodně – nové podlahy, zdi, odpady, rozvody elektřiny, rozvod inter-
netové sítě, nové vestavné skříně ve třídách, parkoviště, nová klidová zóna a dal-
ší. Vše se zdárně podařilo zvládnout, a tak žáci mohli nastoupit 1. září do školy 
a zahájit nový školní rok v příjemném novém prostředí. Děkujeme Úřadu městyse 
Krucemburk za investice vložené do modernizace základní školy. 

Mgr. Jiří Šikl

REpUbliKOVÉ KOlO SOUTěŽE pOŽáRNí OChRaNa Očima děTí a mládEŽE 2022

pOděKOVáNí – REKONSTRUKCE ZŠ

•	 Ostatní pedagogičtí pracovníci: Mgr. Miloslava Baumgärt-
nerová – zástupkyně ředitele a  správce ICT, Ing. Ivana Tom-
ková pracuje jako výchovná poradkyně, Mgr. Alena Bencová 
zastává funkci metodika prevence a dále ve škole vyučují paní 
učitelky Mgr. Lada Melenová a Mgr. Petra Culková. Ve školní 
družině se věnují dětem paní vychovatelky Daniela Balková 
a  Markéta Laštůvková. Mgr. Romana Mikulecká a  Veronika 
Strašilová jsou asistentkami pedagoga ve 4. třídě.

•	 Provozní zaměstnanci: 
Miroslava Slanařová – hospodářka, Milan Novotný – školník, 
Marie Vaníčková, Marie Junová a Hana Němcová se starají o čis-
totu ve škole. Ve školní kuchyni pro nás vaří chutné obědy Bohu-
slava Pečenková – vedoucí školní jídelny, paní kuchařky Stani-
slava Adámková a Hana Mühlfaitová. 

Naše škola se pravidelně zapojuje do sou-
těže „Požární ochrana očima dětí“. Tato 
soutěž má dvě části – literární a výtvarnou. 
Ve školním roce 2021–22 se Magdaléna 
Mikulecká se svou slohovou prací o  ha-
sičích dostala až do republikového kola. 
Výhru v okresním kole následovala výhra 
v kole krajském, které proběhlo na zámku 
v Přibyslavi. Magda v červnu odjela v do-
provodu tatínka do Litoměřic. Zde se sešli 
nejlepší malíři a literáti z České republiky 
a  slavnostně byli dekorováni. Magda zde 
obsadila výborné 2. místo, kromě diplomu 
a  medaile obdržela spoustu zajímavých 
cen. Nechyběl krásný blok a psací potřeby, 
aby mohla rozvíjet svoje spisovatelské na-
dání. Účastníci zhlédli hasičskou techniku 
českých hasičů, ale i  našich sousedů ze 
Slovenska a Maďarska. Byly zde i stařičké 
hasičské vozy z minulých století, ale v per-
fektním stavu. 

Děkujeme Magdě za vzornou reprezentaci naší školy a  přejeme jí, aby ji literární 
múza neopustila a napsala další zajímavé práce.  

Mgr. Monika Henychová 

Zahájení školního roku 2022/2023 v 1. třídě
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Potkáte-li naši paní učitelku, výtvarnici 
Pavlínu Svobodovou, velmi pravděpodob-
ně se na Vás usměje. A tenhle úsměv Vám 
dá aspoň na chvíli zapomenout na vlastní 
starosti či trápení. 

Je to již přes 20 let, kdy v Zá-
kladní umělecké škole v Cho-
těboři nastoupila na místo 
učitelky výtvarného oboru. 
Učila nejen v  Chotěboři, ale 
také na pobočce v  Krucem-
burku. Od začátku vnášela do 
výuky mnoho nových výtvar-
ných technik a  pouštěla se 
s žáky i do velkých projektů. 
Velmi oblíbené se staly její 
hodiny s  rodiči, na kterých vznikaly i  ko-
lektivní výrobky celých rodin. Výsledky je-
jich práce pak zdobily domácnosti a dělaly 
radost o Vánocích nebo Velikonocích. Stá-
le hledala nové náměty, aby hodiny byly 
pestré. A  pestré byly také četné výstavy, 
které nejen v Chotěboři, ale i v Krucembur-
ku pořádala. Často ve spolupráci se ZŠ Kru-
cemburk. Práce žáků byly často oceňované 

na výtvarných soutěžích, kterých se s žáky 
účastnila. Mezi žáky byla oblíbená a mno-
zí z nich pokračovali ve studiu na školách 
s uměleckým zaměřením. 

Součástí výtvarného vzdě-
lávání je i  poznávání umění 
v  historických souvislostech 
a  setkávání se s  moderním 
uměním současnosti. Každo-
ročně připravovala exkurze po 
ČR, které byly pak podnětem 
k dalšímu výtvarnému rozvoji 
žáků. 

Pavlína Svobodová byla na 
hodiny vždy výborně připra-
vená. Často jste ji mohli po-

tkat s velkými taškami nebo s batohem na 
zádech, na kole nebo v autobuse, kdy před 
výukou převážela materiály k výuce. A zase 
to její: „ …to nevadí, ráda to udělám, vždyť je 
to potřeba.“ 

Výtvarný obor, jak asi víte (pokud jste 
někdy něco tvořili), to nejsou jen hezké 
obrázky a sochy. To je vylitá voda na zemi, 
pocákaný stůl barvou, rozšlapaná hlína, 

spousta drobných odstřižků všech mož-
ných barev či umazané umyvadlo kdoví 
čím. Bez toho se tvořit nedá. Paní učitelka 
vedla žáky ke správným pracovním návy-
kům. A  když byste po výuce přišli do tří-
dy, tak už tu voněly jen zasychající barvy 
a lepidlo na právě dokončených výrobcích. 
Po pracovním nepořádku ani stopa.

A  proč tohle všechno čtete právě teď? 
Protože přišel čas poděkování. Pavlína 
Svobodová se rozhodla, že od září předá 
pomyslné žezlo práce učitelky výtvarného 
oboru a odejde do zaslouženého důchodu. 
V  jejím případě si troufnu poznamenat, 
že to nebude klidný odpočinek. Jak by po-
znamenala moje dcera: Mami, tuhle paní 
už vidím někde v  domově pro seniory, jak 
organizuje, plánuje, tvoří a rozdává radost 
ostatním stařečkům. 

Milá Pavlo, přejeme Ti v další životní etapě 
hlavně dobré zdraví a stálý úsměv. Za ko-
lektiv učitelů ZUŠ Chotěboř a Krucemburk

Jarmila Nedbalová, ředitelka školy 

úSpěCh ŽáKŮ ZŠ V SOUTěŽi „mámE Rádi pŘíROdU“

V úterý 7. června se zúčastnili vybraní žáci 
3. a  5. třídy přírodovědné soutěže „Máme 
rádi přírodu“, která proběhla v malebném 
ekocentru Chaloupky v Horní Krupé. V za-
hradě a přilehlém okolí bývalé venkovské 
školy plnily děti ve dvojicích řadu zají-
mavých úkolů. Na stezce poznávaly ptačí 
zpěv nebo tajemné předměty v hmatovém 
domečku. Dále určovaly rostliny a  pozůs-
tatky živočichů, mohly si vyzkoušet peče-
ní chlebánků, hledat žížaly v  kompostu 
a  prozkoumávat místní potok. Velmi na-
učné bylo také určování obyvatel ptačích 

budek dle velikosti vstupních otvorů a  ji-
ných parametrů. Průběh soutěže nezhatil 
ani vytrvalý déšť a  naši účastníci výborně 
obstáli v  konkurenci dalších devíti škol. 
Anežka Málková a Jakub Vašíček z 3. třídy 
skončili ve své kategorii na 2. místě. Marie 
Málková a Jan Losenický z 5. třídy obsadili 
vynikající 1. místo. Děti si vezly domů řadu 
skvělých zážitků, vítězové mnoho pěkných 
cen a všichni společně radost ze zajímavého 
dne stráveného v přírodě.

Mgr. Marion Polívková

Pozorní kolemjdoucí jistě zaznamenali, že 
v Krucemburku se na konci srpna objevi-
ly nové informační tabule a cedulky u vý-
znamných objektů. Chtěli bychom jejich 
prostřednictvím na tyto objekty upozornit 
a zároveň o nich podat základní informa-
ce. A to nejen pro turisty, ale také pro míst-
ní obyvatele. Ti se tak mohou znovu dozvě-
dět něco nového o své obci. 

Jednotlivé cedulky jsou umístěné u hlav-
ních památek v městysi Krucemburk. V cel-
kovém počtu 11 kusů na nich najdete struč-
ný popisek, ilustraci a také QR kód, který 
vás odkáže na další informace. Uvidíte, 
třeba budete překvapeni, co všechno vám 
může nabídnout vaše obec, o které jste si 
mysleli, že už v ní všechno dobře znáte.

Naopak možná spíše turisté pak oce-
ní informační tabule. Ty jsou umístěné 

u obecního úřadu, v kempu u rybníka Řeka 
a ve Starém Ransku a v Hluboké. Na styli-
zované mapě na nich najdete obci a její 
okolí. Jsou zde vyznačená zajímavá místa, 
kulturní památky, ale i památné stromy 
a památky přírodní. 

Za grafickou podobou i obsahem všech 
těchto informačních materiálů stojí Ond-
řej Janda, který úzce spolupracoval se zá-
stupci obce. Doufáme, že nejen turisty, 
ale i  obyvatele inspirují informační ta-
bule i  jednotlivé cedulky k živému zájmu 
o Krucemburk a jeho blízké okolí, které má 
opravdu čím zaujmout.  

Hana Kabrdová

ZáKladNí UmělECKá ŠKOla pOděKOVáNí paNí UčiTElCE paVlíNě SVObOdOVÉ

iNfORmačNí  TabUlE  a  CEdUlKy
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Vážení Krucemburští, Ranečtí a Hlubočtí,
v termínu 23. – 24. 9. 2022 proběhnou ko-
munální volby. Bude zvoleno nové zastu-
pitelstvo. 

Na úvod mi dovolte pár osobních postře-
hů. Mám možnost porovnávat práci dvou 
posledních zastupitelstev. V  současném 
zastupitelstvu byla velmi dobrá spoluprá-
ce. Téměř všem zastupitelům šlo o rozvoj 
obce a případy tzv. politikaření se vyskytly 
minimálně. To nám umožnilo neztrácet čas 
a energii na řešení uměle vykonstruova-
ných problémů. Proto bych rád poděkoval 
všem zastupitelům za spolupráci a chtěl 
bych zdůraznit, že výsledky naší práce 
jsou výsledky všech zastupitelů. Podrobný 
přehled toho, co se zrealizovalo ve funkč-
ním období 2019–2022, najdete v  tabulce 
oprav, investic a projektů. Taková komu-
nikace, kdy se zastupitelé navzájem re-

spektují a „nehrají“ si na koalici a opozici, 
patří do obce naší velikosti. Hra na koalici 
a opozici je podle mě možná ve vysoké po-
litice a u měst, která mají silné realizační 
zázemí. Starosta a místostarosta na malé 
obci, jako je Krucemburk, plní především 
funkci koordinační a realizační, nikoli po-
litickou. 

V předchozím zastupitelstvu byli někte-
ří zastupitelé programově destruktivní. 
Snažili se místo spolupráce ve prospěch 
obce především hledat nedostatky v práci 
některých zastupitelů. Jeden z  bývalých 
zastupitelů i dnes pokračuje v  tomto du-
chu a  snaží se přenášet praktiky vysoké 
politiky do Krucemburku včetně soudních 
žalob. V  rámci takové politické kultury 
si žádný zastupitel, byť jde pracovat do za-
stupitelstva s dobrými úmysly, nemůže být 
jist, že nebude nesmyslně vtažen do soud-

ních sporů. Domnívám se, že řešení jaké-
koli problematiky soudní cestou je krajní 
řešení, které znemožní – bez ohledu na 
výsledek soudního řízení – možnost spolu-
práce mezi žalujícím a obžalovaným a ško-
dí zájmům obce.

Funkční období zastupitelstva 10/2018 
– 9/2022 bylo negativně ovlivněno covi-
dem-19 a nezbývá než doufat, že se nevrá-
tíme do doby covidových omezení. Dalším 
negativním momentem byl přetrvávající 
problém vysoké inflace a drahých energií. 
Tato negativa jsou dnes velkým strašákem 
a budou rozhodující v tom, zda se výrazně 
nesníží naše životní úroveň a rozsah slu-
žeb poskytovaných městysem.

V  dalším textu chci stručně představit 
několik oblastí, které považuji za důležité 
pro zkvalitnění života v obci.

Hospodaření městyse 
ve volebním období 2019–22
Roční pravidelný příjem městyse byl v prů-
měru 31,2  mil. Kč (bez prodeje pozemků). 
V  tomto období jsme provedli nebo nyní 
dokončujeme opravy, investice a  projekty 
v  průměru 25,28  mil. Kč/rok, což předsta-
vuje celkovou částku za volební období 
cca 101,11 mil. Kč (viz tabulka oprav, inves-
tic a  projektů). Abychom pokryli všechny 
akce odsouhlasené zastupitelstvem, získali 
jsme dotace v částce 20,95 mil. Kč. Dalších 
4,2 mil. Kč dotací jsme čerpali na hospoda-
ření v obecních lesích a na podporu posky-
tování sociálních služeb. 

Dotace 14,52 mil. Kč na výstavbu cyklo-
stezky Staré Ransko a 240 000 Kč na nákup 
konvektomatu jsou připraveny k  využití. 
Celkem jsme za období 2019–2022 poda-
li 37 žádostí a k  dnešnímu dni zajistili 
39,73 mil. Kč dotací. 

I přesto, že jsme hospodařili s přebytko-
vým rozpočtem, rozhodli jsme se vzít úvěr, 
abychom zachovali finanční rezervy na 
další menší investice (např. opravy míst-
ních komunikací, opravy kmenových uče-
ben v základní škole), a především také na 
zajištění finanční spoluúčasti u získaných 
dotací (např. cyklostezka Staré Ransko).

V rámci výstavby průmyslové zóny jsme 
proto přistoupili k čerpání úvěru, jediného 
v tomto období, ve výši 18,65 mil. Kč. Úvěr 
nám banka poskytla na základě splnění 
podmínek podle  nového zákona o  pravi-
dlech rozpočtové odpovědnosti územních 
samospráv. Úvěr bude hrazen převážně 
z  prodeje pozemků v  průmyslové zóně, 
a  splátky tak nezatíží neúměrně rozpočet 
městyse.

Dotace jsou nedílnou součástí téměř 
každé investiční akce, proto jim věnujeme 
náležitou pozornost. Vyžaduje to dlouho-
dobou, systematickou a  administrativně 

náročnou práci. Vyplácí se však zpracovat 
některé projekty tzv. do šuplíku a být při-
praven na vyhlášení dotace. 

Do  této kategorie patří např. cyklostez-
ka Krucemburk – Staré Ransko, na kte-
rou jsme získali dotaci ve výši 14,3 mil. Kč 
a bude se realizovat v roce 2023. Dále sem 
patří projekty opravy komunikací, revita-
lizace parku nebo aktuálně nový projekt 
vybudování kanalizace na Starém Ransku. 
Akce odkanalizování Starého Ranska je 
projekčně připravena a nyní vyřizujeme 
stavební povolení.

V  souvislosti s  dotacemi se chci zmínit 
o  akci rekonstrukce budovy Úřadu měs-
tyse, výstavby Knihovny a  pamětní síně 
Jana Zrzavého. O  této akci kolují různé 
informace, proto chci popsat její vývoj. Již 
v  minulosti se připravovaly rekonstruk-
ce ÚM v různém rozsahu. V prosinci 2020 
rozhodlo zastupitelstvo o  podání žádosti 
na dotaci pro rekonstrukci ÚM na Minister-
stvo pro místní rozvoj ČR v rámci programu 

rekonstrukce a přestavby veřejných budov. 
Dotaci jsme nezískali z důvodů nedostatku 
finančních prostředků ministerstva. Tato 
akce patří do kategorie šuplíkových pro-
jektů a již třikrát jsme žádali o dotaci v le-
tech 2020, 2021 a 2022.

