
zpravodaj městyse krucemburk 4/2020

NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NÁMĚSTÍ

jak bylo již napsáno v Domově 2/2020, 
během léta proběhlo na náměstí pře-
ložení elektrických sítí nízkého na-
pětí do země. při této akci se stávající 
nadzemní vedení nízkého napětí de-
montovalo a  nahrazovalo kabelovým 
vedením uloženým v zemi. Investorem 
této akce byla společnost ČEz distri-
buce, a.s. společně se stavbou bylo do 

země na náklady obce uloženo nové 
kabelové vedení pro veřejné osvětlení. 
rada městyse společně s panem miro-
slavem zvolánkem a jiřím kasalem po 
dlouhém rozhodování vybrala světla 
tak, aby citlivě zasahovala do celkové-
ho pojetí našeho náměstí. vše se zada-
lo do výroby a v průběhu měsíců října 
a listopadu mohla začít instalace. 

přes veškeré komplikace, které pro-
vázely tuto akci, se nakonec vše 
zdárně podařilo dokončit a náměstí 
dostalo novou tvář. celkové náklady 
činily cca 500.000 kč bez dpH.

v tomto duchu chceme po-
kračovat dál a  již příští rok 
požádat o  dotaci na opra-
vu pomníku obětem I.  a II. 
světové války. děkuji všem, 
kdo se na této akci podíleli. 

Dagmar Sobotková

Příjemné prožití svátků vánočních,
zdraví, pohodu a jen správné tahy

v roce 2021

Vám přeje

Úřad městyse Krucemburk
a zastupitelé městyse Krucemburk
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Koncem října 2020 byla dokončena akce 
restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, 
která trvala více než čtyři měsíce a prove-
dl ji akademický sochař a restaurátor pan 
Martin Kovařík ze Svratky.

V  rámci komplexního restaurátorského 
procesu byla provedena kompletní demon-
táž celku památky, rekonstrukce základu 
a celková oprava kovové ohrádky s kvalit-
ním antikorozním ošetřením a odpovídající 
povrchovou úpravou. Kamenný materiál 
byl po biosanaci citlivě očištěn, zbaven bio-
logických porostů a  neprodyšných krust. 
Po vyschnutí bylo provedeno hloubkové 
zpevnění kamene (pískovce) s  intenzivní 
aplikací v  místech degradace a  poškoze-
ných partií. Byly odstraněny dožilé doplň-

ky a tmely, včetně nevhodných betonových 
výplní a zbytků spárovacích hmot. Poško-
zené a chybějící partie byly doplněny umě-
lým kamenem (minerálním tmelem) odpo-
vídající barvy a struktury. Doplněné partie 
byly plasticky a  barevně retušovány dle 
okolní autentické horniny s  odpovídající 
strukturou. Svatozář byla opravena ve stá-
vající podobě obruče s pěti hvězdami, chy-
bějící hvězda byla doplněna. Byl aplikován 
nový nátěr a  povrch přezlacen plátkovým 
zlatem. Na závěr byla provedena konzerva-
ce a hydrofobizace povrchu kamene.

Kovové výplně ohrádky byly repasovány, 
chybějící a poškozené prvky opraveny a do-
plněny replikami, povrch kovu byl otryskán 
a  opatřen ochrannou vrstvou zinku. Kov 
byl opatřen základním a vrchním nátěrem 
v  odstínu grafitové černé. Restaurované 
části památky byly převezeny a osazeny na 
nový základ, dochované kamenné obruby 
byly v  místech betonových výplní doplně-
ny o  historicky a  formálně podobné prv-
ky, materiálově a  opracováním v  kontextu 
těch dochovaných. Restaurovaná litinová 
ohrádka byla osazena zpět na kotevní trny 
do kamene. Byly osazeny repasované spony 
podnoží a obnoveno spárování kamenných 
bloků základny a podstavce. Restaurované 
dílo je prezentováno ve výrazu přírodního 

kamene, se zlaceným atributem svatozáře 
a korpusu Krista, kované prvky a  litinová 
ohrádka v barvě šedočerného grafitu.

Okolí sochy bylo nově upraveno výsad-
bou růží, kterou provedl pan Jiří Orlíček 
s paní Hanou Příhodovou, za což jim velice 
děkujeme. Na jaře ještě plánujeme sochu 
osvítit, aby vynikla její obnovená krása. 
Celkové náklady na restaurování a rekon-
strukci sochy činily 374.400 Kč, z toho Kraj 
Vysočina-Fond Vysočiny přispěl částkou 
187.200 Kč.

Dagmar Sobotková

Dne 15. října 2020 oslavili manželé Loseničtí diamanto-
vou svatbu. Dnes žijí společně v Domově seniorů Seč, ale 
dlouhou dobu prožili u nás v Krucemburku. Na svůj život 
zde moc rádi vzpomínají. Proto pro nás bylo potěšením, že 
jsme mohli být spoluaktéry jejich obnovení manželského 
slibu. Paní Miroslava a pan Zdeněk prokázali na své spo-
lečné cestě životem hodně trpělivosti, skromnosti, vzájem-
né úcty a lásky. A ta z nich vyzařuje stále. Jsme moc rádi, 
že se pracovníkům domova seniorů podařilo připravit pro 
ně překvapení v podobě společné oslavy jejich diamantového jubilea a že jsme k sváteční atmo-
sféře mohli přispět i my. Na oslavě nechyběly svatební kytice, dort ani přípitek.  

V  životě spolu manželé prožili hodně těžkých, ale i  krásných chvil. Vše úspěšně přestáli. 
My jim ještě jednou srdečně gratulujeme a přejeme hlavně zdraví a ještě dlouhý společný život. 

RESTAUROVÁNÍ SOCHY SV. JANA NEPOMUCKÉHO

OSLAVA DIAMANTOVÉ SVATBY

Restaurování sochy ve SvratceUkládání sochyDetail sochy
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V  roce 2020 probíhaly stavební práce na 
parkovišti u  zdravotního střediska a  by-
tovky čp. 193, 345. Tato stavební akce byla 
vyvolána potřebou několika oprav:

1) parkoviště nemělo zpevněný povrch;
2) nebylo vyřešeno odvodnění plochy 

a dešťových svodů z bytového domu;
3) u vstupu do zdravotního střediska byla 

kluzká dlažba a vstup neodpovídal po-
žadavkům na bezbariérový vstup;

4) pro opravu komunikace spojující ulice 
Dr. Drbálka a Zahradní bylo třeba opra-
vit opěrnou zeď;

5) parkoviště nemělo vhodný povrch 
pro pojezd požární techniky.

V  rámci stavby vznikly nové pojezdové 
a  pochozích plochy tak, aby vyhovovaly 
provozu parkoviště, vjezdům a  vstupům 
do přilehlých objektů a bylo možné odvést 
dešťovou vodu do kanalizace. Byla prove-
dena příprava na veřejné osvětlení (bude 
instalováno dodatečně), instalován nový 
zamykatelný poklop nad studnou, která 
se nachází v ploše parkoviště, a připrave-
na parkovací místa pro obyvatele bytové-
ho domu a návštěvníky střediska. Severní 
vstup do zdravotního střediska je řešen 
bezbariérově a  je osazen pozinkovaným 
zábradlím. Přechod výškových úrovní plo-
chy u vjezdu do hasičské zbrojnice a vstu-
pu čp. 345 s komunikací byl vyřešen terasa-
mi tak, že nebylo třeba osazovat ochranné 

svodnice ke komunikaci nebo zábradlí. 
V rámci akce byla řešena také přeložka ply-
nu a nová přípojka vodovodního potrubí.

Stavbu za cca 4,5 milionů korun proved-
la firma Instav Hlinsko, a.s. Požádali jsme 

Ministerstvo pro místní rozvoj o  dotaci 
ve výši 1 milionu korun a čekáme na vydá-
ní rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Mgr. Otto Kohout

U evangelického kostela proběhla v tomto roce oprava hřbitovní zdi. Zeď byla 
očištěna odstraněním zbytků starých omítek. Na jižní straně byla ze dvou třetin 
nově vyzděna na nových základech. V ostatních částech byly provedeny lokální 
výměny rozpadlých kamenů. Spáry byly proškrábány a vyspárovány. Koruna zdi 
byla vyspravena dozděním a byly osazeny nové pískovcové krycí desky. Na jižní 
straně zdi, kam stéká voda ze hřbitova, byly osazeny kameninové trouby a vy-
tvořen drenážní systém, který odvede vodu mimo zeď.

Akci realizovala firma PETRAlaan, s.r.o., za necelých 1.400.000  Kč. Na akci 
jsme obdrželi z Ministerstva pro místní rozvoj rozhodnutí o poskytnutí dotace 
ve výši 500.000 Kč.

Mgr. Otto Kohout

REKONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ U ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA

OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI U EVANGELICKÉHO KOSTELA

Před rekonstrukcí... ...po rekonstrukci.
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Podzim nás štědře obdaroval svou barev-
ností a  pěkným počasím. Při vycházkách 
do okolí jsme sbírali šípky, žaludy, kašta-
ny a různě barevné listy. Nic nezůstalo bez 
užitku. Velice se nám vše hodilo při výtvar-
ných a pracovních činnostech s dětmi. Se 
svými dílky jsme si vyzdobili celou školku, 
a tak každý mohl vidět vlaštovky, barevné 
dráčky, stromy s ovocem, košíky se zeleni-
nou a různé podzimní obrázky.

Radost nám tradičně přichystalo diva-
délko „Úsměv“ s pohádkami Hrnečku, vař! 
a O smutném drakovi.

Koncem září jsme si vyjeli na dopolední 
výlet do pohádkové vesničky PODLESÍČ-
KO za projektem Z  pohádky do pohádky. 
Po  celou dobu nás provázela pohádková 
postava Červené karkulky a  čarodějnice 
Kanimůry. Moc se nám tam líbilo a přivezli 
jsme si pěkný zážitek.

V sobotu 19. září skupinka dětí přivítala 
v místním kině nové občánky Krucembur-
ku hezkými básničkami.

Celá školka se zapojila do celoročního 
projektu Se Sokolem do života s  plněním 
pohybových dovedností aneb Svět nekon-
čí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Během 
roku plníme jednotlivé úkoly s  kobylkou, 
veverkou, opičkou, ježečkem a  beruškou. 
Abychom se více hýbaly, tak si starší děti 
vyjely na kurz bruslení na zimní stadion do 
Chotěboře. První krůčky na bruslích byly 
nesmělé, děti často padaly, ale postupně 
se hezky na bruslích udržely.

Každou středu od září si 25 předškoláčků 
užívalo vodních radovánek v  plaveckém 
bazénu v  Hlinsku. V  polovině října kvůli 
epidemii covid–19 byl kurz plavání a brus-
lení zrušen. Doufáme, že tyto kurzy bude-
me s dětmi moci dokončit.

Jeden den v týdnu odpoledne některé děti 
docházejí na logopedická cvičení s  rodiči 
a pod vedením našich logopedických asis-
tentek trénují vadné hlásky ve výslovnosti.

Od 22. do 30. října byl přerušen provoz MŠ 
z důvodu karantény COVID–19 na doporu-
čení KHS Vysočina. 

Každým rokem nakonec přichází měsíc 
prosinec. Je pro nás měsícem plným kou-
zel, očekávání a tajemna. Ve školce byl AD-
VENT 2020 V MŠ KRUCEMBURK zahájen ve 
čtvrtek 26. listopadu projektem Vesmírným 
zážitkovým vánočním snem. Děti poznávaly 
naši planetu a udělaly si vánoční výlet do 
vesmíru.

Dopoledne 3.  prosince si děti připravi-
ly v  každé třídě punčochu a  čekaly, zda 
dostanou nějaké překvapení od Barbory. 
Venku si utrhly větvičky „barborky“ a kaž-
dý den sledovaly, zda větvičky rozkvetou.

Z  vlastních řad našich zaměstnanců 
byla letos zajištěna vzácná návštěva Miku-
láše se svou družinou. Mikulášská kniha 
leccos prozradila: kdo je hodný, správný 
kamarád, šikulka, všudybýlek či nepose-
da. Andělem byly všechny děti odměněny 
balíčkem dobrot. 

Vánoční atmosféra na nás bude čekat již 
ve vestibulu školy ozdobeným stromečkem 
a  novým dřevěným betlémem. Atmosféru 
doplní vánoční písně a koledy. Venku nás 
přivítá stromek se světýlky.

A na co se těšíme nejvíc? Společně si vy-
zdobíme celou školku – něco si vyrobíme, 
nakreslíme, zhotovíme si ozdobičky na stro-
meček a vlastnoručně si upečeme cukroví. 
16. prosince nás bude čekat Štědrý den se 
slavnostním prostřením stolků, s výborným 
obědem a hlavně na nás budou čekat pod 
stromečkem malé i větší dárky. 

Na zakončení projektu ADVENT 2020 
bude dětem zahráno loutkové divadlo s vá-
noční pohádkou. Nezapomeneme ani na 
obyvatele v DPS a vyrobíme malý dáreček, 
který bude doručen. 

Děkujeme všem sponzorům, zřizovateli 
a  přátelům naší školky, kteří nás aktivně 
podporují v  naší činnosti. Všem přejeme 
krásný vánoční čas a do nového roku hod-
ně zdraví, štěstí, klidu a pohody. 

děti a kolektiv zaměstnanců MŠ  

Z DĚNÍ V MŠ
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Od září se práce ve škole začala pěkně 
rozjíždět. Po jarním zavření škol z  důvo-
du pandemie covid-19 se všichni do školy 
těšili. Ve škole sice panovala přísná hygi-
enická pravidla a  žáci 2.  stupně se učili 
v  rouškách, ale všichni tuto situaci zvlá-
dali na jedničku. Dokonce byly vyhlášeny 
i některé soutěže, do kterých se naše ško-
la pravidelně zapojovala. V  únoru 2020, 
těsně před jarními prázdninami, se naše 
škola zapojila do literární a výtvarné sou-
těže Požární ochrana očima dětí. Soutěž 
byla vyhodnocena až v září a naše žákyně 
se umístily na předních místech. Roma-
na Málková ze 7.  třídy získala 3. místo ve 
výtvarné soutěži a  dvě 3.  místa obsadily 
v literární soutěži Sofie Bencová ze 7. třídy 
a Karolína Horychová z 9. třídy. 

Logická olympiáda je soutěž pořádaná 
Mensou České republiky a  je založená na 
logických úlohách, jejichž řešení vyžadu-
je kreativní přístup. Rozhoduje schopnost 
samostatného uvažování a  pohotového 
rozhodování. Žáci plnili úkoly základní-
ho kola a  mezi nejlepší luštitele katego-
rie  A  (žáci 3.–5.  ročníku) patří Pavel Šrá-
mek z 5. třídy. Postoupil do krajského kola, 
kde opět získal pěkné umístění. 

I  v letošním roce probíhá v  pěti krajích 
– Pardubickém, Královéhradeckém, Stře-
dočeském, Libereckém a  v Kraji Vysočina 
– soutěž pro žáky 9.  tříd základních škol 
HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHE-
MIKA ČR. Nejlepších výsledků v 1. kole do-
sáhli: 1. místo – Kristýna Šulcová, 2. místo 
– Jan Kasal, 3. místo – Kateřina Procházko-
vá, 4. místo – Berenika Coufalová, všichni 
z 9. třídy. První dva soutěžící postoupili do 
2. kola (krajského). 

Žáci třetího a čtvrtého ročníku naší školy 
se zúčastnili plaveckého výcviku v  Hlin-
sku. Během jednotlivých lekcí se učili splý-
vat, plavecké styly, základní hygienické 
návyky. Zbýval čas i na hru. Bohužel stihli 
absolvovat pouze pět lekcí z plánovaných 
deseti, protože z důvodu epidemie covid-19 
se 14. října zavřely všechny bazény. Bude-
me doufat, že žáci stihnou  výuku plavá-
ní dokončit v náhradním termínu.

Jak pěkně to začalo, tak rychle to také 
skončilo, protože se situace s  nakažený-
mi covid-19 začala zhoršovat. Od 14. října 
z rozhodnutí MŠMT přešla celá škola na di-
stanční výuku. Komunikace s  žáky probí-
hala prostřednictvím aplikace Teams a in-
formačního systému Bakaláři. Zpočátku to 
vypadalo na dva týdny a  po podzimních 
prázdninách jsme se měli vrátit do školy. 
Druhá vlna epidemie stále neopadávala, 
proto jsme od 2.  listopadu začali využívat 
synchronní výuku pomocí komunikační 
platformy Teams. Děti měly dle uprave-
ného rozvrhu online hodiny. Žáky, rodiče 
i  učitele čekala zkouška, jak to všechno 
zvládnou, ale podařilo se. Určitě musíme 
velmi poděkovat rodičům za jejich pomoc, 
hlavně dětem na 1.  stupni, se všemi in-
formačními technologiemi. Online výuka 
probíhala bez větších problémů, některé 
technické nedokonalosti se řešily za po-
chodu. Vznikl i  větší prostor pro dotazy 
žáků. Online hodiny žáky na prvním stupni 
moc bavily, bylo to pro děti něco nového, 
těšily se na paní učitelky a spolužáky, že je 
uvidí a uslyší. A potom konečně přišla dob-
rá zpráva. Od 18. listopadu se mohli vrátit 
do školy žáci 1. a 2. třídy. Za přísných epide-
miologických opatření a s rouškami se opět 
setkali se svými paními učitelkami. Celý 
1. stupeň a deváťáci zasedli do lavic v pon-
dělí 30.  listopadu. Žáci 6., 7.  a  8.  třídy se 
začali učit také prezenčně, ale turnusově, 
tedy týden prezenčně a týden distančně.

Musíme uznat, že tento kalendářní rok 
byl pro všechny náročný a jiný, museli jsme 
převážnou část roku pracovat z  domova, 
abychom si chránili svoje zdraví. Stmelili 
jsme rodinná pouta, vzájemně jsme si na-
slouchali a  obdivovali okolní přírodu při 
procházkách, abychom načerpali další síly. 
Nadešel prosinec a s ním období adventu, 
domácnosti provoněly jehličím z  advent-
ních věnců a svícnů, z trouby se linula vůně 
čerstvě upečeného cukroví. Nikdo nikam 
nespěchal a děti se těšily na Vánoce.

Největší poklady zpravidla neleží pod 
vánočním stromkem. Vánoce plné lásky 
a pohody přeje 

kolektiv zaměstnanců ZŠ

DOPIS Z DISTANčNÍ VýUKY 
Viktorie Votavová, 6. třída

Ahoj mamko a taťko, 
dnes jsem měla první hodinu z čes-
kého jazyka. Online výuka mě bavi-
la víc než písemné zadávání úkolů, 
které si musíme vypracovat sami. 
Opakovali jsme společně s paní uči-
telkou podstatná jména pomnožná. 
Spojení se podařilo všem mým spo-
lužákům. Někteří spolužáci nemohli 
mluvit přes mikrofon, a tak psali na 
chat. Kdo věděl správnou odpověď, 
zvedl emoji ruku. Až na to, že jsem 
občas měla špatný signál, hodina 
podle mě proběhla v  pohodě. Dou-
fám, že spojení bude dál fungovat. 
V  co však doufám víc, je to, že se 
brzy vrátíme do školy. Už se moc tě-
ším na kamarády. Mějte se hezky. 