V rámci projekčních prací byl zpracován 
architektonický návrh ve třech variantních 
řešeních, na jehož základě byl zpracován 
stavební prováděcí projekt a architektonic-
ký návrh s  kompletním řešením interiérů, 
exteriérů včetně kompletního návrhu vy-
bavení, rozdělený do dvou etap výstavby. 
Rozpočtová cena etapy č. 1  rekonstrukce 
ÚM se v  dnešních cenách vyšplhala na 
24.300.000  Kč. Druhá etapa, přístavba Pa-
mětní síně a knihovny Jana Zrzavého, je vy-
číslena na 10.130.000 Kč. Veškeré projekční 
práce vyšly na 1.290.000 Kč. Projekt má vy-
dané stavební povolení. Doufám, že tento 
šuplíkový projekt nebude použit k politika-
ření zmiňovanému v úvodu tohoto článku.

pOhlEd STaROSTy měSTySE KRUCEmbURK Na fUNKčNí ObdObí ZaSTUpiTElSTVa 2019–22

V letech 2019–22 jsme hospodařili s přebytkovým rozpočtem:
•	 z roku 2018 byl převeden přebytek 8.018.823 Kč do rozpočtu roku 2019
•	 z roku 2019 byl převeden přebytek 21.518.304 Kč do rozpočtu roku 2020
•	 z roku 2020 byl převeden přebytek 14.694.180 Kč do rozpočtu roku 2021
•	 z roku 2021 byl převeden přebytek 22.504.640 Kč do rozpočtu roku 2022

Studie rekonstrukce budovy ÚM
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Stavební parcely
Velkou změnu zaznamenali v roce 2021 sta-
vebníci, kteří museli řešit výrazné zdražo-
vání stavebních materiálů i práce. V  letoš-
ním roce se k tomu přidal nárůst úrokových 
sazeb hypoték. Mladé rodiny se tak ocitly 
v situaci, kdy si musely půjčit další peníze 
na dostavbu domů, nebo vůbec nedosáhly 
na hypotéky a byly nuceny vracet koupené 
stavební pozemky. Jsem velmi rád, že se tato 
situace netýká Krucemburku. Když zastupi-
telé v únoru 2020 rok před dokončením zá-
kladní technické infrastruktury prodávali 
stavební pozemky v lokalitě Pod Včelínem, 
nikdo netušil, jak zásadní je tento předčas-
ný prodej pro výstavbu těchto rodinných 
domů. Noví majitelé mohli díky ročnímu 
urychlení koupě pozemku začít dříve pro-
jektovat, zajistit si stavební povolení a  fi-
nancování. Kolaudace infrastruktury, kdy 
obce běžně prodávají pozemky, proběhla 
v únoru 2021. Toto urychlení přineslo i pro-
blémy a nedorozumění při dokončení terén-
ních úprav a  vjezdů na jednotlivé parcely, 
což nás dosti mrzelo. Pozitiva tohoto řešení 
ovšem jednoznačně převládla. 

Co se týká prodeje stavebních parcel 
v ulici Pod Včelínem, zastupitelstvo jedno-
značně podpořilo prodej parcel za pevnou 
(zvýhodněnou) cenu transparentním způ-
sobem místním občanům a  teprve potom 
ostatním. Z celkového počtu 13 parcel tak 
parcely získalo 11 místních stavebníků.

V  rámci přípravy další zástavby jsou 
dnes téměř na 100 % vykoupeny pozemky 
pod parkem. V  září 2022 bude provedena 
poslední směna pozemku v  této lokalitě. 
Je zadána technická studie využití tohoto 
území s návrhem sítí a dopravní infrastruk-
tury. Celá tato lokalita je vedena v  územ-
ním plánu jako zastavitelná. V  současné 
době se s rostoucími cenami nabízí otázka, 
zda na části území nevybudovat bytové 
domy s dostupnými nájemními byty a část 
vyčlenit pro rodinné domy. Studie pracuje 
s počtem 28 stavebních parcel.

Nájemné bydlení
V bytovém domě čp. 193 a 345 jsme byli nu-
ceni po dlouhých letech nájemné sjednotit 
a tím u některých bytů navýšit cenu nájem-
ného. Jednalo se o napravení nesrovnatel-
ností, které měly původ v minulosti. S výší 
obecního nájemného jsme hluboko pod ná-
jemným, které je běžné v domech soukro-
mých majitelů. Tuto skutečnost vnímáme 
jako podporu dostupného  bydlení.

Průmyslová zóna Krucemburk
V průmyslové zóně probíhají stavební práce 
na výstavbě kanalizace a komunikace s ter-
mínem dokončení do prosince 2022. Přípra-
va kupní smlouvy na směnu pozemků se Ze-
mědělskou a.s. Krucemburk a Zemědělským 
družstvem Křížová se protáhla a její schvá-
lení je na programu na zářijovém zasedání 
zastupitelstva městyse. Po ukončení Pozem-
kových úprav Krucemburk budou směněny 
i pozemky v jižní části průmyslové zóny od 
komunikace. V roce 2023 bude možné zahá-
jit prodej pozemků v průmyslové zóně inves-
torům, a zajistit tak zároveň obci návratnost 
části vložených investic spojených se splát-
kou úvěru 18,65 mil. Kč.

Zdravotnictví a sociální služby
V roce 2021 jsme provedli rekonstrukci zub-
ní ordinace a ve spolupráci s paní doktorkou 
Ivou Dlouhou jsme opět otevřeli zubní ordi-
naci. Zubní ordinace postupně nabírá nové 
pacienty z  Krucemburku. U  střediska bylo 
také vybudováno nové parkoviště a  nový 
bezpečný bezbariérový vstup do zdravotní-
ho střediska. V Domě s pečovatelskou služ-
bou jsme vybudovali s přispěním mnohých 
z Vás pro naše seniory výtah. Akce „Filmový 
festival krucemburský výtah“ v  rámci pro-
jektu „Ježíškova vnoučata – Dáme výtah“ se 
vydařila. Akce zajistila více peněz, než jsme 
na výtah potřebovali. Přispěli jsme proto 
částkou 254.000 Kč seniorům v ČR do pro-
jektu „Ježíškových vnoučat“.

Pro zaměstnankyně Pečovatelské služby 
a naše klienty jsme pořídili z dotace elekt-
romobil Nissan e-NV200. Nově zajišťujeme 
sociální služby pro obce Vojnův Městec 
a  Radostín. Služby pro seniory dlouho-
době dotujeme a snažíme se zajistit jejich 
dostupnost. Dá se zhruba říci, že třetinu 
nákladů na služby hradí klienti, třetinu 
dotace Kraj Vysočina a  třetinu hradí obec 
ze svého rozpočtu. V  Domě s  pečovatel-
skou službou musíme řešit nevyhovující 
topení (jedná se o špatný topný systém již 
z období přestavby tohoto objektu).

Podpora místních spolků a organizací
Obec každoročně podporuje spolkový život 
v Krucemburku nejen formou darů a dotací 
(viz přiložená tabulka). V souhrnu tabulky 
nejsou započítané příspěvky na jednotlivé 
akce, o  které spolky žádají individuálně 
v průběhu roku. Spartak Staré Ransko ani 
TJ Sokol Krucemburk neřešily v  tomto ob-
dobí stavební práce, a tak pomoc obce smě-
řovala především ke spolku Perun Hluboká, 
kdy zastupitelstvo městyse schválilo smlou-
vu o  právu stavby loděnice na pozemku 
obce pod hrází rybníka Řeka na dobu 20 let. 
V místech, kde stál kdysi mlýn, dnes může-
te vidět hrubou stavbu, kterou spolek staví 
na své náklady. K přípravě stavby a podpory 
činnosti byla Perunům poskytnuta polovi-
na plechové haly a venkovní zaplocené pro-
story bývalé sběrny surovin, kde skladují 
své vybavení a dnes také stavební materiál. 
Zároveň mají na pozemku pláže, který si 
obec pronajímá od Lesního družstva obcí, 
umístěnou maringotku jako zázemí pro tré-
ninky závodníků dračích lodí.

Spolkový život se  bohužel v  období co-
vidu zcela zastavil a  do dnešního dne se 
aktivity některých spolků teprve navracejí 
k normálu. Přeji tímto všem spolkům, aby 
si udržely elán a nasazení i do dalších let.

2022 2021 2020 2019 Celková výše
Spartak Staré Ransko  70 000,00 Kč  65 000,00 Kč  65 000,00 Kč  87 400,00 Kč  287 400,00 Kč 
Perun Hluboká  85 300,00 Kč  65 000,00 Kč  65 000,00 Kč  65 000,00 Kč  280 300,00 Kč 
TJ Sokol Krucemburk  65 000,00 Kč  65 000,00 Kč  65 000,00 Kč  78 156,00 Kč  273 156,00 Kč 
SDH Krucemburk  30 000,00 Kč  30 000,00 Kč  30 000,00 Kč  90 000,00 Kč 
PhDr. Kateřina Zvadilová (Festival Hrošení)  20 000,00 Kč  20 000,00 Kč  27 000,00 Kč  67 000,00 Kč 
Myslivecké sdružení Krucemburk  15 000,00 Kč  15 000,00 Kč  15 000,00 Kč  15 000,00 Kč  60 000,00 Kč 
SHM Klub Krucemburk  15 000,00 Kč  15 000,00 Kč  15 000,00 Kč  15 000,00 Kč  60 000,00 Kč 
Spolek zahrádkářů Krucemburk  10 000,00 Kč  10 000,00 Kč  10 000,00 Kč  10 000,00 Kč  40 000,00 Kč 
Domov seniorů Drachtinka  20 000,00 Kč  20 000,00 Kč  40 000,00 Kč 
Spolek přátel Krucemburku  10 000,00 Kč  5 000,00 Kč  5 000,00 Kč  10 000,00 Kč  30 000,00 Kč 
Společnost Jana Zrzavého  9 000,00 Kč  5 000,00 Kč  5 000,00 Kč  5 000,00 Kč  24 000,00 Kč 
Pěvecký sbor GIOCOSO  7 000,00 Kč  5 000,00 Kč  5 000,00 Kč  5 000,00 Kč  22 000,00 Kč 
Chrámový pěvecký sbor Krucemburk  7 000,00 Kč  5 000,00 Kč  5 000,00 Kč  3 000,00 Kč  20 000,00 Kč 
ZO ČSOP Křížová  5 000,00 Kč  5 000,00 Kč  5 000,00 Kč  3 000,00 Kč  18 000,00 Kč 
Český svaz včelařů Chotěboř  3 000,00 Kč  3 000,00 Kč  2 000,00 Kč  2 000,00 Kč  10 000,00 Kč 
Linka bezpečí  z.s.  2 500,00 Kč  2 500,00 Kč  2 500,00 Kč  2 500,00 Kč  10 000,00 Kč 
FBC Salamandra  5 000,00 Kč  5 000,00 Kč  10 000,00 Kč 
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina o.p.s.  2 500,00 Kč  2 000,00 Kč  2 000,00 Kč  2 000,00 Kč  8 500,00 Kč 
Dětský domov Nová Ves  1 780,00 Kč  6 409,00 Kč  8 189,00 Kč 
Klub filatelistů Krucemburk  2 000,00 Kč  2 000,00 Kč  2 000,00 Kč  2 000,00 Kč  8 000,00 Kč 
Svaz tělesně postižených v ČR  2 500,00 Kč  1 000,00 Kč  1 000,00 Kč  4 500,00 Kč 
Linka důvěry STŘED  2 500,00 Kč  2 000,00 Kč  4 500,00 Kč 
Oblastní charita Havlíčkův Brod  2 500,00 Kč  2 500,00 Kč 
Fokus Vysočina  z.ú.  2 500,00 Kč  2 500,00 Kč 

Pokračování – Pohled starosty

Dary a dotace poskytnuté spolkům 
a organizacím v letech 2019–2022
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Oblast Projekt Celková částka Dotace
Náměstí Instalace sítí elektro do země (investice vyvolaná obcí) investice ČEZ vyvolaná obcí

Nové osvětlení náměstí 1 251 859 Kč
Památky 2020 – Socha Jana Nepomuckého 374 400 Kč 187 200 Kč
Oprava pomníku padlých v I. a II. světové válce 497 050 Kč 235 631 Kč

Mateřská 
škola

Oprava úklidových komor, úprava vchodu a vstupu 
na zahradu, malířské práce, oprava sklepů, prádelny 
a skladů u kuchyně, modernizace vstupní haly a šaten, 
opravy elektroinstalace a rozvaděčů, stavba dřevěné 
boudy v zahradě

1 207 357 Kč

Zahrada – oprava zahradního domku 240 000 Kč
Nové herní prvky v zahradě školky 
(houpačka hnízdo, překážky, vrbové stavby, lanovka) 107 000 Kč

Zahrada – výsadba zeleně v zahradě školky Byla řešena náhradní výsadbou 
z peněz ŘSD ČR

Modernizace rozvodů a bezdrátového internetu 94 187 Kč
Základní 
škola

Sociální zařízení u tělocvičny ZŠ 2 881 401 Kč
Rekonstrukce školní kuchyně 683 029 Kč 120 000 Kč
Rekonstrukce šaten  učitelů ZŠ 557 101 Kč
Zateplení severozápadní stěny budovy školy 420 819 Kč
Workoutové hřiště u ZŠ 251 162 Kč 100 000 Kč
Nákup smažicí pánve do kuchyně ZŠ Krucemburk 117 302 Kč
Pořízení konvektomatu do ZŠ Krucemburk 300 000 Kč 240 000 Kč
Rekonstrukce kmenových učeben ZŠ Krucemburk, 
jídelny, rozvody datové sítě, nábytek 6 500 000 Kč

Stavební úpravy a vybavení učebny fyziky a chemie 2 500 000 Kč 1 873 944 Kč
Stavební úpravy a vybavení učebny dílen 720 000 Kč 627 981 Kč
Příprava projektu odborných učeben – IROP II před dokončením

Úřad 
městyse

Kybernetická bezpečnost ÚM 143 614 Kč 93 349 Kč
Projekt rekonstrukce úřadu městyse a výstavby 
Pamětní síně a knihovny Jana Zrzavého 1 289 458 Kč

Rekonstrukce úřadu městyse 24 300 000 Kč Projekty se stavebním 
povolením čekající 

dotaciVýstavba Pamětní síně a knihovny Jana Zrzavého 10 130 000 Kč
Rekonstrukce hygienického zázemí pro muže a ženy 
v 1. a 2. nadzemním podlaží 942 989 Kč

Pečovatelská 
služba 
Krucemburk

Filmový festival krucemburský výtah (výtěžek) 105 000 Kč
Pořízení výtahu do Domu s pečovatelskou službou 
(dotace = dary ježíškových vnoučat) 718 000 Kč 518 000 Kč

Příspěvek seniorům v rámci projektu Českého rozhlasu 
"Ježíškova vnoučata" – Dáme výtah (dary ježíškových 
vnoučat)

254 000 Kč

Oprava topení, nové plynové kotle 100 000 Kč
Elektromobil pro PS 1 194 187 Kč 1 115 477 Kč
Neinvestiční dotace na podporu 
poskytování sociálních služeb 2 809 417 Kč

Zdravotnictví Vybavení zubní ordinace 1 500 000 Kč 300 000 Kč
Rekonstrukce zubní ordinace 406 823 Kč

Kultura Oslavy 780 let městyse Krucemburk 74 293 Kč
Světelná reklama KINO 37 224 Kč
Projekt stavebních úprav jižní fasády 
a venkovního únikového schodiště kina 26 650 Kč

Stavební úpravy fasády a výstavba 
venkovního únikového schodiště kina 1 102 000 Kč

Sanace krovů budovy kina 139 000 Kč
Prostorový zvuk letní kino 95 000 Kč
Modernizace rozvodů a bezdrátového internetu kina 67 347 Kč
Rekonstrukce knihovny – zdravotní středisko 140 000 Kč
Vybavení knihovny v Krucemburku (knižní fond) 140 000 Kč
Vybavení knihovny v Krucemburku a Starém Ransku 79 217 Kč 55 000 Kč
Výroba pódia s plachtou 94 033 Kč
Podpora festivalu Hrošení u rybníka Řeka 47 000 Kč
Kalendář městyse (2019–2021) 91 795 Kč

Veřejná 
prostranství

Osvětlení cyklostezky Krucemburk – Ždírec n. D. 470 032 Kč
Osvětlení parkoviště a výsadba zeleně 
za zdravotním střediskem 74 901 Kč

Oprava křížků (Špického, F. a J. Janů, náves Hluboká) 104 300 Kč 73 010 Kč
Obnova venkova 2020 – Památník Staré Ransko 253 963 Kč 127 000 Kč
Modernizace zastávky v Hluboké 204 210 Kč 74 880 Kč
Projekt skateparku u parku 

Vážení 
spoluobčané,

čtyři roky utekly jako 
voda. Veškeré naše 
činnosti a  akce by 
nebylo možné rea-
lizovat bez podpory 

většiny z  Vás. Velice si vážím upřímného 
jednání těch, kteří nám pomáhali řešit pro-
blémy v obci a organizovali s námi možné 
i nemožné, například Filmový festival kru-
cemburský výtah nebo oslavy obce v roce 
2021, kdy jsme společně dva dny slavili 
780 let naší obce. 