Viky

ZPRÁVY Z NAŠÍ ZŠ

 

Krásné Vánoce
a šťastný nový rok

přejí žáci a zaměstnanci
ZŠ Krucemburk

PF 2021 Vánoce jsou krásné svátky, 
vracejí se opět zpátky,
i když jsou jen po roce,
jsou tu zase Vánoce.

Táta loví kapříka,
ten ho pěkně postříká.
Máma peče vánočku,
všem dá potom výslužku.

Iveta Šulcová

Vánoce
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ZPRÁVY Z ÚŘADU MĚSTYSE SLOVO STAROSTY

Vážení Krucemburští, Ranečtí a Hlubočtí,
hrozně rád bych v  tomto vydání psal 
o tom, jak jsme překonali covid-19. Realita 
je jiná a každý den s napětím očekáváme, 
jaká opatření vláda připraví a  co to bude 
znamenat pro náš každodenní život. Jako 
starostu mne samozřejmě za-
jímá, kolik peněz bude mít 
naše obec v  rozpočtu na po-
krytí běžných výdajů, oprav, 
financování investičních akcí 
a spoluúčast na dotačních ak-
cích, které se připravují něko-
lik let a je složité je administ-
rovat a vše časově sladit.

Zrušením superhrubé mzdy, 
kterou schválila Poslanec-
ká sněmovna, přijde naše obec odhadem 
o  3  miliony korun. Celkově přijdou obce, 
města a kraje o 30 miliard korun.

Je moc dobře, že všem lidem, tedy s vý-
jimkou těch nejchudších, kterých se podle 
prvních analýz tato změna výrazně nedo-
tkne, zůstanou „peníze v kapse“. Budeme 
se mít lépe a práce se zlevní.

Otázkou zůstává, z  čeho budou kraje 
a  obce s  takovým výpadkem financovat 
všechny opravy a  stavební akce. Druhou 
otázkou zůstává, kdo zaplatí navyšující se 
dluh státního rozpočtu, který jistě zaplatí-
me my sami v budoucnu, ale za jiné vlády. 
Až tato doba nastane, bude dost peněz na 
zdravotnictví, školství a další resorty, nebo 
přijde společenská a  ekonomická krize 
způsobená špatným hospodařením a  po-
pulistickými kroky dnešní vlády?

Naše obec hospodaří každoročně s pře-
bytkem, který zahrneme do rozpočtu na 
rok 2021. Co bude ale v dalších letech? Bu-

deme škrtat a  škrtat a  půjčovat si peníze 
formou úvěrů, abychom zajistili základní 
potřeby obce? 

V  roce 2020 jsme „bojovali“ s  korona-
virem, ale přesto jsme se plně věnovali 
rozvoji obce a přípravám investic na další 

roky. O ukončených opravách 
a  investičních akcích se do-
zvíte více na dalších strán-
kách časopisu, kde popisuje-
me jednotlivé akce.

Vážení spoluobčané,
je mi líto, že jsme se nemohli 
potkat u  rozsvícení vánoční-
ho stromu, prožívat společně 
příjemné chvíle začátku ad-

ventu a spolu s dětmi si zazpívat vánoční 
koledy. Snad Vám bude malou útěchou, 
že se bude konat tradiční silvestrovský oh-
ňostroj. Protože nevíme, zda budou na sil-
vestra rozvolněna epidemiologická opat-
ření, ohňostroj se bude střílet z louky nad 
Krucemburkem v místě, kde se dříve pálily 
čarodějnice. Uvidíte ho tak z mnoha částí 
obce a zamezíme tím shlukování obyvatel.

Chtěl bych touto cestou poděkovat za prá-
ci paní místostarostce Dagmar Sobotkové, 
zaměstnancům obce, našim zastupitelům, 
zaměstnancům DPS, zaměstnancům a ve-
dení základní, mateřské a umělecké školy, 
dobrovolným hasičům za zajištění požární 
bezpečnosti a  technické pomoci, panu Ji-
římu Zemanovi za přípravu časopisu Do-
mov, panu Pavlu Vomelovi za pravidelné 
příspěvky do časopisu, farářům panu Pav-
lu Seidlovi a Marku Vančovi za spolupráci 
při údržbách a opravách hřbitovů, kostelů 
a dalších záležitostech, panu Ladislavu Po-
lanskému za provoz kina, paní Janě Coufa-
lové, Olze Kotenové a Gabriele Glosrové za 
práci v  knihovně, panu Jaromíru Mifkovi 
za správu obecního lesa, paní Haně Přího-
dové a  Jiřímu Orlíčkovi za údržbu zeleně 
na náměstí, paní Libuši Šlerkové za úklid 
zastávky u sokolovny, panu Petru Coufalo-
vi za pomoc při opravě kulturních pamá-
tek, panu Jiřímu Kamarádovi a  Miloslavu 
Beránkovi za spolupráci při pasportizaci 

kanalizace na Starém Ransku, paní Martě 
Rejškové, Janě Vašíčkové, Martinu Jandovi 
a Monice Vaškové za hudební doprovod při 
slavnostních obřadech, našim spolkům za 
kulturní a sportovní život v obci, podnika-
telům a firmám a obchodním partnerům za 
spolupráci a  všem lidem, kteří přispívají 
k lepšímu a příjemnému životu v Krucem-
burku, Starém Ransku a Hluboké. Omlou-
vám se, jestli jsem na někoho zapomněl 
a nepoděkoval jmenovitě.

Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří 
zodpovědně dodržují základní nařízení 
a  opatření proti šíření nemoci covid-19. 
Zvláštní poděkování patří zdravotníkům, 
kteří jsou v této době vystaveni zvýšenému 
riziku nákazy. 

Věřím, že optimisticky vykročíme do 
roku 2021 a život v obci se opět rozběhne 
na plné obrátky. Přeji Vám, abyste rok 2021 
prožili ve zdraví, lásce a spokojenosti.

Mgr. Otto Kohout

UPOZORNĚNÍ 

•	 Sběrný dvůr bude v sobotu 
26. 12. 2020 a v sobotu 2. 1. 2021 
UZAVŘEN.

•	 Vývoz popelnic na komunální 
odpad proběhne v obvyklém ter-
mínu, tj. v úterý 22. 12. 2020.

Jak postupovat při poruše  
veřejného osvětlení
V naší obci spravuje veřejné osvětle-
ní společnost Osvětlení a  energetic-
ké systémy, a.s., která má pro hlášení 
poruch zřízenou bezplatnou tele-
fonní linku 800 101 109. Tato linka 
je v  provozu 24 hodin denně. Žádá-
me vás, abyste poruchy na veřejném 
osvětlení hlásili na infolinku. Sloupy 
s veřejným osvětlením jsou označeny 
číslem, podle kterého lze identifiko-
vat umístění poruchy.

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ 
Prosíme všechny majitele psů, aby po-
dle platné Obecně závazné vyhlášky 
č. 3/2019 o místním poplatku ze psů do-
drželi poplatkovou povinnost přihlásit 
psa na Úřadu městyse, a to nejpozději 
v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců. 
Zároveň podle platné legislativy je tře-
ba nahlásit číslo čipu.

Vzhledem k  tomu, že se ze strany 
občanů množí stížnosti na zvýšený 
nárůst neuklizených exkrementů, upo-

zorňujeme občany na platnost obecně 
závazné vyhlášky, podle níž je volný 
pohyb psů na veřejném prostranství 
zakázán. Každý majitel psa je povinen 
po svém psu exkrementy uklidit. Měs-
tys Krucemburk nechal na území obce 
nainstalovat stojany se sáčky na psí ex-
krementy, aby majitel psa měl možnost 
sáčky využít. Prosíme tímto majitele 
psů, aby po svých mazlíčcích exkre-
menty uklízeli.

Na příští rok a další roky 
připravujeme tyto akce:

•	 revitalizace parku
•	 biocentrum mlýnské rybníky (od-

bahnění rybníků Zaďák a Macurák) 
•	 výstavba komunikace v prům. zóně
•	 rekonstrukce Úřadu městyse s  Pa-

mětní síní a knihovnou J. Zrzavého
•	 technicko-ekonomická studie a pro-

jekční práce pro vybudování kanali-
zace Starého Ranska a Hluboké

•	 oprava vnějšího schodiště  
na budově kina Krucemburk

•	 oprava pomníku padlých  
na náměstí Jana Zrzavého

•	 opravy v Domě s pečovatelskou 
službou

•	 oprava hasičské zbrojnice  
(vnitřní prostory a instalace)

•	 převod kabin a restaurace u rybní-
ka Řeka do majetku obce z majetku 
podílnických obcí LDO Přibyslav

•	 cyklostezka na Staré Ransko
•	 příprava parcel pod parkem

a další…
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POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY OHŇOSTROJE

Prosíme všechny občany a  návštěvníky Krucemburku, aby 
31. 12. 2020 nechodili k místu odpalu, ale zůstali na jiných 
veřejných prostranstvích nebo přímo u svých domovů a do-
držovali mimořádná vládní opatření k zamezení šíření koro-
naviru. Ohňostroj bude možno pozorovat po celém Krucem-
burku. Děkujeme.

VŠECHNY OKRSKY

OKRSEK 1 – KRUCEMBURK

OKRSEK 2 – STARÉ RANSKO

OKRSEK 3 – HLUBOKÁ

Okrsky Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %celkem zpr. v %

3 3 100,00 1 284 514 40Strana Platné hlasy
číslo název celk. v %

5 DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 1 0,19
12 KDU-ČSL 101 19,88
13 Strana zelených 3 0,59
16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 20 3,93
19 Česká pirátská strana 35 6,88
25 Pro TOP Vysočinu 18 3,54
27 Starostové pro Vysočinu 44 8,66
31 TRIKOLÓRA - SOUKROMNÍCI 15 2,95
38 Dělnic.str.sociální spravedl. 2 0,39
45 Česká str.sociálně demokrat. 61 12
46 ODS a Starostové pro občany 81 15,94
50 ANO 2011 98 19,29
63 Komunistická str.Čech a Moravy 26 5,11
67 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0
82 ROZUMNÍ - Petr Hannig 3 0,59
84 Moravské zemské hnutí 0 0

Strana Platné hlasy
číslo název celk. v %

5 DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 1 0,23

12 KDU-ČSL 97 23,09

13 Strana zelených 3 0,71

16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 15 3,57

19 Česká pirátská strana 29 6,9

25 Pro TOP Vysočinu 16 3,8

27 Starostové pro Vysočinu 29 6,9

31 TRIKOLÓRA - SOUKROMNÍCI 15 3,57

45 Česká str.sociálně demokrat. 49 11,66

46 ODS a Starostové pro občany 67 15,95

50 ANO 2011 72 17,14

63 Komunistická str.Čech a Moravy 24 5,71

82 ROZUMNÍ - Petr Hannig 3 0,71

Strana Platné hlasy
číslo název celk. v %
12 KDU-ČSL 2 3,12
16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 5 7,81
19 Česká pirátská strana 4 6,25
25 Pro TOP Vysočinu 2 3,12
27 Starostové pro Vysočinu 14 21,87
38 Dělnic.str.sociální spravedl. 2 3,12
45 Česká str.sociálně demokrat. 6 9,37
46 ODS a Starostové pro občany 8 12,5
50 ANO 2011 19 29,68
63 Komunistická str.Čech a Moravy 2 3,12

Strana Platné hlasy
číslo název celk. v %
12 KDU-ČSL 2 8,33
19 Česká pirátská strana 2 8,33
27 Starostové pro Vysočinu 1 4,16
45 Česká str.sociálně demokrat. 6 25
46 ODS a Starostové pro občany 6 25
50 ANO 2011 7 29,16

Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzd. 
obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlasů

1076 426 39,6 426 420 99

Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzd. 
obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlasů

160 64 40 64 64 100

Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzd. 
obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlasů

48 24 50 24 24 100

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2. A 3. 10. 2020

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nám vyjá-
dřili upřímnou soustrast nad náhlým úmrtím naší milované 
dcery a sestry Jany Martincové, rozené Kozlové. Děkujeme. 

Vladimír a Petr Kozlovi

PODĚKOVÁNÍ 

Městys Krucemburk 
srdečně zve na 

TRADIčNÍ
OHŇOSTROJ
31. 12. 2020

OD 17 HODIN

NA LOUCE 
NAD KRUCEMBURKEM 

(místo, kde se dříve 
pálily čarodějnice)
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40. zasedání – 12. 10. 2020
RM schvaluje:
* Rozpočtové opatření č. 13/2020.
* Uzavření Smlouvy o  budoucí smlou-

vě o  zřízení věcného břemene a  do-
hodu o  umístění stavby č.  IV-12-
2021217_SOBS VB_1 se společností ČEZ 
Distribuce (Děčín-Podmokly). Věcné 
břemeno bude zřízeno, aby bylo možné 
provozovat, opravovat a  udržovat zaří-
zení distribuční soustavy na pozemku 
parc. č. 444/1 v k. ú. Staré Ransko. Městys 
Krucemburk obdrží za zřízení věcného 
břemene jednorázovou náhradu ve výši 
1.000 Kč bez DPH.

* Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 
v rámci Fondu Vysočiny, program „Obno-
va venkova Vysočiny 2020“ na realizaci 
projektu „Úprava veřejného prostranství 
a  oprava památníku padlých na Starém 
Ransku“ s Krajem Vysočina. Výše poskyt-
nuté dotace činí 127.000 Kč.

* Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
na akci „Stezka pro cyklisty a  chodce 
Krucemburk – Staré Ransko“ s  firmou 
DMC Havlíčkův Brod. Předmětem dodat-
ku je změna termínu předání projektové 
dokumentace do 31. 8. 2021.

* Uzavření Smlouvy o  zřízení věcného 
břemene s paní I. S. (Krucemburk). Věc-
né břemeno bude zřízeno za účelem pro-
vádění oprav a údržby nástavby druhého 
patra domu čp. 184 na pozemku parc. 
č. st. 812 v k. ú. Krucemburk. Městys Kru-
cemburk obdrží za zřízení věcného bře-
mene jednorázovou náhradu v  celkové 
výši 1.500 Kč.

* Objednávku nábytku na vybavení nové 
knihovny ve zdravotním středisku od 
firmy Michal Starý (Ždírec nad Doubra-
vou) ve výši 110.376,20 Kč včetně DPH.

* Proplacení faktury za provedené sta-
vební práce na parkovišti u zdravotního 
střediska od firmy INSTAV Hlinsko ve výši 
74.414,54 Kč včetně DPH.

* Proplacení faktury za provedené sta-
vební práce – příprava pro veřejné 
osvětlení a  obrubníky od firmy INSTAV 
Hlinsko ve výši 110.631,03 Kč včetně DPH.

* Uzavření Smlouvy o  nájmu plynáren-
ského zařízení pro stavební parcely v lo-
kalitě Pod Včelínem s firmou GasNet (Ústí 
nad Labem). Za nájem plynárenského 
zařízení městys Krucemburk obdrží roční 
nájemné ve výši 6.642 Kč bez DPH.

RM bere na vědomí:
* Protokol o  kontrole vykonané v  pří-

spěvkové organizaci Mateřská škola 
Krucemburk ve dnech 14.–16. 9.  2020. 
Kontrola byla provedena podle zákona 
č.  250/2000 Sb., o  rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů § 27 odst. 9, zá-
kona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
§ 9 odst. 1 a zákona č. 255/2012 Sb., o kon-

trole (kontrolní řád) kontrola za období 
1/20–6/20. Při kontrole nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky.

* Protokol o  kontrole vykonané v  pří-
spěvkové organizaci Základní škola 
Krucemburk ve dnech 14.–16. 9.  2020. 
Kontrola byla provedena podle zákona 
č.  250/2000 Sb., o  rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů § 27 odst. 9, zá-
kona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
§ 9 odst. 1 a zákona č. 255/2012 Sb., o kon-
trole (kontrolní řád) kontrola za období 
1/20–6/20. Při kontrole nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky.

* Protokol o kontrole u příjemce veřejné 
finanční podpory, kterou provedl Úřad 
práce České republiky – Krajská pobočka 
v Jihlavě, kontaktní pracoviště Havlíčkův 
Brod. Předmětem kontroly bylo hospoda-
ření s veřejnými prostředky, dohoda o po-
skytnutí příspěvku na vytvoření pracov-
ních příležitostí v  rámci VPP za období 
od 1. 5. do 31. 8. 2020. Při kontrole nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky.

* Možnost odkupu pozemku parc. 
č. 1373/49 v k. ú. Krucemburk za účelem 
napojení cyklostezky do ulice Za Parkem 
v  celé šíři stezky 3  m. V  rámci této akce 
bude řešena vyvolaná investice výstavby 
nového oplocení.

* Probíhající jednání o změně podmínek 
Smlouvy o  přenesené správě veřejného 
osvětlení s firmou Osvětlení a energetické 
systémy (Praha 4).

* Informace o probíhajících stavbách, in-
formace o jednání s firmou PETRAlaan 
o stanovení konečné ceny zakázky a  in-
formace o výsledku ankety v Hluboké.

RM navrhuje:
* ZM schválit odkup pozemku parc. 

č.  226/1  v  k.  ú. Staré Ransko za cenu 
20 Kč/m².

* Projednat s  majitelem odkup pozem-
ku parc. č. 229/11 v k. ú. Staré Ransko za 
cenu 20 Kč/m².

RM souhlasí:
* Se zařazením akce obnovy a zachování 

kulturní památky kostela sv. Mikuláše 
v  Krucemburku do Programu záchrany 
architektonického dědictví na rok 2021.

41. zasedání – 18. 11. 2020
RM schvaluje:
* Rozpočtové opatření č. 14/2020.
* Uzavření MŠ v době vánočních prázd-

nin ve dnech 23.–31. 12. 2020. Provoz 
bude zahájen 4. 1. 2021.

* Plánovaný záměr společnosti ČEPS In-
vest (Praha 10), jehož účelem je přestavba 
stávajícího vedení VVN napěťové hladiny 
220 kV na nové vedení ZVN o  napěťové 
hladině 400 kV.

* Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

č.  4-2019 na vypracování projektové do-
kumentace pro provedení stavby „Re-
konstrukce a  dostavba Úřadu městyse 
Krucemburk“ s  firmou Ing. Zdeněk Hu-
línský (Humpolec). Předmětem dodatku 
je změna lhůty pro dokončení projektové 
dokumentace do 28. 2. 2021.

* Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 
na architektonické práce interiéru na re-
konstrukci a dostavbě ÚM s firmou David 
Ptáček (Krucemburk). Předmětem dodat-
ku je změna termínu vypracování doku-
mentace do 28. 2. 2021.

* Objednávku Ohňostroje 2020 od firmy 
Kabeš Petr (Praha 6 Břevnov) za celkovou 
cenu 40.000 Kč.

RM neschvaluje:
* Poskytnutí příspěvku na provoz slu-

žeb ve středisku Fokus Vysočina (Havlíč-
kův Brod) na rok 2021.

RM doporučuje:
* ZM schválit odkup pozemku parc. 

č.  229/11 v  k. ú.  Staré Ransko za cenu 
20 Kč/m².

42. zasedání – 30. 11. 2020
RM schvaluje:
* Rozpočtové opatření č. 15/2020.
* Žádost o příspěvek na pořádání 12. roč-

níku turnaje v křížovém mariáši „Krucem-
burský flek“, který se bude konat 2. 1. 2021. 
RM schvaluje nákup cen ve výši 2.000 Kč.

* Ukončení smlouvy o  poskytování 
právních služeb s  JUDr. Lubomírem 
Málkem k  31. 12. 2020 a  uzavření nové 
smlouvy o  poskytování právních slu-
žeb za stejných podmínek k  1. 1.  2021 
s JUDr. Ondřejem Málkem.

* Uzavření Smlouvy o dílo s panem Jose-
fem Strašilem na zajištění údržby komu-
nikací v obci Hluboká a Staré Ransko pro 
zimní období 2020–2021. Cena je stanove-
na ve výši 500 Kč bez DPH za 1 motohodi-
nu výkonu práce.

* Uzavření dodatku č.  3 ke Smlou-
vě o  dílo č.  19/2019 na stavební práce 
„Technická infrastruktura pro 13 RD 
v  lokalitě Pod Včelínem“ se společností 
STAVOKOMP SERVICE (Havlíčkův Brod). 
Předmětem dodatku jsou vícepráce, mé-
něpráce a  úprava ceny díla na částku 
15.293.314,93 Kč včetně DPH. 

* Uzavření dodatku č.  2 ke Smlouvě 
o  přenesené správě veřejného osvět-
lení na zajištění celoročního provozu, 
údržby VO se společností Osvětlení 
a energetické systémy (Praha 4). 

* Uzavření Smlouvy o  zřízení věcného 
břemene se společností GasNet (Ústí 
nad Labem). Věcné břemeno bude zříze-
no za účelem zřízení a  provozování ply-
nárenského zařízení, vstupu a  vjíždění 
na pozemky parc. č. st. 205/1, parc. č. 823 

INFORMACE ZE 40.–42. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE
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v k. ú. Krucemburk v souvislosti se zříze-
ním, stavebními úpravami a  opravami, 
provozováním a  odstraněním plynáren-
ského zařízení. Městys Krucemburk ob-
drží za zřízení věcného břemene jednorá-
zovou náhradu ve výši 500 Kč bez DPH.

* Uzavření Smlouvy o  bezplatném po-
skytování odborných knihovnických 
služeb s Krajskou knihovnou Vysočiny. 

* Proplacení faktury ve výši 47.341,25 Kč 
včetně DPH za terénní úpravy v  areálu 
ČOV a Sběrného dvora Krucemburk spo-
lečnosti STAVOKOMP SERVICE (Havlíč-
kův Brod).

* Objednávku prací na přemístění 
a úpravu vánočního osvětlení od spo-
lečnosti Osvětlení a energetické systémy 
(Praha 4) za cenu 17.064 Kč včetně DPH.

* Inventarizační komisi ke kontrole ma-
jetku za rok 2020 ve složení Ing. Jiří Kohl 
– předseda inventarizační komise, Ivana 
Křesťanová a  Ludmila Soukupová – čle-
nové inventarizační komise.

* Plán inventur za rok 2020.

RM doporučuje:
* ZM navýšit rozpočet o 100.000 Kč na opra-

vu varhan do kostela sv. Mikuláše.

* ZM schválit odpis pohledávek pana 
M. Č. a paní V. Č. 62.527 Kč, paní M. Č. ve 
výši 78.203 Kč a firmy KAPLET G. ve výši 
30.000 Kč.

RM nedoporučuje:
* ZM schválit vklad části pozemku parc. 

č.  293/16 v  k. ú.  Hluboká do základního 
kapitálu společnosti Vodovody a kanali-
zace Havlíčkův Brod, a. s.

RM pověřuje:
* Paní Radku Rudolfovou sestavením in-

ventarizačních seznamů ke kontrole ma-
jetku za rok 2020.

Pokračování – Zasedání RM

ZM schvaluje:
* Rozpočtové opatření č. 12/2020.
* Záměr prodeje pozemku parc. č. 1373/54 

v k. ú. Krucemburk o výměře cca 185 m².
* Prodej pozemku parc. č.  st. 777 

v  k.  ú.  Krucemburk o  výměře 7  m², od-
děleného geometrickým plánem č.  817-
186/2019 ze dne 16. 8.  2019 od pozemku 
parc. č. 366/1 za cenu 80 Kč/m² žadateli 
F.  V. (Krucemburk). Veškeré náklady 
s koupí pozemku hradí kupující.

* Uzavření dodatku ke kupní smlou-
vě na prodej pozemku parc. č.  341/16 
v  k.  ú.  Krucemburk o  výměře 1.094 m² 
uzavřené s  panem P.  S. (Krucemburk). 
Předmětem dodatku je prodloužení splat-
nosti dohodnuté kupní ceny pozemku do 
3  měsíců od podpisu kupní smlouvy, tj. 
do 2. 10. 2020.

* Návrh paní Ing. Jitky Plíštilové na uza-
vření dohody o  narovnání a  zaplace-
ní částky 40.000 Kč jako náhradu škody 
způsobené při administraci výběrového 
řízení na akci „Zateplení OÚ Staré Ran-
sko“. 

* Uzavření dodatku ke Smlouvě o  zá-
půjčce ze dne 4. 5. 2015 uzavřené s TJ So-
kol Krucemburk. Předmětem dodatku je 
prodloužení splatnosti poslední splátky 
ve výši 65.000 Kč o jeden rok, tj. do 30. 11. 
2021.

ZM neschvaluje:
* Prodej objektu a pozemku parc. č. st. 91 

a části pozemku parc. č. st. 41 v k. ú. Hlu-
boká. 

ZM bere na vědomí:
* Zprávu z  dílčího přezkoumání hos-

podaření městyse Krucemburk pracov-
níky Krajského úřadu Kraje Vysočina. 
Při přezkoumání hospodaření za období 
1–6/2020 nebyly zjištěny chyby a  nedo-
statky.

* Výsledky veřejnosprávní kontro-
ly, která byla provedena pracovníky 
Centra pro regionální rozvoj České 
republiky u  projektu „Snížení ener-
getické náročnosti bytového domu 
čp. 193, 345“. Závěr kontroly kon-
statuje, že nebylo zjištěno porušení 
podmínek Rozhodnutí o  poskytnutí 
dotace, a nebyla nařízena nápravná 
opatření. 

* Rozpočtová opatření č.  9/2020–
11/2020, která schválila RM.

* Průběh soudního sporu s paní S. N.
* Potřebu řešit deponii zeminy 

v Krucemburku.

ZM ukládá:
* Starostovi připravit zřízení věc-

ného břemene na  dešťovou ka-
nalizaci vedoucí na pozemcích 
parc. č.  1373/64, 1373/65, 1373/54 
v k. ú. Krucemburk.

ZM pověřuje:
* Starostu podpisem dohody o  na-

rovnání s Ing. Jitkou Plíštilovou o za-
placení částky 40.000 Kč.

ZM ruší:
* Usnesení č.  15. 2.  ze dne 6.  2. 2020 

o  podání žaloby k  soudu ve věci 
vratky dotace u akce „Zateplení OÚ 
Staré Ransko“.

INFORMACE Z 12. ZASEDÁNÍ ZM (23. 9. 2020)

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.

UPOZORNĚNÍ 
Otevírací doba ÚM pro veřej-

nost v období vánočních svátků 

•	 Pondělí 21. 12. 2020  
8.00–11.00 hod.  14.00–16.00 hod.

•	 Středa 23. 12. 2020  ZAVŘENO

•	 Pondělí 28. 12. 2020   
8.00–11.00 hod.  14.00–16.00 hod.

•	 Středa 30. 12. 2020   
8.00–11.00 hod.  14.00–16.00 hod.

Žádáme tímto občany, aby ke komu-
nikaci využívali primárně e-mailové, 
telefonické nebo písemné spojení 
a  minimalizovali tím osobní úřední 
jednání. Písemnou komunikaci lze 
vhodit do poštovní schránky, která 
je umístěna pod schody Úřadu měs-
tyse, a poplatky lze odeslat bezhoto-
vostně prostřednictvím banky.

6. 2. Sportovní ples Tatran Ždírec n. D. 
27. 2.  Ples SDH Ždírec n. D. 
13. 3.  PLES MĚSTYS Krucemburk

Podle aktuálního stavu omezení hro-
madných akcí může dojít ke změnám.

PLESY 2021

OZNÁMENÍ / INZERCE
•	 Městys Krucemburk nabízí mož-

nost prodeje palivového dříví 
– smrk z  odvozního místa za cenu 
345  Kč/1plm včetně DPH nebo list-
naté dřevo javor, bříza a dub za cenu 
920 Kč/1plm včetně DPH. Bližší in-
formace na tel: 608 322 287 (Jaromír 
Mifka).