Chtěl bych tímto poděkovat paní mís-
tostarostce, našim radním, zastupitelům, 
pracovníkům úřadu, technických služeb, 
Pečovatelské služby městyse Krucemburk 
a členům výborů za odvedenou práci.

Děkuji za spolupráci ředitelce MŠ Mar-
tě Mísařové, řediteli ZŠ Jiřímu Šiklovi, fa-
rářům Pavlu Seidlovi a Marku Vančovi. 
Zvláště děkuji panu Jiřímu Zemanovi za 
pomoc při tvorbě a korekturách časopisu 
a jiných tiskovin vydávaných obcí.  

Děkuji také Vám občanům a spolkům, 
kteří pracujete pro obec a angažujete se ve 
společenském, kulturním a sportovním ži-
votě městyse. Poděkování si zaslouží i má 
žena Hanka, které děkuji za nezměrnou 
trpělivost a podporu.

Závěrem mi dovolte popřát novému za-
stupitelstvu minimálně stejně dobrou ko-
munikaci a  spolupráci při zkvalitňování 
života v naší obci, jak tomu bylo u zastu-
pitelstva stávajícího. Novým zastupitelům 
přeji mnoho elánu, odvahy a rozhledu při 
rozhodování o budoucnosti naší obce. 

Věřím, že budoucí zastupitelstvo naváže 
na naši dosavadní práci, neboť kontinuita 
je velmi důležitá pro rozvoj obce.

Přeji Vám mnoho zdraví a pohody.

Mgr. Otto Kohout

aKCE dOKONčENÉ a V REaliZaCi:
Celkem  .....................  101 113 475 Kč
Dotace  .........................  25 156 131 Kč

pŘipRaVENO K REaliZaCi:
Celkem  ........................  66 787 618 Kč
Dotace  .........................  14 571 914 Kč

  
V období 2019–2022 zajištěno 

celkem 37 dotací ve výši
39 728 045 Kč

OpRaVy, iNVESTiCE a pROjEKTy V lETECh 2019–2022

Legenda tabulky:

   Dokončeno

   V průběhu realizace

   Připraveno k realizaci
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Bydlení Zástavbové území Pod Včelínem 16 457 000 Kč

Technická studie parcel pod parkem 131 890 Kč

Hřbitovy Oprava hřbitovní zdi u evangelického kostela 1 400 000 Kč 500 000 Kč

Oprava studny na katolickém hřbitově 222 091 Kč

Oprava kovového kříže a korpus Krista na kat. hřbitově 220 800 Kč 143 290 Kč

Nové vitríny u katolického a evangelického hřbitova 46 941 Kč

Pasportizace hrobových míst – GOBEC 66 550 Kč

Hasiči Klubovna SDH – zateplení hasičské klubovny 1 112 651 Kč 431 235 Kč

Klubovna SDH – výroba nové kuchyně a dalšího vybavení 160 179 Kč

Rozvoj spolkové činnosti SDH Krucemburk 
(stany, pivní sety, skříň do klubovny) 303 944 Kč 224 700 Kč

Oprava hasičské zbrojnice 785 559 Kč

Projekt přístavby hasičské klubovny 38 300 Kč

Nákup vybavení výjezdové jednotky JPO II 387 793 Kč 239 000 Kč

V roce 2022 byla podána žádost o dotaci na nový dopravní automobil

Komunikace 
a parkoviště

Oprava komunikace Staré Ransko – rybník Řeka 530 000 Kč 100 000 Kč

Osvětlení ulice Košinovská 444 312 Kč

Projektová dokumentace cyklostezka 
Staré Ransko – Krucemburk 352 805 Kč 176 402 Kč

Oprava cyklostezky Vojnův Městec (1. etapa) 314 510 Kč 157 255 Kč

Oprava cyklostezky Vojnův Městec (2. etapa) 1 310 310 Kč 550 000 Kč

Oprava komunikace u rybníka Pobočný 861 318 Kč 127 000 Kč

Oprava komunikací (Na Liškově u parku, Dr. Drbálka) 1 260 643 Kč

Oprava komunikace rybník Řeka – Štíří Důl 267 503 Kč

Oprava komunikací – lepení a stříkání výtluků 1 590 000 Kč

Parkoviště a vstup do zdravotního střediska 4 956 206 Kč 1 000 000 Kč

Parkoviště a komunikace v areálu ZŠ 2 593 467 Kč

Vyhřívaná zrcadla náměstí Jana Zrzavého Investice Krajské správy 
a udržby silnic vyvolaná obcí

Komunikace v průmyslové zóně 10 562 627 Kč

Výstavba cyklostezky Krucemburk – Staré Ransko 22 036 584 Kč 14 331 914 Kč

Rozšíření chodníku u čp. 294  
(propojení stezky s ulicí Za Parkem) 829 002 Kč

Propojení ulice Za Parkem s cyklostezkou Ždírec n. D. 1 173 863 Kč

Úsekové měření rychlosti Krucemburk I/37 (v přípravě)

Životní 
prostředí

Biocentrum Mlýnské rybníky 11 567 611 Kč 10 279 937 Kč

Projekční práce revitalizace parku (stavební povolení) 457 380 Kč

Revitalizace parku Krucemburk (projekt se stavebním 
povolením čekající na vypsání dotace) 5 841 290 Kč

Náhradní výsadba dřevin a keřů (stezka Ždírec n. D., 
zahrada mateřské školky a základní školy, areál ČOV, 
letní kino, hřiště Na Viničkách a Větrná)

Investice ŘSD – náhradní výsadba 
za pokácené stromy

Správa lesů Neinvestiční dotace pro lesní hospodářství 1 399 734 Kč

Odpadové 
hospodářství

Pořízení mostní váhy SD 447 215 Kč

Odpady 2021 – kamerový systém 212 939 Kč 100 000 Kč

Pořízení kompostérů 819 929 Kč 696 939 Kč

Kanalizace Projektová dokumentace kanalizace Staré Ransko 415 000 Kč 269 750 Kč

Oprava kanalizačních vpustí 472 026 Kč

Čistička odpadních vod  
(řídící systém, frekvenční měnič ke dmychadlům) 440 000 Kč

Kanalizace a čerpací stanice průmyslová zóna 11 572 576 Kč

Turistický 
ruch

Koupě dřevěných kabin u rybníka Řeka 1 572 364 Kč

Vybavení Informačního centra Krucemburk, 
nákup stanu, informační cedule 197 554 Kč 170 000 Kč

Komiksový průvodce Krucemburkem, 
Starým Ranskem a Hlubokou 39 866 Kč

Sport – Tenis Nájemní smlouva na areál kurtů 20 000 Kč

Oprava zázemí tenisových kurtů Krucemburku 86 611 Kč

Oprava oplocení a nákup vybavení  
tenisových kurtů Staré Ransko 243 305 Kč 105 000 Kč

Územní 
plánování, 
katastr

Pasportizace komunikací, veřejného osvětlení, 
dopravního značení a hrobových míst 68 376 Kč

Změna územního plánu městyse Krucemburk 87 500 Kč 70 000 Kč

Pozemkové úpravy Krucemburk (před dokončením)

Digitalizace katastrálního území Krucemburk (před dokončením)

ROZVOj digiTaliZaCE
V KRUCEmbURKU

Dle Národního plánu rozvoje sítí s  velmi 
vysokou kapacitou je žádoucí spolupráce 
soukromých subjektů a  obecních samo-
správ v  rámci rozvoje infrastruktury elek-
tronických komunikací. 

Městys Krucemburk uzavřel s firmou OK 
COMP, s.r.o., smlouvu o  spolupráci, díky 
které se výstavba sítě značně urychlí a při-
nese všem možnost další volby internetové-
ho připojení. Další výhodou této spolupráce 
je možnost propojení objektů městyse a vy-
tvoření privátní vysokorychlostní neveřejné 
sítě. Na této síti pak budou připojeny všech-
ny datové systémy obce včetně kamerových 
a do budoucna i rozhlasových.  

Jedná se například o  připojení čistírny 
odpadních vod, sběrného dvora, hasič-
ské zbrojnice, dále vytvoření datových sítí 
a  kamerového systému pro ZŠ, MŠ, kino, 
letní kino, náměstí, knihovny v  Krucem-
burku a Starém Ransku, zdravotní středis-
ko, pečovatelskou službu a další.

Již v  roce 2011 začala firma OK COMP 
budovat při rekonstrukci chodníků podél 
hlavní silnice v  Krucemburku páteřní op-
tickou síť, která je základem budoucí mu-
nicipální sítě.

V  rámci osvětlení cyklostezky Krucem-
burk – Ždírec se podařilo zrealizovat propo-
jení optické sítě Krucemburku a Ždírce nad 
Doubravou. Tímto krokem došlo k možnosti 
plného optického připojení Krucemburku. 
Páteřní síť přinesla potřebnou datovou kapa-
citu pro místní samosprávu, občany i firmy.

V roce 2021 bylo možné začít připojovat 
bytové domy okolo silnice I/37, kde vede 
hlavní trasa. V  současné době se síť po-
stupně rozšiřuje, a dochází tak i k připoje-
ní rodinných domů. Velkou výhodou je, že 
díky připojení na optiku, která má velkou 
propustnost a  žádné zarušení, je možné 
nerušeně pracovat na dálku, provozovat 
online výuku, sledovat HD televizi nebo 
hrát náročné online hry. Tyto potřeby byly 
zřetelně znásobeny a testovány i pandemií 
covidu, kdy nároky na používání internetu 
vzrostly desetinásobně.

Firma OK COMP veškeré náklady na budo-
vání této sítě, jež probíhá již dlouhých 11 let, 
hradí z  vlastních prostředků a  bez dotací. 
Děkujeme tímto firmě OK COMP za spolu-
práci a pomoc při rozvoji digitalizace obce.

Mgr. Otto Kohout 

OpRaVy KOSTEla
V letech 2019–2021 přispěl městys Kru-
cemburk na opravy kostela sv. Mikulá-
še částkou 483 561 Kč a opravu varhan 
částkou 100 000 Kč. Děkuji tímto panu 
faráři P. ICLic. Mgr. Pavlu Seidlovi za 
bezchybné vedení a koordinaci těchto 
oprav. Mgr. Otto Kohout
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Odpadové hospodářství 
V  oblasti odpadového hospodářství je ne-
ustále vyvíjen tlak na obce, aby snižovaly 
množství komunálního odpadu. Každoroč-
ně se za tímto účelem pořizují nové kontej-
nery na tříděný odpad, pořídily se znovu 
i kompostéry a na sběrný dvůr byla pořízena 
nová mostní váha se softwarem pro eviden-
ci odpadů, což se velmi vyplatilo. Mostní 
váhu totiž využíváme i  k  vážení některých 
odpadů vyvážených z  obce a  tím již elimi-
nujeme nespravedlivé rozpočítávání váhy 
dle počtu kontejnerů a výsypů. Cílem do bu-
doucna je zavést čipování nádob na třídění 
odpadu, aby naše obec platila za skutečně 
vyprodukovaný odpad, a ne za výsypy kon-
tejnerů. Je to však běh na dlouhou trať. Také 
jsme získali dotaci na pořízení kamerového 
systému jak pro sběrný dvůr, tak i pro někte-
rá místa kontejnerových stání. Bude nutné 
zastřešit část sběrného dvora, kde se nachá-
zejí velkoobjemové kontejnery na tříděný 
odpad. Dle mých postřehů se situace v naší 
obci pomalu zlepšuje, za což bych chtěla 
všem, kdo třídí odpad, moc poděkovat.

ČOV
Na čističku odpadních vod byl pořízen 
nový řídící systém a byla provedena výmě-
na frekvenčního měniče pro dmychadla. 

Technické služby
Pro zkvalitnění letní i zimní údržby byla po-
řízena radlice pro malý traktor a mulčovač.

Proměna náměstí 
Naše náměstí za uplynulé období prošlo 
velkou proměnou. Nejdříve došlo k  pře-
ložení elektrických sítí nízkého napětí do 
země. Při této akci se stávající nadzemní 
vedení nízkého napětí demontovalo a na-
hrazovalo kabelovým vedením uloženým 
v  zemi. Investorem této akce byla společ-
nost ČEZ Distribuce, a.s. Společně se stav-
bou bylo do země na náklady obce uloženo 
nové kabelové vedení pro veřejné osvětlení 

a  na náměstí se instalovala nová světla. 
Při této akci se osvětlilo i schodiště podél 
ÚM a byla osvícena levá strana ohradní zdi 
u katolického hřbitova.

Ještě téhož roku došlo k  zrestaurování 
sochy sv. Jana Nepomuckého – na tuto 
akci se nám podařilo získat dotaci z Kraje 
Vysočina. Další rok proměna náměstí po-
kračovala zrestaurováním pomníku obě-
tem I. a  II. světové války, k čemuž patřila 
i nová výsadba. I na tuto akci jsme získali 
dotaci z Kraje Vysočina. Pomník byl letos 
také osvícen a  ještě se plánuje osvítit so-
chu sv. Jana Nepomuckého. Na příští rok 
je potřeba počítat s  větší opravou schodů 
podél úřadu.

Křížky a veřejná prostranství
Co se týče křížků, máme již všechny křížky 
nacházející se na našich pozemcích zre-
staurovány – restauroval se kříž Špického 
u  silnice na Staré Ransko, kříž Františka 
a Jana Janů na kraji parku a kříž v Hlubo-
ké na návsi. Letos prošel velkou restau-
rátorskou proměnou kříž na katolickém 
hřbitově. Na všechny tyto křížky jsme ob-
drželi dotaci od Ministerstva zemědělství. 
Do budoucna se pokusíme opravit i ostatní 
křížky, které se sice nacházejí v našem ka-
tastru, ale ne na našich pozemcích.

Veřejné prostranství na Starém Ransku 
s  památníky obětem I. a  II. světové války 
dostalo novou podobu odstraněním plotu, 
pořízením nové lavičky, novou výsadbou 
a  v  neposlední řadě zrestaurováním pa-
mátníků. Prostor se stal více viditelným 
a přístupnějším pro všechny věkové kate-

gorie. I  v  tomto případě se nám podařilo 
získat dotaci od Kraje Vysočina. 

Naší snahou je přeměňovat veřejné pro-
story k lepšímu a zachovávat kulturní hod-
noty pro další generaci. Neobejdeme se sa-
mozřejmě bez Vaší pomoci s  udržováním 
některých našich prostranství (náměstí 
v Krucemburku, náves v Hluboké, autobu-
sové zastávky apod.) 

- - -

Dovolte mi závěrem poděkovat všem, kteří 
přicházejí k nám na ÚM s jakoukoliv kon-
struktivní kritikou naší práce, všem, kteří 
chtějí něco vylepšit, změnit i pochopit, jak 
se vlastně věci mají.

Za čtyři léta jsem se mnohému naučila, 
něčemu přiučila a  také pochopila, že vše 
nejde vždy tak, jak bychom si my i vy ob-
čané přáli, a hlavně nejde to tak rychle, jak 
bychom si představovali. 

Děkuji též všem zaměstnancům úřadu, 
hlavně „mým“ třem chlapům v  technic-
kých službách za práci, kterou pro obec 
vykonávají.