•	 Prodej zdravotních, otropedických 
matrací Benátky, tel: 604 745 567



10

Vážení spoluobčané, dovoluji si vás sezná-
mit s  některými případy trestné činnosti, 
k nimž došlo v průběhu měsíců září až lis-
topad v obvodním oddělení Chotěboř. 

Pátrání
•	 9. 10. ve 2 hodiny byl v podkrovní části 

zahradního domku na zahradě rodinné-
ho domu v ulici Na Kopaninách ve Ždírci 
nad Doubravou vypátrán pětadvaceti-
letý muž ze Ždírecka, na kterého bylo 
Službou kriminální policie a  vyšetřo-
vání, oddělením obecné kriminality ve 
Žďáře nad Sázavou, vyhlášeno pátrání 
po pobytu. 

Řízení motorových vozidel pod vlivem 
alkoholu, bez řidičského oprávnění, 
se zákazem řízení
•	 21. 9. v 13.30 hodin bylo v obci Podmokla-

ny zastaveno a  kontrolováno policisty 
Obvodního oddělení policie Chotěboř 
osobní motorové vozidlo tovární znač-
ky Volkswagen Passat. Lustrací sedma-
dvacetileté řidičky bylo zjištěno, že není 
držitelkou řidičského oprávnění pro pří-
slušnou skupinu motorových vozidel.

•	 Dvaadvacetiletý muž z  Chotěbořska 
25.  9.  v  22.48 hodin vědomě a  úmyslně 
vykonal jízdu osobním motorovým vozi-

dlem tovární značky Škoda Superb, a to 
nejméně v městysi Krucemburk v úseku 
z ulice Mikuláše Střely do ulice Zahradní, 
kde byl ve 22.50 hodin zastaven a kont-
rolován policisty Obvodního oddělení 
Policie České republiky v  Chotěboři. 
Během provedené silniční kontroly byl 
řidič vyzván k provedení dechové zkouš-
ky na přítomnost alkoholu v dechu pří-
strojem Alcotest 7510. Dechová zkouška 
vykázala pozitivní hodnotu 0,54 promile 
alkoholu v dechu a opakovaná dechová 
zkouška po pěti minutách vykázala po-
zitivní hodnotu alkoholu v  dechu 0,52 
promile alkoholu v  dechu. Orientační 
vyšetření na přítomnost jiných návyko-
vých látek nevykázalo pozitivitu u žádné 
z testovaných zakázaných látek. Řidič se 
podrobil na vlastní žádost odběru biolo-
gického materiálu, v tomto případě žilní 
krve v  lékařském zařízení, který bude 
předmětem rozboru v  laboratoři. Získa-
ný výsledek bude využit jako důkazní 
prostředek při dalším šetření věci. 

•	 Devatenáctiletá žena ze Ždírecka byla 
24. 10. v 15 hodin kontrolována ve Ždírci 
nad Doubravou (ulice Chrudimská) na 
úrovni základní školy jako řidička osob-
ního motorového vozidla tovární značky 
Volkswagen Passat. Lustrací v  policej-

ních databázích bylo zjištěno, že není 
držitelkou řidičského oprávnění pro 
příslušnou skupinu motorových vozidel. 
Dále bylo zjištěno, že na vozidle není 
umístěna přední registrační značka a má 
propadlou platnost technické prohlídky 
od února 2020. Řidičce byla zakázaná 
další jízda a posléze byl případ postou-
pen k  projednání příslušnému správní-
mu orgánu.

Nález munice  
•	 28. 11. v  odpoledních hodinách přija-

li policisté prostřednictvím linky 158 
oznámení od dvojice hledačů s detekto-
rem, že v  lesním porostu u  Ždírce nad 
Doubravou u hlavní silnice č. I/37 nalez-
li předmět připomínající dělostřelecký 
granát. Policejní hlídka po příjezdu na 
místo nálezu prostor zajistila a požádala 
operačního důstojníka o vyslání policej-
ního pyrotechnika. Na místo nálezu se 
dostavil pyrotechnik z expozitury Pyro-
technické služby v  Českých Budějovi-
cích, který určil, že se jedná o dělostře-
leckou munici ráže 80 mm. Tuto munici 
pyrotechnik zajistil a  převezl k  řízené 
likvidaci v trhací jámě.  

pprap. Ondřej Lauda, vrchní asistent

POLICIE čR INFORMUJE 

Z HISTORIE KRUCEMBURSKÉHO HUDEBNÍHO DĚNÍ

O  hudebním dění v  Krucemburku toho 
bylo uveřejněno hodně jak v Domově, tak 
v  knize o  Krucemburku. Jednalo se jak 
o prvorepubliková uskupení, tak i skupiny 
z  let šedesátých a pozdějších. Bylo otiště-
no i  hodně fotografického materiálu. Jen 
o létech padesátých nebyla žádná zmínka. 
Pokusím se tuto dobu přiblížit.

Před skončením školní docházky v roce 
1950 jsem chodil na hodiny výuky na hous-
le k panu Miloslavu Kohoutovi na Draho-
tín. Přehrávali jsme sešity Malátovy, které 
byly daleko lehčí než škola Ševčíkova, 
ale základy stačily k  tomu, abychom se 
domluvili s  Jirkou Žurkem, který hrál na 
akordeon. Scházeli jsme se u Žurků, Jirka 
měl hodně notového materiálu. Postupně 
se k nám přidávali další spolužáci i starší 
kamarádi a začali jsme nacvičovat častěji. 
Účinkovali jsme na školních akcích. Teh-
dejší ředitel školy Josef Janáček rozhodl, že 
z nás udělá pionýrskou kapelu, a tak jsme 
se všichni stali pionýry. Určitě mu to mezi 
ostatními řediteli škol přineslo kladné po-
litické body. 

Z  té doby mám i  dost nepodařenou fo-
tografii, na níž jsou zleva František Lédl, 
nepionýr František Křesťan z  Hluboké, 
já, nepionýr Václav Hochman z  Liškova, 
kapelník Jirka Žurek, mladý Květen, Míla 

Wasserbauer ze Ždírce a  dole uprostřed 
Zdeněk Brabec ze Starého Ranska. 

Když se většina naší kapely rozpadla, 
přibrali jsme starší kamarády – Josefa Žam-
pacha, Láďu Juna a  staršího pana Května 
s  basou. Nejvíc se naše parta dostala do 
povědomí milovníkům lidové zábavy, když 
byl nad hladinou rybníka Řeka vybudován 
prkenný parket a my tam hráli k tanci. Na-
šimi nejvěrnějšími příznivci byli manželé 
Procházkovi z Hlubocké ulice, ti nikdy ne-
chyběli. Někdy se také sta-
lo, že některý z tanečníků 
– společensky unavený – 
tančil tak bujaře, že skon-
čil ve vodě. O prázdninách 
nás posílil Jan Němec 
z  Prahy, pozdější známý 
filmový režisér, který hrál 
na klarinet. Celá Němco-
va rodina byla ubytována 
v hostinci u Pecinů.

Vzpomínám si na jed-
nu humornou příhodu, 
kdy se s námi dal do řeči 
a  zeptal se, jestli víme, 
jakou historii má pochod 
s  německým názvem 
Fliegermarsch – ten jsme 
často hráli. Český název 

je Pochod letců. A  tak jsme se dozvěděli, 
že Fliegermarsch byl stěžejním pochodem 
nacistické Göringovy Luftwaffe. 

Po maturitách jsme šli na vojnu a  pak 
jsme se už nikdy nedali dohromady. Další 
historii už v Krucemburku v hudebním žán-
ru vytvářeli mladší v  modernějším stylu, 
než byl ten náš. A těší mě, že ji tvořili i čle-
nové mé rodiny – sourozenci Martinkovi.

Josef Soukup, Česká Třebová
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Tak nazval PhDr. Jiří Drbálek svůj podrob-
ný článek o událostech po třicetileté válce, 
který napsal v roce 2002. Článek jsem zkrá-
til a  upravil. Zachoval jsem ovšem hlavní 
myšlenky článku a  události, které se v  té 
době staly.

Třicetiletá válka (1618–1648) byla celoev-
ropský konflikt vzniklý a ukončený na úze-
mí Čech. Přinesla obyvatelstvu nesmírnou 
bídu a utrpení. České země byly císařskými 
a  cizími vojsky nemilosrdně drancovány. 
Po skončení bojů asi třetina obdělávané 
půdy ležela ladem. Rolnické usedlosti zů-
staly z  velké části vypáleny a  opuštěny. 
Počet obyvatel Čech klesl téměř na polo-
vinu, to je asi na milion. To se projevilo 
následným utužením poddanství. Břímě 
války neslo i obyvatelstvo Českomoravské 
vysočiny v  závěrečné fázi války v  letech 
1639–1645. V té době se situace již zcela vy-
mkla z rukou válčícím mocnostem a bojové 
operace přešly v drancování. Kraj pustošili 
příslušníci švédských pluků generálů Tor-
stenssona a Banéra, kteří dočasně obsadili 
města v  blízkosti Krucemburku jako Hlin-
sko, Chotěboř nebo Německý Brod. Stejně 
si počínali vojáci ve službách habsburské-
ho císaře Ferdinanda a jeho spojenců.

V  kraji docházelo i  ke střetu obyvatel 
s  drancujícími tlupami žoldnéřů. Na ná-
městí v Hlinsku je na tak zvané tvrzi sgra-
fito znázorňující boj hlineckých občanů 
se Švédy u  Sloupna. Pobití švédští vojáci 
byli pohřbeni nad Farským lesem u  Kru-
cemburku směrem ke Chlumu. Také Kru-
cemburk byl těmito válečnými událostmi 
poznamenán, zejména velkým požárem 
v roce 1651 – vyhořely při něm zámek, sídlo 
rodiny Střelů, fara a další budovy a poško-
zen byl také kostel.