Panu starostovi chci poděkovat za jeho 
spolupráci a taky trpělivost, se kterou mne 
provázel po celá čtyři léta a byl mi kdykoliv 
nápomocen podat pomocnou ruku.

Nesmím opomenout poděkovat i rodině 
za podporu a  pochopení pro mou práci, 
bez nich by to opravdu nešlo.

Děkuji všem spoluobčanům, kteří se ak-
tivně zapojují do dění obce v jakékoliv po-
době, bez Vás by to nemělo smysl.

Dagmar Sobotková

SlOVO míSTOSTaROSTKy

STŘípKy Z úm

Revitalizace parku
Je připravena projektová dokumentace na 
revitalizaci parku s  vydaným stavebním 
povolením. Součástí dokumentace je den-
drologický posudek, který hodnotí zdra-
votní stav stromů. Dle posudku je navr-
ženo kácení nevyhovujících a  přestárlých 
dřevin. Projekt řeší nové výsadby stromů, 
keřů, půdopokryvných rostlin, trvalkové 
záhony, revitalizaci zatrubněného toku, 
nové pěšiny, zpevněné plochy a  vybavení 
parku lavičkami a  koši. Projekt je připra-
ven na podání žádosti o  dotaci, která by 
měla být vypsána na konci tohoto roku.
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Úřad městyse 
– Rekonstrukce hygienického zázemí 
Vzhledem k  nevyhovujícímu hygienické-
mu zázemí nejen pro zaměstnance, ale 
i  návštěvníky ÚM jsme připravili projekt 
opravy a  rozšíření kapacit toalet, který 
připravujeme k  realizaci na podzim toho-
to roku v přízemí i v 1. patře budovy. Roz-
počtová cena činí 943.000 Kč.

Biocentrum Mlýnské rybníky
V  srpnu jsme řešili s  Agenturou ochrany 
přírody a krajiny ČR zarůstání rybníků Za-
ďák a  Macurák. Zaslali jsme na agenturu 
žádost o změnu podmínek dotace, které by 
umožnily vysadit do rybníků rybí obsádku. 
Ta by zajistila vyčištění rybníků od rostlin, 
kterými dnes vodní plocha zarůstá.

Cyklostezka Krucemburk – Staré Ransko
O připraveném projektu cyklostezky z Kru-
cemburku na Staré Ransko jsem Vás in-
formoval v  minulém vydání časopisu. 
Důležitou informací je to, že jsme získali 

na výstavbu cyklostezky dotaci ve výši cca 
14.332.000 Kč. Dotace byla přidělena na 
část Krucemburk – Staré Ransko. Výstav-
bu spojovací části se stezkou do Ždírce nad 
Doubravou bude muset obec financovat ze 
svého rozpočtu. Následnými kroky bude 
vysoutěžit zhotovitele stavby a poté do roz-
počtu zapojit finanční prostředky na spolu-
účast této stavby.

Mgr. Otto Kohout

GObec – mapový portál obce
Evidence hrobových míst na katolickém 
a  evangelickém hřbitově byla zpracována 
do elektronické podoby na mapovém por-
tálu GObec našeho městyse. Tato elektro-
nická podoba umožňuje snadnější a rych-
lejší dohledání informací k  jednotlivým 
hrobovým místům.

Na tomto mapovém portálu se dají kro-
mě evidence hrobových míst a  katastru 
vyhledat i všechny inženýrské sítě, mosty, 
lávky, vše, co se týká veřejného osvětlení, 
odpadového hospodářství, dále zde nalez-
neme pasport místních komunikací, ulic 

i dopravních značek, územní plán a v ne-
poslední řadě i plán zimní údržby. 

Tento portál usnadňuje každodenní prá-
ci pracovníkům obce a tím pomáhá i našim 
občanům, jelikož můžeme rychle cokoliv 
vyhledat a tím jim ušetřit spoustu času.

Oprava komunikací
Každý rok se vynakládají nemalé částky 
na opravu komunikací. V  letošním roce 
jsme opět neobdrželi dotaci z MMR na cel-
kovou rekonstrukci některých ulic, a  tak 
z  rozpočtu obce došlo k  větším opravám 
některých ulic (bylo podrobněji popsáno 
v  minulém vydání časopisu). Taktéž se 
více investovalo do výsprav stříkanou me-
todou, kterou letos provádí Krajská správa 
údržby silnic Vysočiny. Plán do dalších let 
je opravovat povrch v  ulicích celoplošně, 
tak jak to např. bylo v ulici Na Liškově pod 
parkem nebo okolo Pobočného rybníka. 
Takto opravené ulice vydrží dlouhou dobu 
bez nutnosti dalších oprav.

Dagmar Sobotková

Každý rok žádáme o dotaci z Kraje Vysoči-
na na podporu turistických center v  Kraji 
Vysočina pro naše Informační centrum 
v Krucemburku. V roce 2019 byla podepsá-
na smlouva o poskytnutí dotace v celkové 
výši 54.000 Kč. Dotace byla použita na 
dovybavení našeho IC – počítačová sesta-
va, směrové ukazatele a nový propagační 
leták o Krucemburku. V roce 2020 ve výši 
56.000 Kč byla užita na kroužkovou vazbu 
pro přípravu tištěných materiálů, wifi rou-
ter a prezenční stan s logem Informačního 
centra. V  roce 2021 z  úsporných důvodů 
dotace vypsána nebyla. V  roce 2022 jsme 
o dotaci žádali znovu a byla nám schvále-
na. Byla pořízena skartovačka, lamino-
vací stroj a Informační panely s mapou 
památek a důležitých míst v Krucembur-
ku a v místních částech; budou umístěny 
v Krucemburku, Hluboké, Starém Ransku 
a u rybníka Řeka. Informační mapky Kru-
cemburku a okolí budou sloužit lepší ori-
entaci návštěvníků Krucemburku. Dále byl 
vydán komiksový průvodce Krucembur-
kem, Starým Ranskem a Hlubokou – ten 
již byl vydán na náklady obce.

Městys Krucemburk v letošním roce po-
dal žádost o dotaci z Fondu Kraje Vysočina 
pro vybavení JPO Krucemburk. Jednalo 
se o dotaci na „Akceschopnost jednotek 
požární ochrany obcí“. Naše žádost byla 
úspěšná a byla podepsána smlouva o po-
skytnutí dotace v celkové výši 30.000 Kč. 
Dotaci jsme použili na nákup dovybavení 
zásahové jednotky: městys Krucemburk 
nakoupil 3 ks zásahových kalhot a kabátů 
FR3-FireRex Plus v celkové výši 54.414 Kč.

Městys Krucemburk získal z  dotačního 
programu z Fondu Kraje Vysočina – Cyk-
lodoprava a cykloturistika 2022 částku 
550.000 Kč. V rámci dotace opravil část ko-
munikace pro cyklisty z  Krucemburku 
do Vojnova Městce. Oprava se týkala části 
cyklostezky od rybníků k silnici I/37 v délce 
cca 500 m. Zhotovitelem byla firma Swietel-
sky stavební, s.r.o., K Silu 1143, Pelhřimov. 
Celkové náklady akce byly 1.153.055 Kč.

Městys Krucemburk získal z  dotačního 
programu z Fondu Kraje Vysočina – Obnova 
venkova Vysočiny 2022 částku 127.000  Kč. 
Městys Krucemburk v rámci dotace opravil 
havarijní stav místní komunikace u Po-
bočného rybníka. Komunikace byla vyčiš-
těna, vyrovnán povrch dosavadního krytu 
a položena asfaltobetonová vrstva. Zhotovi-
telem byla firma Swietelsky stavební, s.r.o., 
K  Silu 1143, Pelhřimov. Celkové náklady 
akce byly 861.317 Kč.

dOTaCE pRO KRUCEmbURK

Pokračování – Střípky z ÚM
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KDO MŮŽE VOLIT:
Právo volit do zastupitelstva obce má ob-
čan obce za předpokladu, že jde o státní-
ho občana České republiky, který ales-
poň druhý den voleb (24.  9.  2022) dosáhl 
věku nejméně 18 let, je v den voleb v této 
obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní 
občan jiného státu, který druhý den vo-
leb je držitelem potvrzení o  přechodném 
pobytu na území nebo povolení k trvalému 
pobytu a je přihlášen k pobytu v této obci, 
dosáhl věku nejméně 18 let a jemuž právo 
volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou 
je Česká republika vázána a která byla vy-
hlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.

Překážkami ve výkonu volebního práva jsou: 
a) zákonem stanovené omezení osobní 

svobody z důvodu výkonu trestu odnětí 
svobody,

b) omezení svéprávnosti k  výkonu voleb-
ního práva,

c) zákonem stanovené omezení osobní svo-
body z důvodu ochrany zdraví lidu nebo

d) výkon služby vojáka z povolání v zahra-
ničí nebo výkon služby vojáka v záloze 
v zahraničí.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 21. 9. 2022, 
Úřad městyse Krucemburk seznam v 16.00 
hodin uzavře. 

VOLEBNÍ OKRSEK PRO VOLIČE 
S ÚŘEDNÍ ADRESOU:
Volič, který má trvalý pobyt na úřední ad-
rese (Nám. Jana Zrzavého 13, Krucemburk), 
je zapsán ve stálém seznamu voličů, a tu-
díž může své volební právo uplatnit ve vo-
lebním okrsku Krucemburk č. 1. Ve volební 
místnosti mu budou vydány volební lístky.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:
Při volbě do zastupitelstva městyse se vo-
ličské průkazy nevydávají.

VOLBA DO PŘENOSNÉ 
HLASOVACÍ SCHRÁNKY:
Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů Úřad městyse (a v den 
voleb okrskovou volební komisi) o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to 

pouze v územním obvodu volebního okrs-
ku, pro který byla okrsková volební komise 
zřízena. Požadavky na návštěvu s přenos-
nou volební schránkou můžete zasílat na 
kontaktní email mestys@krucemburk.cz 
do 21.  9.  2022, kontaktní telefonní číslo 
569 697 320 do 24. 9. 2022.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ:
1) Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení 

není přípustné.
2) Voliči předstupují před okrskovou vo-

lební komisi a hlasují v pořadí, v jakém 
se dostavili do volební místnosti.

3) Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže svou totožnost a  státní občan-
ství České republiky, popřípadě stát-
ní občanství státu, jehož občané jsou 
oprávněni volit na území České repub-
liky. Totožnost a  státní občanství pro-
káže volič občanským průkazem nebo 
cestovním pasem České republiky, jde-li 
o cizince, průkazem o povolení k pobytu 
nebo potvrzením o přechodném pobytu. 
Po záznamu ve výpisu ze seznamu ob-
drží od okrskové volební komise úřední 
obálku. Na žádost voliče mu okrsková 
volební komise dodá za chybějící nebo 
jinak označený hlasovací lístek jiný.

4) Voliče, který není zapsán ve výpisu ze 
seznamu a který prokáže své právo hla-
sovat ve volebním okrsku, okrsková vo-
lební komise dopíše do výpisu ze sezna-
mu dodatečně a umožní mu hlasování.

5) Neprokáže-li volič svou totožnost a stát-
ní občanství České republiky, popřípadě 
státní občanství státu, jehož občané jsou 
oprávněni volit na území České republi-
ky, nebude mu hlasování umožněno.

6) V  prostoru určeném pro úpravu hlaso-
vacích lístků nesmí být nikdo přítomen 
zároveň s voličem, a to ani člen okrskové 
volební komise. Volič, který nemůže sám 
upravit hlasovací lístek pro tělesnou 
vadu nebo proto, že nemůže číst nebo 
psát, si může vzít s  sebou do prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacích lístků 
jiného voliče, nikoli však člena okrskové 
volební komise, aby za něj hlasovací lís-
tek upravil a vložil do úřední obálky.

HLASOVÁNÍ:
1) Po obdržení hlasovacích lístků a úřední 

obálky vstoupí volič do prostoru urče-
ného k úpravě hlasovacích lístků.

2) Volič může volit nejvýše tolik kandidá-
tů, kolik členů zastupitelstva obce má 
být zvoleno, tedy 15.

3) Volič může na hlasovacím lístku ozna-
čit v  rámečku před jménem kandidáta 
křížkem toho kandidáta, pro kterého 
hlasuje, a  to v kterémkoliv ze sloupců, 
v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotli-
vých volebních stran.

4) Volič může na hlasovacím lístku ozna-
čit křížkem ve čtverečku v  záhlaví 
sloupce s  kandidáty volební strany 
nejvýše jednu volební stranu. Zároveň 
může označit v  rámečku před jménem 
kandidáta křížkem další kandidáty, pro 
které hlasuje, a to v libovolných samo-
statných sloupcích, ve kterých jsou uve-
deny ostatní volební strany. Takto volí 
předně jednotlivě označené kandidáty, 
dále tolik kandidátů označené voleb-
ní strany, kolik činí rozdíl počtu členů 
zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, 
a  označených jednotlivých kandidátů, 
a  to v  pořadí, v  němž jsou kandidáti 
označené volební strany uvedeni v  je-
jím sloupci.

5) Po úpravě hlasovacího lístku podle 
odstavců 3 a 4  jej volič vloží do úřední 
obálky, kterou obdržel od okrskové vo-
lební komise. 

6) Volič po opuštění prostoru určeného 
pro úpravu hlasovacích lístků vloží 
úřední obálku před okrskovou voleb-
ní komisí do volební schránky. Voliči, 
který se neodebral do tohoto prostoru, 
komise hlasování neumožní.

HLASOVACÍ LÍSTKY:
Hlasovací lístky budou doručeny voličům 
na adresu místa trvalého pobytu nejpoz-
ději 20. 9. 2022, příp. budou k dispozici ve 
všech volebních místnostech.

VOlby dO ZaSTUpiTElSTVa měSTySE KRUCEmbURK Stanovení minimálního počtu 
členů okrskových volebních komisí
Volební okrsek č. 1, KRUCEMBURK 

Počet členů komise: 12 
Volební okrsek č. 2, STARÉ RANSKO 

Počet členů komise: 6 
Volební okrsek č. 3, HLUBOKÁ 

Počet členů komise: 4 

Jmenovaní zapisovatelé volebních komisí 
Volební okrsek č. 1, KRUCEMBURK 

Radka Rudolfová
Volební okrsek č. 2, STARÉ RANSKO 

Ludmila Soukupová
Volební okrsek č. 3, HLUBOKÁ 

Daniela Soukupová

Starosta městyse Krucemburk podle záko-
na č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitel-
stev obcí a  změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a o změně a do-
plnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů oznamuje:

Doba konání voleb 
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční:
v pátek 23. září 2022 
v době od 14.00 do 22.00 hodin;
v sobotu 24. září 2022 
v době od 8.00 do 14.00 hodin.

Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 – Krucemburk 

je volební místnost: Nám. Jana Zrzavé-
ho 13 (místnost Informačního centra);

ve volebním okrsku č. 2 – Krucemburk, 
Staré Ransko 
je volební místnost: Staré Ransko čp. 88 
(místní knihovna);

ve volebním okrsku č. 3 – Krucemburk, 
Hluboká 
je volební místnost: Hluboká čp. 13 
(penzion U Strašilů).
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72. zasedání – 13. 6. 2022

RM schvaluje:
* Uzavření Smlouvy o dílo s firmou SiaP 

Speciální izolace a  povrchy (Modřice) 
na provedení povrchových úprav podlah 
PUR stěrkou v kmenových učebnách a jí-
delně v ZŠ za cenu 707.418,30 Kč bez DPH.

* Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
s  firmou Swietelsky stavební, s.  r. o., od-
štěpný závod Dopravní stavby Východ 
(Pelhřimov). Předmětem dodatku jsou ví-
cepráce a méně práce a úprava ceny díla 
na částku 3.275.016,36 Kč včetně DPH.

* Uzavření Smlouvy o  dílo s  firmou 
JK DISBET (Svitavy–Lačnov) na realizaci 
průmyslové podlahy v hasičské zbrojnici 
SDH za cenu 212.089 Kč bez DPH.

* Uzavření Smlouvy o  dílo na  veřejnou 
zakázku „Stavební práce na ZŠ Krucem-
burk“ na realizaci projektu „Rekonstruk-
ce a  vybavení učebny fyziky a  chemie“ 
a na realizaci projektu „Stavební úpravy 
a  vybavení školní dílny“ s  firmou Stavi-
telství Ladislav Adamec (Havlíčkův Brod) 
za cenu 1.178.622,95 Kč bez DPH.