V  té době umírá Rudolf Václav Střela 
a Krucemburk odkazuje své sestřenici Ma-
rii Alžbětě Berkové z Vchynic a Tetova, kte-
ré byl po soudních sporech s bratrem Ru-
dolfa předán. Rod Střelů držel Krucemburk 
nepřetržitě od roku 1474. K panství patřilo 
městečko Krucemburk a vesnice Hluboká, 
Benátky a Kohoutov.

Zpustošení Čech dokumentuje Berní rula 
zpracovaná v  letech 1653–1655. Tento je-
dinečný historický pramen eviduje půdu 
poddaných na venkově a nemovitý majetek 
měšťanů. Panství šlechty byla od daní osvo-
bozena. Zároveň obsahuje jmenný seznam 
poddaného venkovského a městského oby-
vatelstva, měšťanů královských měst a svo-
bodníků, nešlechtických majitelů půdy.

Pobělohorský rozvrat přinášel i napros-
tou anarchii v  berní evidenci. Vrchnosti 
využívaly této situace ve svých přiznáních 
a  často vykazovaly jen zlomek skutečné-
ho stavu a  počtu daní podrobeného lidu. 
Na základě údajů zapsaných v rule se moh-
ly nyní stanovit berně – daňová kvóta pro 
každou obec vyjádřená v  počtu berních 
jednotek – osedlých. Podle velikosti půdy 
se rozlišovala hospodářství na selská, cha-
lupnická a zahradnická. 

Zpracováním berní ruly byly pověřeny 
komise jmenované Zemským sněmem pro 
všech 14 krajů, do kterých bylo tehdy české 
království rozděleno. Na panství Krucem-
burk patřícím do kraje čáslavského byl 
soupis vyhotoven 10. února 1654. Maji-
telkou panství Krucemburk komise uvádí 
paní Marii Alžbětu Berkovou z  Vchynic 
a  Tetova. Byl jí odkázán příbuzným Ru-
dolfem Střelou z  Rokyc. K  panství patřilo 
městečko Krucemburk a vesnice Hluboká, 
Benátky a  Kohoutov. Ve jmenném sezna-
mu majitelů půdy v  Krucemburku je uve-
deno 54 hospodářů, z kterých 21 půdu vů-
bec neobdělávalo – takové usedlosti byly 
označený jako půstky (jsou známy půstky 
Matoušovská, Jektavého a jiné).

Tuto evidenci můžeme dokumentovat 
na příkladu Jana Ryšánka, největšího kru-
cemburského hospodáře. Měl 60 strychů 
půdy, oséval 30, formaní, potahem se živí. 
Má dva koně, čtyři krávy, šest jalovic, šest 
ovcí a tři svině. 

Malá hospodářství k  plné obživě nesta-
čila, zvláště když rolníci neměli dostatek 
osiva, a tak si všichni museli nějakým způ-
sobem přivydělávat. Především pak provo-
zovali různá řemesla, takže v městečku byli 

formani, ševci, provazník, šindelář a další. 
Rudolf Střela z  Rokyc učinil tento zápis 
12. června 1651. 

Přiznávám, že na statku mém krucembur-
ském jsou tyto níže psané osoby, z nichž vět-
ším dílem v tomto roce katolíci jsou a kteří 
ještě nejsou, k  tomu se dostatečně upomí-
nají, z kteréžto příčiny z gruntu utíkají.

Dále následuje soupis jeho poddaných. 
Předně ve dvoře krucemburském (4),
Ve dvoře krasenovském (6),
Při mlejnech:

Mlejn Digouský (3),
Mlejn na Řece (4),
Městečko Krucemburk (126),
Dům šenkovní (16),
Ves Hlubokej (58),
Kohoutov (17),
Benátky (8),
Želivec (42).

Při kterémžto statečku v  městysi Krucem-
burku jest kostel založení Svatého Mikuláše 
a  fara, kdežto nemohouc tam kněz vycho-
ván býti, každou čtvrtou neděli pan děkan 
hlinecký přisluhuje a od toho se mu od obce 
jedna kopa míšenských dává.

Čemuž se tak a né jinak jest, též že jsem se 
v tom věrně a upřímně zachoval. Na potvr-
zení toho podpisem ruky mé a sekrytu mého 
jsem stvrdil.

Jehož datum na Libodržicích 12. juni 1651

Rudolf Václav Střela, m. p.

Soupis je proti rule podrobnější, eviduje 
všechny dospělé, muže i  ženy poddané 
a svobodné. Nezaznamenává jen děti do 12 
let. V tomto smyslu je možno korigovat výše 
zmíněné počty obyvatel. Tak lze předpo-
kládat, že v  Krucemburku žilo nikoliv 155, 
ale kolem 200 lidí, z  nichž tři patřili mezi 
svobodné (nebyli poddaní). Byli to výběr-
čí mýta Jan Jiří Hendorf a jeho žena a dále 
v domě šenkovním Kateřina, dcera šenkýře.

Upravil Pavel Vomela

KRUCEMBURK PO TŘICETILETÉ VÁLCE

ANTONÍN čUHEL

Antonín Čuhel se narodil 28. prosince 1890 
v Rovečíně (Rovečné u Bystřice nad Pern-
štejnem) v evangelické rodině. V době jeho 
narození byl evangelickým farářem v  Ro-
večném (byl zde sbor helvetského vyzná-
ní) Benjamin Fleischer (1820–1894). Syn 
Antonína Fleischera, evangelického faráře 
v Krabčicích, vystudoval gymnázium v slo-
venské Modre a poté bohosloví v Prešpur-
ku (Bratislavě). Zde byl členem literárního 
kroužku, který se vytvořil kolem Ľudovíta 
Štúra, byl přítelem Jána Kollára a dalších 

slovenských obrozenců. Udržoval přátel-
ské vztahy i s českými obrozenci, mj. Kar-
lem Havlíčkem Borovským. V  Rovečném 
působil celé půlstoletí (1844–94): jako 
horlivý vlastenec rozšiřoval po kraji české 
knihy, dbal o prospěch církevní obce, po-
dle záznamu přispíval k  náboženské sná-
šenlivosti. Dbal také o  vzdělání mládeže: 
byl dlouhá léta členem okresní školní rady 
v  Boskovicích, moravské zemské školní 
rady, zastával funkce v moravské evange-
lické církvi (senior). U příležitosti 40letého 
jubilea ordinování byl vyznamenán zlatým 
záslužným křížem s korunou. S manželkou 

Marií, rozenou Faustkovou, měl čtyři děti. 
Bohumil (1847–1913) byl evangelický farář 
a botanik (zajímal se o květenu východních 
Čech). Antonín (1850–1934) a  Josef (1866–
1940) byli lékaři v  Brně, oba se zabývali 
entomologií a jsou autory řady významných 
studií. Dcera Jindřiška, provdaná Wurmová 
(1863–1953), byla spisovatelkou a pracovni-
cí v mezinárodním mírovém hnutí.

Antonín Čuhel získal základní vzdělá-
ní v rodišti. Evangelická škola zde byla od 
roku 1784, roku 1868 byla prohlášena za 
obecní a  roku 1882 spojena s  katolickou 
a rozšířena na čtyřtřídní. 
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Po ukončení obecné školy vystudoval vyš-
ší reálku v Novém Městě na Moravě (1902–
1909) a soukromě se připravoval na učitel-
skou doplňovací zkoušku, kterou složil na 
ústavu ku vzdělávání učitelů v Poličce (ma-
turitní vysvědčení obdržel 7.  června 1910). 
Po úspěšném konkurzu byl od 15. září 1910 
učitelem evangelické školy v Krucemburku. 
16. listopadu 1912 vykonal v Poličce zkouš-
ku učitelské způsobilosti, 16. února 1913 ve 
schůzi zastupitelstva školního sboru byl 
zvolen za definitivního učitele a  východní 
evangelickou superintendencí augsburské-
ho vyznání v  Čechách potvrzen dekretem 
z  9. dubna 1913. 20. listopadu 1913 složil 
v  Poličce doplňovací zkoušku z  druhého 
zemského jazyka pro obecné školy. Od roku 
1912 učil také v pokračovací škole počtům, 
účetnictví a  písemnostem. Mezi žáky byl 
oblíben, o  kvalitách výuky svědčí ocenění 
okresního školního inspektora (tím byl Jo-
sef Zeman).

Antonín Čuhel navázal přátelské kontak-
ty s řadou místních pedagogů. Patřil mezi 
ně např. učitel zdejší obecní školy a varha-
ník katolického kostela Emanuel Procház-
ka. Když se připravoval na zkoušky pro 
měšťanské školy, navázal přátelství právě 
s Antonínem Čuhelem, který jej zasvěcoval 
do deskriptivy – měl vysvědčení způsobi-
losti také pro měšťanské školy. Oba učitelé 
se znali z pokračovací školy. Emanuel Pro-
cházka se stal obětí války: zemřel v  Koši-
cích 5.  listopadu 1917 na otravu krve a za-
nechal po sobě šest nezaopatřených dětí. 