* Uzavření smlouvy na  pronájem veřej-
ného prostranství pod parkem na  ko-
nání pouti v  roce 2023 se  žadateli Jo-
zefem a  Vlastou Spilkovými (Hlinsko 
v Čechách) za cenu 35.000 Kč s tím, že ža-
datel zajistí u  prostranství pouti min. 
2 mobilní toalety. 

* Uzavření smlouvy o  TDI na  veřejnou 
zakázku „Stavební práce na ZŠ Krucem-
burk“ na realizaci projektu „Rekonstruk-
ce a  vybavení učebny fyziky a  chemie“ 
a  na realizaci projektu „Stavební práce 
a vybavení školní dílny“ s firmou Ing. Lu-
káš Kopecký (Chotěboř) za celkovou cenu 
20.000 Kč.

* Poskytnutí příspěvku na  činnost 
MAS Havlíčkův Kraj na  rok 2022 ve  výši 
10 Kč/1 obyvatele (dle evidence obyvatel 
k 1. 1. 2022).

* Proplacení faktury ve výši 39.691 Kč včet-
ně DPH společnosti OK COMP (Praha 4) za 
vybudování přípojného el. místa pro ka-
mery pod Elastou a pro ozvučení letního 
kina.

* Objednávku vybudování datových sítí 
a centrálních rozvaděčů včetně záloho-
vání napájení v budově ZŠ od společnosti 
OK  COMP (Praha 4)  a  schvaluje záloho-
vou fakturu ve výši 150.000 Kč.

RM neschvaluje:
* Zřízení služebnosti se  společností 

Vantage Towers spočívající v  umístění 
a provozování základnové stanice na po-
zemku parc. č.  230 v  k.  ú. Krucemburk 
za jednorázovou úhradu 1.000.000 Kč na 
dobu 15 let.

RM doporučuje ZM:
* Schválit aktualizaci pojistné smlouvy 

a uzavřít dodatek č. 4 k pojistné smlouvě.

73. zasedání – 13. 7. 2022

RM schvaluje:
* Rozpočtové opatření č.7/2022.
* Poskytnutí příspěvku na  provoz do-

mova seniorů Drachtinka (Hlinsko) pro 
rok 2022 ve výši 20.000 Kč formou daru.

* Změnu č.  1  závazných ukazatelů roz-
počtu pro MŠ na rok 2022. Celková výše 
závazných ukazatelů je 1.068.500 Kč.

* Proplacení faktury v  celkové výši 
55.667 Kč společnosti Poklopsystem (Hra-
dec) za opravu kanalizačních poklopů. 

* Proplacení faktury ve výši 46.225,63 Kč 
včetně DPH společnosti COLAS CZ (Praha 
9)  za opravu silnice u  rekreačního stře-
diska Řeka.

* Proplacení faktury v  celkové výši 
44.300 Kč firmě Ing. Lukáš Kopecký (Cho-
těboř) za  projektové práce rekonstrukce 
kmenových učeben, jídelny, odborných 
učeben, kabinetů a  stavebních úprav 
a vybavení učebny fyziky a chemie v ZŠ.

* Proplacení faktury v  celkové výši 
15.750  Kč  firmě David Ptáček (Krucem-
burk) za  práce architekta na  projektu 
„Učebny ZŠ Krucemburk“.

* Proplacení faktury v  celkové výši 
19.600  Kč  firmě David Ptáček (Krucem-
burk) za návrh a koordinaci vestavěného 
a volně stojícího nábytku do učeben v ZŠ 
Krucemburk.

* Uzavření bezúplatné Smlouvy o  vý-
půjčce části nemovité věci za  účelem 
zřízení veřejného místa zpětného odběru 
odpadních pneumatik s  firmou GREEN 
Logistics CZ (Praha 7).

* Uzavření Smlouvy o nájmu nebytových 
prostor na volební místnost okrsku č. 3 – 
Hluboká ve  dnech 23.–24. 9.  pro Volby 
do  Zastupitelstva městyse Krucemburk 
s p. Josefem Strašilem za celkovou cenu 
7.000 Kč.

* Uzavření Smlouvy o  poskytnutí dota-
ce v  rámci  Fondu Vysočiny z  programu 
„Obnova venkova Vysočiny 2022“ na  re-
alizaci projektu „Oprava komunikace 
u rybníka Pobočný v k. ú. Staré Ransko“ 
s Krajem Vysočina. Výše poskytované do-
tace činí 127.000 Kč.

* Uzavření Smlouvy o  úhradě nákladů 
na  pořízení změny č.  3  územního plánu 
Krucemburk s  Krajem Vysočina. Výše 
uhrazených nákladů činí 70.000 Kč.

* Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě 
o  zřízení věcného břemene a  umístění 
stavby plynárenského zařízení „PREL, 
Krucemburk, Plynovod, číslo stavby: 
8800108187“, které bude umístěno na po-
zemcích parc. č. 341/3, parc. č. 384/2 v k. ú. 
Krucemburk, se společností GasNet (Ústí 

nad Labem). Za zřízení věcného břemene 
společnost zaplatí jednorázovou náhra-
du 500 Kč bez DPH.

* Uzavření Smlouvy o  zajištění přelož-
ky plynárenského zařízení a  úhradě 
nákladů s  ní  souvisejících na  pozemku 
parc. č. 341/18 v k. ú. Krucemburk z důvo-
du výstavby rodinného domu se  společ-
ností GasNet (Ústí nad Labem).

* Objednávku na  zpracování Projektové 
dokumentace na  rekonstrukci veřejné-
ho osvětlení v Hluboké od firmy Zdeněk 
Křemínský (Havlíčkův Brod) za celkovou 
cenu 36.000 Kč. 

* Objednávku na  osvětlení parkoviště 
u  školy od  společnosti ELTER (Hlinsko 
v Čechách) za cenu 155.450 Kč bez DPH.

* Objednávku na  osvětlení parkoviště 
pod školou od  společnosti ELTER (Hlin-
sko v Čechách) za cenu 79.900 Kč bez DPH.

* Vyřazení majetku k 31. 7. 2022 dle sou-
pisu.

RM bere na vědomí:
* V souladu s § 16b zákona o místních po-

platcích, že ÚM může jako správce poplat-
ku z moci úřední prominout místní po-
platek z pobytu, ze psů a za komunální 
odpad uprchlíkům z  Ukrajiny v  souvis-
losti s  probíhajícím válečným konfliktem 
na Ukrajině.

* Zřízení druhého oddělení školní druži-
ny ve školním roce 2022–23 od 1. 9. 2022.

RM pověřuje:
* Místostarostku podpisem Smlouvy 

o výpůjčce části nemovité věci za úče-
lem zřízení veřejného místa zpětného 
odběru odpadních pneumatik s  firmou 
GREEN Logistics CZ (Praha 7).

74. zasedání – 29. 7. 2022

RM schvaluje:
* Navrženou polohu měřicích bodů úse-

kového měření rychlosti v  délce cca 
1.000 m  na silnici I/37  v  Krucemburku 
a zaslání žádosti o stanovisko Policie ČR.

* Uzavření bezúplatné Smlouvy o  bu-
doucí smlouvě o  zřízení služebnosti 
k pozemku prac. č. 1671/1 v k. ú. Krucem-
burk a prac. č. 440 v k. ú. Staré Ransko 
z  důvodu vybudování a  provozování 
splaškové kanalizace na  Starém Ransku 
s Krajem Vysočina.

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

* Nákup antuky na tenisové kurty v Kru-
cemburku ve výši 7.495 Kč včetně DPH.

* Proplacení zálohové faktury ve  výši 
200.000 Kč  za IT  v  ZŠ  od společnosti 
OK COMP (Praha 4).

* Koncept výdejního nábytku pro jídelnu 
v ZŠ v celkové výši 5.000 Kč od Ing. arch. 
Davida Ptáčka.

iNfORmaCE ZE 72.–74. ZaSEdáNí Rady měSTySE
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RM bere na vědomí:
* Informace o  získání dotace ze  SFDI 

na  akci „Stezka pro chodce a  cyklis-
ty Krucemburk – Staré Ransko“, o  výši 
uznatelných a  neuznatelných nákladů 
a  o  finanční spoluúčasti Městyse Kru-
cemburk. Výše poskytnuté dotace činí 
14.331.914 Kč.

* Informace o  neposkytnutí dotace 
ze  SFDI na  akci „Stezka pro chodce 
a cyklisty Krucemburk – Staré Ransko = 
Stezka pro chodce a cyklisty u regulační 
stanice“. Důvodem neposkytnutí finanč-
ních prostředků je  stanovený limit fi-
nančních prostředků v rozpočtu SFDI pro 
rok 2022. Tato akce se umístila za hranicí 
bodového hodnocení.

* Informace o  průběhu stavby „Oprava 
kmenových tříd v ZŠ Krucemburk“ a o ví-
cenákladech vzniklých na  stavbě. Více-
práce a méněpráce budou řešeny dodat-
kem ke smlouvě po ukončení stavby.

* Informace o průběhu stavební části pro-
jektů učebny fyziky, chemie a dílny. Na po-
můcky a vybavení probíhá příprava podkla-
dů pro zadávací dokumentaci. U projektu 
fyzika a chemie bude nutné požádat o pro-
dloužení termínu realizace akce.

* Informace o reklamaci vad stavby Bio-
centrum Mlýnské rybníky. Dále staros-
ta informoval radní o  řešení problému 
zarůstání rybníků, které komunikuje 
s AOPK Žďárské vrchy.

RM pověřuje:
* Starostu oslovením firem ke zpracová-

ní náhradní výsadby v souvislosti s re-
konstrukcí komunikace I/37  Ždírec nad 
Doubravou – Vojnův Městec.

RM ukládá:
* Starostovi prověřit způsob tvorby ceny 

za  čištění odpadních vod a  další mož-
nosti čištění odpadních vod v  lokalitě 
Staré Ransko.

* Starostovi přípravu kupní smlouvy 
na koupi a prodej pozemků v průmyslové 
zóně se Zemědělskou a. s. Krucemburk.

RM doporučuje ZM:
* Schválit kupní smlouvu na koupi a pro-

dej pozemků v průmyslové zóně se Země-
dělskou a. s. Krucemburk.

iNfORmaCE Z 23. ZaSEdáNí ZaSTUpiTElSTVa měSTySE

ZM schvaluje:
* Provedení dalšího členského vkladu pe-

něžitého v  Lesním družstvu obcí ve  výši 
56 tis. Kč/podíl. Při konkrétní hodnotě zmí-
něného součtu 16.000 Kč (16 podílů)  je to 
celkem 896.000 Kč. Pro realizaci výše uve-
deného závazku uzavření smlouvy mezi 
městysem Krucemburk a  Lesním druž-
stvem obcí, o dalším členském vkladu.

* Záměr prodeje části pozemku parc. 
č. 1443/1 v k. ú. Krucemburk o výměře cca 
60 m². Žadatel nechá na své náklady vy-
pracovat GP.

* Prodej pozemku parc. č. 226/3 o výměře 
23  m² v  k.  ú. Staré Ransko, odděleného 
geometrickým plánem č.  278-103/2022 
od  pozemku parc. č.  226/1  v  k.  ú. Sta-
ré Ransko, za  cenu 80  Kč/m²  panu P.  J. 
(Brandýs nad Labem). Veškeré náklady 
spojené s koupí pozemku hradí kupující.

* Koupi pozemku parc. č. 234/2 o výměře 
20 m² v k. ú. Staré Ransko za cenu 80 Kč/
m²  od pana P.  J. (Brandýs nad Labem). 
Veškeré náklady spojené s koupí pozem-
ku hradí kupující.

* Uzavření Dodatku č.  4  k  pojistné 
smlouvě na pojištění veškerého majet-
ku městyse Krucemburk se  společností 
Slavia pojišťovna (Praha 1). Výše ročního 
pojistného u Dodatku č. 4 činí 81.057 Kč. 
Celková výše ročního pojistného za celou 
pojistnou smlouvu činí 173.944 Kč.

* Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o po-
skytnutí dotace na  celoroční činnost 
se  spolkem Perun Hluboká. Předmětem 
dodatku je poskytnutí dotace na činnost 
spolku ve výši 15.300 Kč.

* Záměr vybudování dětského hřiště 
na  pozemku parc. č.  193/2  a  parc. č.  97 
v k. ú. Staré Ransko a úpravu prostranství 
kolem starého úřadu.

* Záměr vybudování přístavby hasičské 
klubovny a vyřízení stavebního povolení.

* Střednědobý výhled rozpočtu na  roky 
2023–26.

* Rozpočtové opatření č. 6/2022.

ZM bere na vědomí:
* Informaci o  rozpočtovém opatření 

č. 5/2022, které schválila RM.

ZM zmocňuje:
* Starostu obce k podpisu Smlouvy o dal-

ším členském vkladu mezi městysem 
Krucemburk a Lesním družstvem obcí.

ZM neschvaluje:
* Prodej části pozemku parc. č. 577/1 v k. ú. 

Krucemburk o výměře cca 180 m².

ZM ukládá:
* Starostovi pokračovat v  přípravě pro-

jektu úsekového měření v Krucembur-
ku na silnici I/37.

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

20. 6. 2022

V   letním kině se letos promítalo 
od 17. června do 27. srpna. Ode-
hráno bylo 24 filmů a dvě pohád-
ky ve stálém kině. 

Promítání navštívilo 775 diváků. 

Nejvíce diváků přišlo na filmy Zá-
topek (86), Tajemství staré bam-
bitky 2 (82) a  Vyšehrad: Fylm (74). 

Ladislav Polanský

Roky rychle letí, 
bolest v srdci zůstává.

Dne 11. září uplynulo 10 let od 
úmrtí mého milovaného man-
žela pana Zdeňka Daňka.

S láskou na něj vzpomínají 
manželka Marie, dcery Jana 
a Martina, milovaná vnučka 
Eliška, bratr Václav s rodinou.

V dubnu až srpnu 2022 
zemřeli tito občané:

Krucemburk
 31. 5. František Němec 
 2. 7. Josef Kadlec 
 16. 7.  Václav Plíšek 
 19. 7.  Tereza Konfrštová
 25. 7.  Miroslav Otradovský 
Hluboká
 1. 5. Otakar Bořil 

Čest jejich památce.

lETNí KiNO VZpOmíNKa úmRTí
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Vážení spoluobčané, dovoluji si vás sezná-
mit s  některými případy, které evidovali 
a šetřili policisté v průběhu měsíců květen až 
červen v Obvodním oddělení PČR Chotěboř. 

Případy krádeží, vloupání 
a porušování domovní svobody
Policisté pátrají po doposud neznámém 
pachateli, který v  blíže nezjištěné době 
od 16 hodin 22. 5. do 10 hodin 27. 5. vnikl 
na oplocený pozemek rekreační chaty ve 
Starém Ransku. Zde překonal cyklistický 
zámek, kterým byl zajištěn plynový gril zn. 
Avemberk Colorado. Pachatel jej odcizil, 
a  to včetně propan-butanové lahve s  ná-
plní 5  kg. Popsaným jednáním pachatele 
vznikla škoda 6.600 Kč. Policisté ve věci 
zahájili úkony trestního řízení pro pode-
zření ze spáchání trestného činu „Poru-
šování domovní svobody“ dle § 178 odst. 
1, 2) zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
V  případě vypátrání a  pravomocného od-
souzení je pachatel ohrožen trestem odnětí 
svobody až na dvě léta.

Případy řízení vozidel pod vlivem 
alkoholu, drog nebo se zákazem řízení

Policisté z  obvodního oddělení Chotě-
boř 4.  5. ve  večerních hodinách provádě-
li dohled nad plynulostí a  bezpečností 
silničního provozu ve městě Ždírec nad 
Doubravou a okolí. Při prováděném dohle-
du zpozorovali vozidlo tovární značky Seat 
a  rozhodli se je zastavit a  zkontrolovat. 
Kontrolou osádky byl zjištěn třicetiletý ři-
dič ze Ždírecka. 

Policisté provedli lustraci řidiče a  vozi-
dla v  informačních systémech Policie ČR 
a Ministerstva vnitra: bylo zjištěno, že řidič 
má uložen platný zákaz řízení všech mo-
torových vozidel v době trvání dvou roků. 
Posléze policisté řidiči zakázali další jízdu 
a ve věci zahájili úkony trestního řízení pro 
podezření ze spáchání trestného činu „Ma-
ření výkonu úředního rozhodnutí a vykázá-
ní“ dle § 337 odst. 1 písm. a) zák. č. 40/2009 
Sb., trestní zákoník. V  případě pravomoc-
ného odsouzení je pachatel ohrožen tres-
tem odnětí svobody až na dvě léta. 

Policisté z  obvodního oddělení Chotěboř 
29. 5. v nočních hodinách prováděli dohled 
nad plynulostí a  bezpečností silničního 
provozu ve  městě Ždírec nad Doubravou 

a okolí. Při prováděném dohledu zpozoro-
vali vozidlo tovární značky Peugeot a roz-
hodli se je zastavit a  zkontrolovat. Kont-
rolou osádky byl zjištěn osmadvacetiletý 
řidič ze Ždírecka. V průběhu silniční kon-
troly vyzvali policisté řidiče k  provedení 
dechové zkoušky na přítomnost alkoholu 
v dechu: řidič této výzvě vyhověl. První de-
chová zkouška vykázala pozitivní hodnotu 
1,79 promile alkoholu v dechu, opakovaná 
dechová zkouška vykázala pozitivní hod-
notu 1,95 promile alkoholu v dechu. Policis-
té dále poučili řidiče o možnosti provedení 
lékařského vyšetření, které je spojené s od-
běrem žilní krve – řidič toto vyšetření ne-
požadoval. Posléze policisté řidiči zakázali 
další jízdu a ve věci zahájili úkony trestního 
řízení pro podezření ze spáchání trestného 
činu „Ohrožení pod vlivem návykové látky“ 
dle § 274 odst. 1 zák. č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník. V  případě pravomocného odsou-
zení je pachatel ohrožen trestem odnětí 
svobody až na jeden rok, peněžitým trestem 
nebo zákazem činnosti.

npor. Bc. Ondřej Lauda,
 zástupce vedoucího oddělení

Jak píšeme na jiném místě zpravodaje, byla 
dokončena několikaletá úprava vnitřku ka-
tolického kostela sv. Mikuláše. Navázala tak 
na předešlé úpravy z minulých desetiletí.

V  roce 1966 byla provedena generální 
oprava vnitřku katolického kostela podle 
nových ustanovení církevního sněmu. 
Nově upraveno bylo kněžiště podle návr-
hu Jana Buriana. Starý hlavní oltář z roku 
1901 byl odstraněn a  na jeho místě byl 
ponechán jen obětní stůl a  kříž. Obětní 
stůl byl umístěn tak, aby kněz sloužil mši 
svatou obrácen čelem k  věřícím (do této 
doby k  nim byl otočen zády). Socha sv. 
Mikuláše, která stávala uprostřed bývalé-
ho oltáře, byla přenesena a  postavena na 
podpěrný sloup, na němž stávala předtím 
kazatelna; ta byla rovněž odstraněna a na-
hrazena ambonem (řečnickým stolkem). 

Odstraněny byly také další dva boční novo-
gotické oltáře z poloviny 80. let 19. století 
a  některé další předměty (mj. vyřezávané 
rámy čtrnáctidílné křížové cesty na delších 
zdech lodi a  také andělíček, který po vlo-
žení mince poděkoval pokýváním hlavy). 
Vnitřek kostela byl vymalován – tónován. 

Slavnostní svěcení se konalo 22. října za 
účasti zástupce MNV Jaroslava Fiedlera. 
Restaurování vnitřku kostela bylo věřícími 
i  veřejností přijato rozporuplně. Někteří 
modernizaci přivítali, jiní ji považovali za 
velký zásah do dosavadního stylu kostela 
a negativně hodnotili odstranění „neumě-
leckých a chátrajících“ předmětů.

Roku 1979 byl definitivně upraven pres-
bytář kostela. Koncem dubna a  začátkem 
května byla v  presbytáři vyměněna chod-
bová dlažba za kameninovou z vračanské-

ho vápence, který dodal Českomoravský 
kamenoprůmysl, závod Bílovice u  Brna. 
Cementový oltář byl vyměněn za pískov-
cový (zhotovil jej Českomoravský kameno-
průmysl, závod Hořice) a umístěn do stře-
du presbytáře, kde původně býval. Pozadí 
oltáře bylo vyplněno asymetrickým křížem 
s  Ukřižovaným, nad ním vynikla v  okně 
vitráž sv. Václava s  erbem Krucemburku. 
Svatostánek byl umístěn v boku presbytá-
ře, jak tomu původně bývalo v  gotických 
kostelích, a  přizpůsoben pozadí oltáře. 
Všechno bylo zhotoveno z  uměleckého 
kovaného železa. Návrh vypracoval Václav 
Hartman z  Hronova, uznávaný odborník 
na tvorbu z uměleckého železa.

Věřící odpracovali na těchto úpravách 
přes 600 bezplatných brigádnických ho-
din. Hodnota úprav, materiálu a  umě-
leckých prací 43.000 korun byla hrazena 
z darů věřících.

Na fotografii 1  z  června 1941 je pohled 
do kněžiště. Uprostřed je oltář s  obětním 
stolem a sochou sv. Mikuláše. Vlevo je pů-
vodní kazatelna na podstavci, zcela vlevo 
je patrný rám jednoho z  bočních oltářů. 
Na fotografii 2  je detail původního oltáře 
s  obětním stolem a  sochou sv. Mikuláše 
(částečně zakrytou věčným světlem), upro-
střed je vidět svatostánek. V popředí jsou 
schody z lodě do kněžiště. V oknech ještě 
nejsou vitráže Jiřího Binka.

(red.)

VÝmalba faRNíhO KOSTEla SV. miKUláŠE

pOliCiE čR iNfORmUjE
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Nejen závoděním Perun je živ. Říká se, že 
dobré akce vznikají tak nějak shodou ná-
hod. A nejinak tomu bylo i v tomto přípa-
dě. Jeden dostane nápad, druhý ztratí slo-
vo a už se to navléká jako korálky na nit. 
Parta Peruních kamarádů uspořádala Dra-
čí den pro děti z Nadačního fondu dětské 
onkologie s krásným názvem KRTEK.

V brzkých ranních hodinách, v neděli 21. 
srpna, vyjelo patnáct natěšených Perunů 
do dětského tábora na Milovech k penzionu 
Poslední míle. Tam už na nás čekala horda 
táborníků, kteří nám pomohli složit lodě na 
vodu. Jaké bylo naše překvapení, když se 
k  lodi přihrnul nevidomý chlapec a  zcela 
přirozeně se zapojil do její vykládky.

 O  starty a  časomíru se postarali Lukáš 
s Pavlem, za kormidly stáli Jenda s Marti-
nem, bubny rozezněly Alča s Evou. 

Dračí lodě – Peruna a  Doubravku – do 
plna obsadilo 80 dětí a  více než dvacít-
ka dospělých vedoucích a  asistentů. Děti 
v rámci celotáborové hry utvořily osm dese-

tičlenných týmů a vždy po čtyřech týmech 
absolvovaly trénink pod vedením našich 
zkušených kormidelníků. Po důkladném 
zaškolení našimi lodníky a  několika zku-
šebních jízdách se mohlo startovat. Každá 
posádka jela dvě jízdy, ze kterých se počítal 
lepší čas. Po startovním výstřelu všechny 
děti braly pádly s  obrovským nasazením, 
povzbuzovaly se nejen mezi sebou v  lodi, 
ale i své soupeře ve druhém plavidle. 

Jednomu z mnoha hrdinů z lodi – Matýs-
kovi – vyklouzlo pádlo z ruky hned po star-
tu. Co bylo dál? On to nevzdal a naprosto 
přirozeně a  bravurně napodoboval pohy-
by ostatních, protože přece nezradí tým 
ani sebe a „dopádluje“ až do cíle. Ostatně 
přesně tak, jak si každé jedno „krtčí“ dítě 
vybojovalo svoje místo na slunci, na světě.

I  mladý nevidomý muž překvapil naše 
kluky, když sedl do lodě a nikdo by nepo-
znal, že má nějaký handicap. 

Nakonec jsme potěšili i dvacítku vedou-
cích, kteří si s  námi, částí týmu Perunů, 

dali ostrý závod a ukázali nám záda. S hu-
morem nám vlastním jsme porážku uznali, 
gratulovali a doufali, že se to ovšem stalo 
pouhým omylem. :o)))

Na břehu probíhala suchá část soutěží, 
kde čtyřicítka dětí, které zrovna nepádlo-
valy, plnila úkoly. Skákání v  pytli probí-
halo pod dohledem Danči, Kláry a Honzy, 
na běhání mezi kužely pozpátku a  prolé-
zání tunelem dohlížela Monika s Lenkou, 
slalom s pingpongovým míčkem na lžičce 
stopovala Pavlínka s Vojtou a běh s míčem 
a  hod na cíl znaleckým okem dozorovali 
Honzík s  Eliškou. Bylo úžasné vidět, jak 
se se zaujetím zapojují naše děti do orga-
nizačních záležitostí a  jak každou soutěž 
vyšperkovaly k dokonalosti, tedy k radosti 
malých i velkých „krtčích“ dětí.

Jakou jsme měli všichni radost, když nám 
vedoucí pověděl, že Jiříček se nechce na tá-
boře moc zapojovat, přitom my viděli malé-
ho draka, který s obrovským úsměvem plnil 
úkoly a snažil se o co nejlepší čas. 

Zdravím všechny příznivce sportu a ranec-
kého fotbalu.

Minulá sezóna, ve které jsme nakonec 
skončili na 10. místě, je už minulostí a  po 
krátké přestávce a  letní přípravě je tu už 
v plném běhu ročník nový. Ještě před jeho 
zahájením však došlo v mužstvu i v samot-
né organizaci Spartaku k několika změnám. 
V  červnu proběhla valná hromada, která 
byla tento rok volební. Jan Hülle, který 
funkci předsedy vykonával několik období, 
si přál dál pokračovat už jen jako člen vý-
konného výboru, a tak do pozice předsedy 
spolku byl zvolen Roman Brychnáč. Hon-
zovi H. tímto děkujeme za jeho služby a Ro-
manovi a celému výboru přejeme, ať se jim 
v práci pro Spartak s podporou obce daří. 

Kromě zmiňovaných změn mužstvo po 
domluvě na příští sezónu opustil útočník 

Filip Dymáček a také brankář Pavel Lose-
nický, kteří přestoupili do sousedního Ta-
tranu Ždírec. I  přesto se během letní pře-
stávky podařilo rozšířit soupisku mužstva 
a  absolvovat kvalitní přípravu na novou 
sezónu. Nepodařilo se nám sice sehrát 
žádné přípravné utkání, protože domluve-
ný soupeř se nesešel, ale i  tak jsme nový 
ročník zahájili poměrně dobře. Máme za 
sebou čtyři utkání. V obou domácích zápa-
sech jsme zvítězili. V těch venkovních jsme 
sice na hřišti těžkých soupeřů podlehli, ale 
v posledním zápase jsme na hřišti aktuál-
ního lídra tabulky Habrů „A“ po dobrém 

výkonu přišli o body až v poslední minutě 
z  opakovaného pokutového kopu. V  prů-
běžné tabulce jsme tedy po čtyřech kolech 
na 9. místě se ziskem 6 bodů.

Po minulé sezóně musím jako velké plus 
hodnotit dosavadní přístup hráčů a  jejich 
účast na trénincích. Snad se tato snaha od-
razí i ve výsledcích a potěšíme ranecké pří-
znivce i předvedenou hrou. Kromě toho se 
už brzy představíme domácím fanouškům 
v nových dresech. 

za TJ Spartak a oddíl kopané Pavel Novosad

Shm KlUb

Tj SpaRTaK STaRÉ RaNSKO

pERUN hlUbOKá

lETNí pŘípRaVa a ZahájENí SEZóNy 2022–23 – mUŽi

dRačí dEN pRO KRTEčKy

Staré Ransko – Šmolovy ............ 2:0 (1:0) Z. Zvolánek; V. Hudec
Ledeč n. S. – Staré Ransko  ........ 6:1 (3:0) P. Janáček
Staré Ransko – Přibyslav B ........ 2:1 (1:1) V. Hudec; J. Dymáček
Habry – Staré Ransko  ................ 2:1 (0:0) J. Janáček

V  průběhu letních prázdnin pořádal 
SHM Klub Krucemburk mnoho akcí. 
Byly to především chaloupky pro 
děti. Cílem týmu vedoucích této akce 
je udělat zábavný týden až deset dní 
prostřednictvím etapové hry a dalších 
poutavých aktivit. 

Starší holky se letos vydaly do Teho-
va u Benešova. Poté, co se nedopatře-
ním ocitly na místě vraždy, se musely 
zúčastnit tvrdého výcviku, aby se sta-
ly členkami tajné organizace agentů 
DUCH. Pomáhaly agentům vraždu vy-
řešit a zabránily Velkému Kápovi v zni-

čení Měsíce pomocí laseru. Mladší holky 
v  Číhošti ztroskotaly a  dostaly se až na 
mořské dno. Setkaly se s mořskou králov-
nou, byly podvedeny rejnokem, získaly 
ukradenou perlu od medúz a musely si sbí-
rat bublinky vzduchu pro bezpečný pobyt 
pod vodou. 

Naši mladí odvážlivci se vydali do americ-
kého městečka Knířova. Zde pomohli hlav-
nímu vyšetřovateli Johnymu Willovi s odha-
lením a boji s mafií. Mafie se však nedala, 
vše skrývala a nic jim nedala zadarmo, ale 
nakonec to dobře dopadlo a podařilo se jim 
také zneškodnit bosse Dona Alphonsa Emi-
lianiho Burattiho. Městečko je nyní zcela 
v bezpečí – díky našim odvážným hochům.

Proběhla také kreativní klubovna. Děti, 
které si na papír navrhly šachové figur-
ky, dostaly své figurky vytisknuté na 
3D tiskárně a  v  sobotu 23. července si 
je mohly přijít nabarvit. Bylo vytvořeno 
mnoho originálních šachových figurek. 
21. srpna se hlasovalo o  nejlepších fi-
gurkách a  24. září bude Deskový den, 
kdy se můžeme těšit na šachový turnaj 
a  další skvělé hry. I  v  novém školním 
roce pro Vás chystáme tradičně Spolčo 
Broučků a Berušek, kreativní klubovny 
a  další akce. Bližší informace ohledně 
naší činnosti naleznete na našem face-
booku nebo na našich webových strán-
kách.

Terezie Němcová
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Jako každý rok, i letos je tým Perun Hluboká 
součástí závodů v rámci Ligy Vysočiny, a to 
jak na poli závodním, tak i organizačním. 

Nedlouho po našich červnových závo-
dech se 16. července tým vydal do Polné, 
kde se konal již 3. ročník závodů na zámec-
kém rybníce Peklo. Podařilo se nám vyjet 
krásné druhé místo v kategorii FUN SPORT 
MIX. O pár desetin nám ujela posádka Dra-
čí Lokomotiva, která s námi již tradičně po 
několik let zápolí. 

Poslední červencovou sobotu jsme vyjeli 
do historického jádra města Telč na již 8. 
ročník závodu na Štěpnickém rybníce pod 
názvem Draci v Telči. Zde se nám podařilo 
umístit na 4. místě ve velké konkurenci po-
sádek, které jezdí dračí lodě na vyšší úrovni. 

Posledními závody byly 20. srpna dračí 
lodě na Vysočině, tedy na Pilské nádrži 
u Žďáru nad Sázavou, a to již 16. ročník. Na 
dvousetmetrové trati se podařilo v  krás-
ném čase 00:58:770 dosáhnout na příčku 
čtvrtou a na trati 1.000 m s časem 5:29,04 
jsme obsadili 5. místo.

Jsme každoročním 
partnerem v  organizaci 
celé Ligy Vysočiny: na 
všechny závody vozíme 
naše lodě a  poskytuje-
me kormidelníky, což 
před nás staví velký 
problém, jak doplňovat 
vlastní tým, neboť naši 
kormidelníci jsou i  vel-
kou silou ve vlastních 
řadách a celkem logicky 
nám chybí na pádle. 

Letošní rok jsme – díky předchozím vítěz-
stvím v lize třikrát za sebou – přestoupili do 
kategorie SPORT, což je znát zejména ve slo-
žení posádky. Nabíráme mladé posily a ne-
ustále začínáme od znova, tedy zatím vy-
čkáváme na možnost posunu ve výkonech. 
Ale nepolevujeme v  úsilí, vychováváme si 
nové draky a  dračice a  dáváme příležitost 
novým mladým zájemcům.

Mimoto pravidelně zajišťujeme tréninky 
pro posádky v okolí, staráme se o komplet-
ní servis v podobě přistavení a nachystání 
lodě na vodě, o kormidelníky a trenéry. 

Jako minulý rok, i  letos jsme přichystali 
možnost projížďky na naší dračí lodi pro 
děti z dětského tábora z Hluboké. Je to pro 
ně vždy velký zážitek a vždy se dopředu hlá-
sí, co vše si pamatují z předchozího roku.

Tyto naše aktivity tmelí náš tým: spojuje 
nás na poli sportovním, ani o kamarádství 
není nouze. Ukazuje nám všem, jak důleži-
té je fungovat společně a pro dobrou věc.

Monika vyprávěla o  chlapečkovi na vozí-
ku, který byl nasoukán do pytle a v náručí 
asistenta zvládl určenou trať včetně prole-
zení tunelu. Svítila mu očka radostí. 

Alču dostala malá Adrianka, která – ač 
jedna z nejmladších účastníků tábora – ne-
chtěla vůbec opustit loď, jak byla nadšená.

A  přesně takovéto, zdánlivě obyčejné 
a malé události píší celé kapitoly a příbě-
hy života. Kdo vlastně vyhrál celodenní 
klání? VŠICHNI!!! Každý dostal Pamětní 
list, „opravdickou“ medaili, jak říkaly děti, 
a spoustu sladkostí a dárečků. 

My si odvážíme obrovský zážitek, vzpomín-
ky na dětské úsměvy a  víru, že se rodina 
Perunů rozrostla o  partu Krtečků, o  děti, 
které se nikdy nevzdají, a kterým se nako-
nec rozsvítí sluníčko na cestu. Zdraví není 
samozřejmé, ani klišé, o kterém se jen mlu-
ví, zdraví je dar, to ví kdekterý malý i velký 
KRTEK. Děkujeme a těšíme se na 2. ročník. 

Za tým Perun Hluboká 
Alča, Eva, Danča, Monika, Klára, 
Lenka, Eliška, Pája, Honza, Vojta, 
Honzík, Jenda, Martin, Lukáš a Pavel

SbOR dObROVOlNÝCh haSičŮdRačí lOdě – liga VySOčiNy 2022

Za uplynulé období vyjížděla naše 
jednotka celkem k  devíti událostem. 
Jednalo se 3× o požár, z toho jeden po-
žár lesního porostu, požár kontejneru 
a  planý poplach. Dále se jednalo 6× 
o  technickou pomoc, z  toho 3× o  od-
stranění obtížného hmyzu, 2× tlakování 
kanalizace a 1× odstranění stromu. Při-
kládáme kontakt pro pomoc s likvidací 
obtížného bodavého hmyzu: v případě 
ohrožení můžete volat: 722  563  638 
(Dostál O.), 721 083 380 (Klimeš P.).

Proběhl každoroční základní servis 
na CAS MAN (vizuální kontrola celého 
vozu, nový olej + olejový filtr, vzdu-
chový filtr, palivový filtr, kabinový filtr 
a kompletní dezinfekce kabiny po po-
žáru v  Intermontu), který si strojníci 
v rámci úspor provádějí sami.

Z  letošního rozpočtu pro naši jed-
notku byly pořízeny tři nové zásahové 
obleky GoodPRO, které nahradily 16 
let staré přesluhující oblečení. Dále 
byl pořízen 4× jednorázový oblek na 
technické zásahy, 5× dvouvrstvá kukla 
Deva, 4× bezpečnostní opasky Fire-
man, 6× skládací dopravní kužel a ka-
lové čerpadlo s  příslušenstvím. Tímto 
děkujeme městysi Krucemburk za uvol-
něné finanční prostředky sloužící k do-
vybavení a obnově starého vybavení.

Mladí hasiči měli měsíc červen na-
bitý zajímavými akcemi a  soutěžemi. 
Nejprve se 5. června družstvo starších 
zúčastnilo 2. kola Havlíčkobrodského 
turné, které se konalo ve Ždírci nad 
Doubravou a  kde se ve velké konku-
renci umístilo na krásném 17. místě. 

Pokračování – Dračí den
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V  současné době probíhá oprava hasič-
ské zbrojnice u  zdravotního střediska. Ve 
zbrojnici byly provedeny nové štuky, bri-
gádně osazeny lišty, kabely elektroinstala-
ce a osazen nový rozvaděč.

Stará dřevěná vrata byla vyměněna za 
nová sekční elektronicky ovládaná vrata. 
Starý kotel byl odinstalován a nové topení 
napojeno na centrální kotelnu bytového 
domu. Radiátory byly zrenovovány. Roz-
praskaná betonová podlaha byla opravena, 
byly provedeny dilatace, napenetrována 
a natažena novou průmyslovou stěrkou.

V zázemí hasičů byly provedeny stavební 
úpravy: zazděny dveře do chodby bytového 
domu, osazeno nové WC, položena nová 
podlaha, instalován nerezový dřez na mytí 
dýchacích masek a helem. Je objednáno vy-
bavení nábytkem s dodáním v říjnu. 

Děkuji tímto všem aktivním hasičům za 
přístup k opravě zbrojnice včetně spousty 
odpracovaných brigádních hodin.

Mgr. Otto Kohout

V pátek 10. června si vedoucí pro děti při-
pravili rozloučení se sezónou. Děti si zaběh-
ly pár útoků „nanečisto“ a poté si vyzkou-
šely útok na uměle vytvořený požár. Dále 
se mládež dozvěděla něco o  naší CAS, vý-
jezdech a vyzkoušela si vybavení. Na závěr 
bylo pro děti připraveno občerstvení v po-
době opékání špekáčků. Děti dostaly i slad-
kosti a  upomínkové předměty s  hasičskou 
tematikou. Vedoucí z rukou svých svěřenců 
obdrželi jako poděkování za odvedenou 
práci krásný model CAS MAN. Velké podě-
kování patří i  klukům z  výjezdovky, kteří 
zajistili vodu, oheň a pomohli s organizací 
celé akce. V sobotu 11. června se mladí ha-
siči již tradičně zúčastnili závodu dračích 
lodí, kde si z  2. místa odnesli krásné me-
daile. Tímto děkujeme Perunu Hluboká za 
možnost vyzkoušet si tento náročný sport.

Dračích lodí se zúčastnili i dospělí hasi-
či a to tak, že pomohli s přípravou závod-
ních drah, zajišťovali bezpečnost na vodě 
v pátek pro dětské posádky a v sobotu pro 
dospělé posádky, ve večerních hodinách 

pak zajišťovali bezpečnost při ohňostroji, 
a nakonec pomohli s úklidem.

O  víkendu 22.–23. července pomáhali 
naši hasiči s  organizací festivalu Hroše-
ní. Jednalo se o postavení zázemí, pomoc 
v průběhu akce a následné uklízení.

V  srpnu se naši hasiči zúčastnili dvou 
nočních soutěží požárního útoku turné 
Summer night cup. Ve Studnicích nako-
nec běželo pouze obnovené družstvo 
žen, které skončilo na krásném 8. místě. 
Následující pátek v  Otradově běžela obě 
družstva, ženy skončily na 9. místě a muži 
na 18. místě. Dále se pak na noční soutěži 
v Kladně družstvo žen umístilo na čtvrtém 
a mužů na devátém místě.

V sobotu 27. srpna se již tradičně naše jed-
notka spolu s vedoucími mládeže účastnili 
rozloučení s  prázdninami, které pořádal 
Sokol Krucemburk. Děti měly možnost vy-
zkoušet si něco z hasičského sportu a zastří-
kat si ze džberovky na kuželky. Následovala 
odměna v  podobě cukrovinek a  balonků. 
Byla to jako vždy vydařená a ze strany pořa-
datele perfektně připravená akce.

V  souvislosti se zdražováním energií 
přechází spousta domácností zpět na vytá-
pění tuhými palivy, a proto bychom chtěli 
připomenout povinné pravidelné kontroly 
topných těles a komínů.

za SDH Krucemburk 
Gabriela a David Dostálovi

OpRaVa ZbROjNiCE

Pokračování – SDH

Odstranění obtížného hmyzu

Noční soutěž

Soutěž mladých hasičů

Požár lesaRozloučení s prázdninami
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Čtvrtý víkend v červenci proběhl v kempu 
Moře u rybníka Řeka již pátý ročník dvou-
denního hudebního festivalu HROŠENÍ NA 
ŘECE. Se spoustou z vás jsme se viděli již 
poněkolikáté, což nasvědčuje rostoucí ob-
líbenosti festivalu. Jsme mile překvapeni, 
že k nám začalo jezdit častější a pravidel-
nější publikum i  ze vzdálenějších končin 
ČR, což v  nás, organizátorech, vzbuzuje 
dobrý pocit, že jsme pořádání vzali za dob-
rý konec – a také naději pro příští plánova-
né ročníky.

K našemu úsilí se přidala i velká podpora 
ze strany regionálních obcí – zejména MĚS-
TYS KRUCEMBURK (zastoupený starostou 
Mgr. Otto Kohoutem a místostarostkou Dag-
mar Sobotkovou), který nejenže festival vý-
znamně finančně podpořil, ale zajistil také 
několik pracovníků a  brigádníků – tímto 
bychom všem rádi poděkovali za vstřícnost. 
Rádi bychom též poděkovali p. Martinu Ka-
salovi jakožto zástupci SDH Krucemburk, 
který nám také velmi pomohl – ať již zpro-
středkovaně zapůjčením stanů či se přímo 
na místě podílel na pořadatelské činnosti.

Ve spolupráci s  PhDr. Kateřinou Zava-
dilovou (provozovatelkou kempu Moře 
u rybníka Řeka a hlavní pořadatelkou festi-
valů) a ždíreckými firmami LANA a STORA 
ENSO – a tímto jim také velmi děkujeme – 

se nám podařilo zajistit druhé, doplňkové 
pódium, na kterém k  našemu pětiletému 
výročí zatančily tanečnice ze školy irských 
tanců Coiscéim za doprovodu živé hudby 
v podání kapely JAUVAJS, což je v České re-
publice jedinečné.

Jsme také rádi, že se nám podařilo spl-
nit jeden dětský sen: na naše pozvání až 
z  Tábora si vůbec poprvé přijel zahrát na 
dospělácké pódium úžasný talent – dese-
tiletý Jan Novorka, vítěz několika dětských 
PORT a velký fanoušek frontmana kapely 
MARIEN Víti Troníčka. Zahrál několik jeho 
písniček a následně se k němu Víťa na pó-
diu přidal, neboť se svým TRIEM festival 
zahajovali. Byly to opravdu silné okamžiky 
a  jsme moc rádi, že jsme tomu mohli být 
nápomocni.

No, a když zmiňujeme kapelu MARIEN, jsou 
jedním z  lákadel na příští ročník, na kte-
rý bychom vás rádi pozvali. Bude se konat 
21.–22. července 2023 a zahrají na něm také 
DRUHÁ TRÁVA s Robertem Křesťanem, ISA-
RA, Lenka Slabá + TRIOLA, Poutníci, Epyde-
mye, ISARA a další. Pro zpestření festivalu 
vystoupí na doplňkovém pódiu ANNY BAR-
VÍNKOVÁ se svojí WESTERNOVOU SHOW.

Toliko k  poděkování a  ochutnávkám 
a nyní již nezbývá než se pustit do zařizo-
vání. Držte nám prosím pěsti, ať vše dobře 
dopadne; věříme, že i počásko nám bude 
opět nakloněno. Těšíme se na vás.

Kemp MOŘE u rybníka ŘEKA, 
Káťa Zavadilová a Honza „Hroch” 
s týmem pořadatelů

V sobotu 3. září se v Nové Vsi u Chotěbo-
ře konal již XV. ročník Podoubravského 
víceboje. Je to soutěž pro všechny obce 
svazku Podoubraví a mělo by se jí zúčast-
nit alespoň tříčlenné družstvo složené ze 
zastupitelů obce, kde musí být alespoň 
jedna žena. Naši zastupitelé o tuto soutěž 
neprojevili velký zájem, a tak se do soutě-
žení zapojili převážně rodinní příslušníci 
a přátelé.

Hlavními soutěžícími byli Dagmar So-
botková, Miroslav Zvolánek a  Aleš Sobot-
ka. Podpořit a někdy i soutěžit přijeli Hele-
na Zvolánková, Pavlína Zvolánková a Josef 
Sobotka. 

Je to velká škoda, že nás nebylo více, protože 
počasí nám hodně přálo, Nová Ves se jako 
pořadatel předvedla v tom nejlepším světle 
a připravila si pro nás zajímavé disciplíny. 

Mezi neokoukané patřily například orien-
tační běh nebo plavba lodičkou po Zámec-
kém rybníku. Jednotlivé disciplíny připra-
vily místní spolky a  organizace. Soutěžilo 
18 týmů a my jsme se i přes veškerou snahu 
umístili na konečném 12. místě.

Tradiční byla disciplína pro starosty 
(místostarosty) obce, kde jsem skončila na 
pěkném 4. místě. Tato disciplína spočívala 
ve vedení koně se saněmi, na kterých byl 
plný kbelík vody. Po absolvování určené 
trasy se změřilo množství vylité vody. 

V soutěži obcí vyhrála obec Rušinov, ve 
které se příští rok bude konat další ročník.

Děkuji tímto všem výše jmenovaným za 
účast a skvělou podporu. Sobotní odpole-
dne jsme si všichni náramně užili.

Dagmar Sobotková

hROŠENí 2022

pOdOUbRaVSKÝ VíCEbOj
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Letošní akce pro děti proběhla v  sobotu 
27. srpna od 14 hodin v areálu sokolovny. 
Než mohla být zahájena, proběhly nutné 
přípravy soutěží, vyzvednutí skákacího 
hradu, vyřízení žádostí o  příspěvek na 
akci od našich sponzorů, nákupy dárečků, 
příprava celého areálu a  spousta dalších 
nutných věcí, tudíž pro nás je to vždy mi-
nimálně měsíční příprava...

Počasí na konci prázdnin bývá 
většinou jako na „houpačce“, 
takže jsme do poslední chvíle 
nevěděli, zda nás čeká sluníčko, 
či déšť. Náš silný záměr odesla-
ný tam nahoru byl ale vyslyšen 
a počasí nám po celou dobu akce 
přálo – bylo opravdu krásné. 

Již před 14. hodinou se začal 
areál sokolovny plnit natěšenými 
dětmi, které si u vstupu vyzvedly 
soutěžní kartičku s prvním dáreč-
kem-pitíčkem a  hned se aktivně 
vrhly k soutěžím. Letošní akce se 
zúčastnilo rekordních 125 dětí, 
což nás velice těší. Připraveno pro 
ně bylo 16 různorodých soutěží, 
jako příklad uvedu chození po 
napnutých kurtách mezi stromy, 
lovení rybiček z vaničky a spous-
tu další dovednostních soutěží – 
skládání puzzle, malování, háze-
ní do klauna, zatloukání hřebíků 
atd. Po odehrání všech soutěží si 
děti zařádily zdarma na skáka-
cím hradu, který byl stejně jako 
loni ve stylu fotbalového míče, 
a děti z něj odcházely s krásně červenými 
tvářičkami, jako by odehrály celé fotbalové 
utkání. S plnou soutěžní kartičkou si děti 
potom vyzvedly zdarma nanuk na osvěže-
ní a poté i zaslouženou sladkou odměnu ve 
formě balíčku s drobnými dárečky. 

Letošní novinkou, kterou jsme pro děti 
připravili, byl také fotokoutek, u  kterého 
se zdarma děti vyfotografovaly a vytisknu-
tou fotečku si s  radostí odnesly domů na 
památku. Fotokoutek byl opravdu skvělý 
nápad a nejen děti, ale i  rodiče z něj byli 

nadšení, a tak tiskárna na fotky jela oprav-
du bez přestání po celé tři hodiny, a potěši-
la tak všechny moc pěknými fotkami.

Pro letošní ročník této akce jsme měli 
předjednanou i ukázku od policie ČR ORP 
Chotěboř a  motohlídku dopravní policie, 
ale protože měli policisté vyhlášenou mi-
mořádnou pohotovost, tak se nemohli naší 
akce zúčastnit. Snad se zadaří příští rok. 

Kdo nás ale nezklamal, byli naši dobrovol-
ní hasiči, kteří přijeli stejně jako v  minu-
lých letech podpořit tuto akci a měli opět 
pro děti připravené soutěže jako stříkání ze 
džberovky na kuželky a  jiné dovednostní 
soutěže, za které od nich děti dostaly krás-
ný balonek a  něco sladkého na zub. Sa-
mozřejmě si děti také mohly prohlédnout 
jejich zásahové vozidlo MAN CAS 15, které 
u  dětí každý rok budí veliký zájem. Patří 
jim od nás velké poděkování.

Akce vyvrcholila přednáškou a  ukázkou 
dravců od pana Václava Augustýna, lesá-
ka, myslivce a  sokolníka z  Oudoleně. Vě-
řím, že pro všechny zúčastněné diváky to 
byl opět pěkný zážitek a dozvěděli se další 
nové poznatky o těchto krásných ptácích. 
Návštěvníci také hojně využívali možnost 
se s  jednotlivými dravci vyfotografovat, 
což jen tak někde možné není.

Na konec mého příspěvku mi do-
volte opravdu ze srdce poděkovat 
všem, kteří tuto akci pro děti skvě-
le připravili a byli také ve službě, 
dále všem, kteří celé odpoledne 
pomáhali dětem u soutěží, a také 
náš velký dík patří našim sponzo-
rům, bez nichž bychom tuto akci 
nemohli uskutečnit: 

•	 ELASTA-VESTIL, a.s.,  
 Krucemburk 
•	 MINIGAL, s.r.o.,  
 Ždírec nad Doubravou 
•	 Městys Krucemburk 
•	 Slévárna a modelárna  
 Nové Ransko 
•	 ELKO-Elektro, s.r.o.,  
 Krucemburk 
•	 Autoservis Valecký Lukáš, 
 Krucemburk 
•	 BeHo, spol. s r.o.,  
 Staré Ransko 
•	 Řezbářství Winca  
 von Samotzin, Krucemburk 

•	 STROJÍRNA BENC, s.r.o., Ždírec n. D.

Děkujeme i  vám, děti, rodiče, prarodiče, 
za vaši hojnou účast, opravdu si toho moc 
vážíme a velice se na vás všechny opět tě-
šíme na nějaké další kulturní akci u  nás 
v  areálu sokolovny. Ze srdce Vám, děti, 
přejeme pohodový start v novém školním 
roce a  všem příjemné a  krásné podzimní 
dny plné pozitivního sluníčka.

za TJ Sokol Krucemburk 
Tomáš Trávníček, starosta

Tj SOKOl KRUCEmbURK ROZlOUčENí S pRáZdNiNami
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Letos oslaví Spolek přátel Krucemburku 
třicet let svého trvání, a proto jsme připra-
vili pro své členy dva zájezdy, a to vícemé-
ně za humna. První byl na Humpolecko, 
druhý na Pardubicko připravujeme. Den 
D nastal v sobotu 25. června, a i když před-
pověď počasí nebyla příliš optimistická, 
tak jsme vyrazili autobusem za dobrodruž-
stvím.

První zastávkou byla benzínová stanice 
a odpočívadlo na dálnici D1, 88. km, kte-
rá je vyhlášená častými dopravními neho-
dami („U Humpolce v příkrým kopci, často 
bouraj politici…, kapela Tři sestry“). Zde 
je také pomník významného českosloven-
ského politika Alexandra Dubčeka, který 
nedaleko odtud zahynul při autonehodě 
bezmála před třiceti lety.

VODNÍ DŮM v  Hulicích nás přivítal 
stylově, tj. deštěm. Jedná se o  informační 
centrum, kde jsme se dozvěděli mnoho 
zajímavého o největší přehradní nádrži na 
pitnou vodu ve střední Evropě (mj. voda 
pro Prahu).

Ve Zruči nad Sázavou jsme si prohlédli 
zámek (malý zámecký okruh) a v restaura-
ci u Kuklů pak poobědvali.

V Humpolci jsme Hliníka, který se sem 
odstěhoval, nezastihli, zato nás zde odpo-
ledne přivítaly rozkopané ulice, další ulice 
uzavřené pro dopravu, několik tisíc účast-
níků BERNARDFESTU (po dva roky odlo-
ženého), zmatení organizátoři, ale také 
skanzen Zichpil, který provozují nadšenci 
z o.p.s. Castrum z hradu Orlík u Humpolce.

Poslední naší zastávkou byla návštěva 
rodného domu nám známého malíře Jana 
Zrzavého v Okrouhlici. Tam nás Na skalce 

62 přivítal prasynovec Mistra pan Ladislav 
Langpaul. Povyprávěl nám o rodině a dět-
ství JZ v Okrouhlici a provedl nás expozicí, 
která je věnovaná jeho ilustracím.

Den plný zážitků utekl rychle jako voda 
a  my se šťastně navrátili domů. V  nepo-
slední řadě děkujeme p. Lukáši Neuvirtovi 
ze společnosti ZDAR za bezpečnou jízdu, 
spolehlivost a trpělivost s námi cestovateli.

za výbor SPK Olga Málková

Na téma Cestou necestou českou kraji-
nou aneb za Binkovými a Josefem Gočá-
rem do Pardubic. 

Sobota 27. srpna byla dalším výletovým 
dnem SPK, tentokrát na Pardubicko. Po 
pátečním nočním vydatném lijáku jsme 
měli všichni na zahrádkách zalito a někte-
ří i sklizeno, a tak jsme mohli směle vyrazit 
vstříc cestovatelským zážitkům. K  tradič-
ním cestovatelům se přidal i  jeden netra-
diční, a to Helenka S. nejmladší, která hru-
bě snížila náš věkový průměr. / :)) /

První zastávkou byl hrad Rychmburk, 
který jsme prolezli doslova od sklepa po 
věž, a  také si užili občerstve-
ní v  „Hradní spižírně“. Dobře 
naladěni (viz společné foto) 
jsme se vydali za dalším dob-
rodružstvím a  poznáním do 
Pardubic. Cílem byla hlavně 
výstava „Binkové a Josef Gočár 
– Přivedli svět domů“ v prosto-
rách Východočeského muzea 
Pardubice, která byla nám 
všem blízká a milá. Někteří na-
vštívili i další expozice nebo se 
zapojili do právě probíhajícího 
festivalu vína na nádvoří a va-
lech zámku.

Po obědě a prohlídce histo-
rického centra Pardubic jsme 
se v  odpoledních hodinách 

zastavili ve vesničce Kočí, kde je k vidění 
památkově chráněný kostel sv. Bartolomě-
je založený ve 14. století.

Naše putování jsme zakončili v Luži, kde 
jsme si podle chuti prohlédli kostel Panny 
Marie Pomocné na Chlomku včetně výtahu 
k němu / ;) /, Hamzův park či jen navštívili 
kavárnu NOPEK.

Závěrem musíme pochválit nejen počasí, 
které nám po celý den přálo, ale i pana ři-
diče, který nás bezpečně dovezl domů. Ab-
solutorium si také zaslouží všichni zvídaví 
cestovatelé, kteří statečně přestáli náročný 
program.

za SPK Helena Zvolánková st.

Aneb příběh české lékařky 
na chorvatském ostrově

Při letních toulkách po Jadranu možná 
někdo z Vás navštívil ostrov Krk, kde se 
mohl setkat s  výraznou českou stopou 
– se jmény Zdeňky Čermákové a  Emila 
Geistlicha.

MUDr. Zdeňka Čermáková (20. února 
1884 Nový Studenec – 16. ledna 1968 
Volosk, ostrov Krk, Jugoslávie, dnes 
Chorvatsko). Emil Geistlich (1870 Praha 
– 1922 Baška), ředitel tiskárny Politika 
a  zakladatel Chorvatsko-českých moř-
ských klimatických lázní v Bašce na os-
trově Krk.

Zdeňka Čermáková se narodila 20. úno-
ra 1884 do rodiny sládka v  Novém Stu-
denci. Rodina se po roce odstěhovala za 
prací otce do Čachrova, Kolína a  v roce 
1891 na Královské Vinohrady. Po studiu 
na dívčím gymnáziu Minerva (1903) za-
čala Zdeňka studovat na Lékařské fakultě 
Karlo-Ferdinandovy univerzity v  Praze, 
kde byla 16. ledna 1909 jako desátá žena 
promována doktorkou medicíny.

Kariéru zahájila v Královském českém 
jubilejním ústavu pro děti skrofulozní 
neboli v  nám známé Hamzově dětské 
léčebně v Luži. V roce 1910 odjela s Emi-
lem Geistlichem do Bašky na ostrově 
Krk, kde se stala lázeňskou a  obvodní 
lékařkou.
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V roce 1914 byla jmenována okresní 
lékařkou tamtéž, avšak rok nato one-
mocněla malárií a vrátila se do Prahy. 
Od roku 1916 pracovala jako lékařka 
Nervového sanatoria ve Veleslavíně. 
Tady byla od května 1918 jedním z lé-
kařů pečujících o Charlottu Garrigue 
Masarykovou (1850–1923). V  roce 
1921 odjela zpět do Bašky a v Jugoslá-
vii zůstala až do konce svého života.

Chorvatsko-české mořské klima-
tické lázně fungovaly od roku 1910 
do roku 1939 s  výjimkou válečných 
událostí 1914–1918 a sloužily českým 
klientům a cestovatelům. Změna poválečných poměrů po roce 1945 
způsobila, že lázeňský hotel Baška rodiny Geistlichových byl bez 
náhrady znárodněn.

MUDr. Zdeňka Čermáková zemřela 16. ledna 1968 v naprosté chu-
době v domově pro přestárlé osoby v nedožitých 84 letech ve Vo-
losku nedaleko Opatije. Je pochována stejně jako Emil Geistlich na 
hřbitově u sv. Ivana v Bašce nad Baščanskou zátokou. V Bašce ne-
sou jejich jména ulice a místní ambulance.

Zdroj: strhující příběh od Ladislava Chrudiny: Slečna doktorica  
(k zapůjčení v Městské knihovně ve Ždírci nad Doubravou)

Olga Málková

U hrobu malíře Jana Zrzavého v Krucemburku vzniklo zajíma-
vé zákoutí ozvláštněné novou lavičkou, kterou tam 1. červen-
ce 2022 umístila Společnost Jana Zrzavého pro všechny, kteří 
si chtějí na tomto místě ve vší tichosti připomenout alespoň 
něco z té nehynoucí krásy, kterou nám tu malíř zanechal. 

U lavičky je umístěn krátký text připomínající názvy někte-
rých nejznámějších obrazů Jana Zrzavého. A tak těm, kteří tu 
usednou, mohou před jejich vnitřním zrakem defilovat např. 
„Spící lodě“, „Kleopatra“, „Luna s  konvalinkami“, „Krucem-
burk“ či „Meditace“ nebo „Melancholie“. Toto místo, jež si Jan 
Zrzavý pro svůj věčný odpočinek sám vybral, je nepochybně 
obdařeno jistým geniem loci a umožňuje výhled do kraje, kte-
rý měl malíř tak rád. 

Jsme rádi, že lavička, za jejíž financování vděčíme štědrému 
sponzorovi, slouží veřejnosti. Už nyní se k nám dostala řada 
nadšených ohlasů, z  nichž máme upřímnou radost. SJZ má 
v  úmyslu umístit u  lavičky ještě informační panel, který by 
zájemce nasměroval do nedaleké Pamětní síně Jana Zrzavého.   

Věříme, že lavička Jana Zrzavého u  malířova hrobu bude 
skýtat vlídné posezení těm, kdo se budou chtít pozastavit 
v naší bouřlivé době a budou si přát zůstat aspoň chvíli jen se 
svými myšlenkami a  s tichou připomínkou významné osob-
nosti tohoto kraje. 

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

Krucemburk – Tenisový turnaj čtyřher Krucemburská klika 
zná desáté vítěze. Putovní cenu „kliku“ zvedli nad hlavu Fran-
tišek Trávníček a Jiří Marek (Vojnův Městec), kteří ve finále po-
razili Davida Bonaventuru hrajícího s Vladimírem Škarvadou 
(Hlinsko). Třetí místo získali Jiří Nevole a  Libor Víšek (Hlin-
sko) po výhře nad bratrským párem Jan a  Michal Ročárkovi 
(Vojnův Městec). Jubilejního desátého ročníku se v sobotu 20. 
srpna v krucemburské Klika aréně zúčastnilo devět dvojic. 

Tenisový klub v Krucemburku v sezóně 2022 pořádá na dvou 
antukových kurtech za sokolovnou celoroční Krucemburskou 
ligu ve dvouhře. Té se účastní čtrnáct hráčů. V Krucemburské 
lize ve čtyřhře je zapsáno šestnáct tenistů a tenistek. Každou so-
botu kurty využívají děti v dětské tenisové škole. 

Tenisový oddíl Krucemburk má letos za sebou také dva ne-
dělní klubové turnaje, před sebou pak finálový ligový turnaj. 
Ten se uskutečnil první sobotu v září a  je tradiční sportovní 
i společenskou rozlučkou s letní tenisovou sezónou.

Pavel Blažek, TK Krucemburk

laVičKa jaNa ZRZaVÉhO

KliKa SlaVila jUbilEUm

SpOlEčNOST jaNa ZRZaVÉhO
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Pokračování – Slečna doktorica

V prodeji na Úřadu městyse Krucemburk – Týdenní kalendář 
s FOTKAMI KRUCEMBURKU, STARÉHO RANSKA A HLUBOKÉ Hrob Jana Zrzavého s lavičkou



Během letních prázdnin byl na katolic-
kém hřbitově zrestaurován kovový kříž 
s korpusem Krista. 

Tento kříž byl ve špatném stavu. Pod-
stavec i kříž byly silně znečištěny, pokry-
ty vrstvou mechů a  lišejníků. Celý kříž 
byl silně zkorodován, rámové výplně 
a dekory ve spodní části podstavce byly 
popraskané, v  některých místech i  část 
výplní chyběla. Vlastní kříž byl také po-
kryt korozí, zbytky nátěrů a korpus Kris-
ta byl opatřen několika nátěry. Spodní 
kamenná základna podstavce byla čás-
tečně rozestoupená a  jako celek se kříž 
vychyloval ze svislé osy. 

Restaurátorské práce, které trvaly cca 
dva měsíce, provedl akademický so-
chař a  restaurátor pan Martin Kovařík 
ze Svratky. Výsledek jeho práce je vidět 
na první pohled a my se můžeme těšit 
z  „nového“ kříže. Jen pro zajímavost: 
korpus Krista je z litiny a váží cca 60 kg.

Celkové náklady na opravu činily 
220.800 Kč. Na tuto akci jsme získali do-
taci od Ministerstva zemědělství ve výši 
143.290 Kč. Dagmar Sobotková

OpRaVa KOVOVÉhO KŘíŽE
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Domov

OSVĚTLENÍ  ULICE  KOŠINOVSKÁ
V průběhu měsíců květen a červen byla osvětlena vrchní část ulice Košinovská. Bylo nainstalováno 
pět nových stožárů a tím se úsek stal bezpečnější. Instalaci nových světel provedla firma ELTER, s.r.o., 
Hlinsko v Čechách.  Při této příležitosti byl osvětlen i památník padlých na náměstí. 

NÁSTĚNKY NA HŘBITOVĚ Na jaře letošního 
roku byly na hřbitovy instalovány tři informační 
nástěnky v celkové hodnotě 46.941 Kč.

fOTOOhlÉdNUTí