Antonín Čuhel se stal horlivým propa-
gátorem sokolských myšlenek: v  předvá-
lečném období organizoval v  Krucembur-
ku sokolskou činnost. Byl zakladatelem 
krucemburského sokolského odboru voj-
noměstecké jednoty (1912) a  cvičitelem 
samostatné jednoty Sokola v  Krucembur-
ku (ustavující schůze 2.  listopadu 1913). 
30.  března 1913 vykonal v  Německém 
Brodě cvičitelskou zkoušku a  byl prvním 
náčelníkem jednoty. Jeho zásluhou byl zří-
zen dívčí odbor a  cvičení dorostu, jemuž 
se intenzivně věnoval. 28. června 1914 se 
zúčastnil sokolského sletu v Brně; protože 
však došlo k atentátu na následníka trůnu 
Františka Ferdinanda, byl slet přerušen. 

Antonín Čuhel měl hluboký zájem o vý-
tvarné umění, který se projevil také v inova-
ci výuky kreslení. Dlouhá léta bylo kreslení 
založeno na spojování teček čarou v přede-
psaných sešitech. Až před válkou bylo jeho 
cílem vychovat způsobilost žáků zobrazo-
vat jednoduché tvary a  předměty z  okolí; 
při vyučování se začalo užívat barev. Prů-
kopníkem tohoto přístupu na krucembur-
ské evangelické škole byl právě Antonín 
Čuhel. Své výtvarné schopnosti uplatňoval 
i jinak, např. 26. dubna 1912 navštívili žáci 
v obecním domě výstavku Mánesových ob-
razů a „vkusných a nevkusných předmětů“; 
Antonín Čuhel podal žákům výklad.

Při skončení školního roku 1913–14 (15. čer-
vence 1914) Antonín Čuhel rozdal žákům 
školní zprávy a napsal zápis o místní uči-
telské poradě. Poté se vydal na kole k ná-
draží ve Žďáru, aby si pobyl ještě nějaký 
čas u svých rodičů. Po mobilizaci 26. čer-
vence 1914 narukoval na vojenské cvičení 
do Terstu. Poté byl převelen do Brna a zde 
byl nejprve ve vojenské kanceláři, potom 
v  lazaretu obsluhoval raněné. V  té době 
udržoval korespondenci s  žáky krucem-
burské evangelické školy i se sokoly. 

Zemřel 31. ledna 1915 v brněnské nemoc-
nici na zánět ledvin a  následnou otravu 
krve. Pohřben byl 4.  února na evange-
lickém hřbitově v  rodišti: po církevních 
obřadech učitelé odnesli tělesné ostatky 
z kostela k rodinnému hrobu. Na bílé rak-
vi byla mj. červená stuha s nápisem Církev 
krucemburská a bílá se slovy Milému učiteli 
poslední s Bohem. Pohřbu se z Krucembur-
ku zúčastnili řídící učitel evangelické školy 
Josef Kynčl, za evangelickou církev Ema-
nuel Otradovský a za Sokol Rudolf Daniel. 

Podle záznamu J. Kynčla nad hrobem tě-
šil zarmoucené rodiče místní duchovní. Byl 
jím František Ilek (1855–1926), byl zdejším 
evangelickým farářem v  letech 1894–1926. 
Rodiče útěchu potřebovali: měli v  té době 
ve válce ještě další tři syny. Rudolf (naro-
zen 8. dubna 1889), absolvent reálky a poté 
účetní, byl 4.  ledna 1915 zajat u  Krasna, 
14. srpna 1918 vstoupil do legií. Mladší bra-
tr Štěpán (narozen 4.  února 1895) zemřel 
13. září 1918 v Tarnopolu, kde byl o den poz-
ději na místním hřbitově pohřben.

Informaci o  Čuhelově smrti přinesl 
v  březnovém čísle Evangelický církevník 
a také druhé vydání Národních listů 20. úno-
ra 1915. V krátkém nekrologu Z Krucembur-
ku se uvádí, že „byl takřka otcem našich 
dětí, jak sám je nazýval „mé děti“ a  „naše 

naděje“; když na vojnu odešel, jeho žáci kaž-
dý den na něj vzpomínali dopisy na pohled-
nicích a on jim psal z vojny jako otec svým 
dětem“. A Josef Kynčl dodává: „Rád psával 
svým známým do Krucemburku, jenž se mu 
stal druhým domovem. Školní děti, s nimiž si 
dopisoval, pozvaly jej k vánočnímu stromku. 
Slíbil jim, že přijede, obdrží-li aspoň dvou-
denní dovolenou. Té se mu však nedostalo. 
Na čtyři dni před skonem psal: Už se neuvi-
díme! Osud. Rád bych žil, ale co je dělat?“

Smutek vyjádřil také okresní školní in-
spektor Josef Zeman: při inspekci školy 
23.  února prohlásil, že ho zpráva o  úmrtí 
učitele Antonína Čuhela „dojala až k  sl-
zám“, zároveň opatřil a  sám přinesl zará-
mované věnování k pověšení ve třídě.

Památku obětí první světové války při-
pomíná pomník padlým v Rovečném; od-
halen byl 28. října 1928. Tvoří jej busta T. G. 
Masaryka a  betonový podstavec s  jmény 
28 mužů, kteří ve válce zahynuli. Vedle An-
tonína a Štěpána je zde také jméno Franti-
šek Čuhel.

V době Čuhelova působení v Krucembur-
ku byl zdejším evangelickým farářem Gustav 
Adolf Pellar. Jeho nejmladší syn Jan Amos 
Pellar, teolog, farář a senior královéhradec-
kého seniorátu, se narodil v  Krucemburku 
14. dubna 1905. V letech 1911–15 navštěvoval 
zdejší evangelickou dvoutřídku. Po před-
časné otcově smrti (29. června 1915) se vdo-
va Aloisie, dcera krucemburského starosty 
(1895–1911) Josefa Zrzavého z čp. 36, odstě-
hovala se sedmi dětmi do Hradce Králové; 
Jan Amos zde maturoval na reálce (1922). 
Po  studiu teologie na Husově evangelické 
fakultě v Praze, v Paříži a anglickém Aber-
deenu a  absolvování vojenské služby v  Jo-
sefově působil nejprve jako vikář (1928–31) 
a  poté jako farář (1931–32) – v  Rovečném. 
Proslulý byl pěvecký sbor, který vedl.

Zdejší evangelický farář působil rovněž 
ve filiálním sboru v Sobíňově, kde byla také 
evangelická škola. Obě školy organizovaly 
občas společné akce, zejména církevní slav-
nosti. Od roku 1908 zde vyučoval Antonín 
Růžička. Narodil se 31. května 1888 ve Ždírci 
v čp. 52. Základní vzdělání získal v sobíňov-
ské škole. Vystudoval reálku v Novém Městě 
na Moravě, doplňovací zkoušku vykonal 
v Praze, zkoušku způsobilosti v Kutné Hoře. 
Také on – obdobně jako Antonín Čuhel 
– byl mobilizován (23. května 1915). Padl 
20. prosince 1917 jako praporčík 2.  setniny 
21. pěšího pluku v  blízkosti italského Col 
della Beretta. Zanechal po sobě manželku 
Karlu, s  níž se oženil 4.  ledna 1914, a  dvě 
děti: tříletého syna Miloše a  půlroční dce-
ru Olgu, kterou však znal jen z dopisů své 
ženy. Zbývá dodat, že manželka Karla, ro-
zená Čermáková, jej dlouho nepřežila: byla 
31. března 1918 (na Boží hod velikonoční) 
pohřbena na sobíňovském evangelickém 
hřbitově. Pocházela – z Rovečného.

Jiří Zeman

Pokračování – Antonín Čuhel
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Původní evangelický hřbitov byl na kop-
ci nad úvozem – dnešní cestou nad ka-
tolickým hřbitovem. Cesta k  němu byla 
zejména v  zimě těžko schůdná. Navíc 
okres ní úřad poukazoval na to, že je bez 
ohrady. Krucemburská obec byla požádána 
o 400 čtverečních sáhů na jihozápad a zá-
pad od evangelického kostela výměnou 
za starý hřbitov. O becní představenstvo 
žádosti 7.  listo padu 1861 vyhovělo a  přes 
námitky některých katolických občanů 
místo pro hřbitov schválila. Podle rozpoč-
tu bylo potřebí 600 zlatých: hra běnka Klo-
tilda Clam-GaIlasová přispěla 100 zlatými, 
přičiněním duchovního správce Daniela 
B. Molnára darovalo úřednictvo raneckých 
hutí hřbitovní bránu. 

19. května 1863 se sešlo 37 osob, aby mís-
to – původně obecní pastviny – upravily. 
Hlína se vozila na kolečkách i  po tahem 
asi 16  dní. Od Ranska bylo přivezeno asi 
140 vozů kamene do základů, potom se sta-
věla ohrada z opuky, a to až do 11. července. 

V  neděli 12. července 1863 o  9. hodině 
shromáždil se církevní sbor u kostela, od-
kud průvod s křížem odešel na starý hřbi-

tov. Cestou se zpívala za doprovodu hudby 
píseň Tě Boha všickni chválíme. Na sta rém 
hřbitově zazpíval sbor píseň Na tomto zde 
pustém místě. Duchovní v  kázání připo-
mněl, že „81 let sloužilo toto pole za mís-
to odpočívání v  Pánu zesnulých“. Poté se 
průvod vrátil k  novému hřbitovu: brána 
byla ozdo bena květinami, kolem ohrady 
byly postaveny břízky. Po modlitbě před 

hřbitovní branou přítomní za zpěvu písně 
Beránku nevinný vstoupili na nový hřbitov, 
uprostřed se zastavili a po modlitbě, čtení 
z bible a písni Všickni lidé zemřít musí ná-
sledovala posvěcující řeč. Po zpěvu písně 
Smiluj se! se účastníci odebrali do kostela, 
kde D.  B. Molnár v  ká zání připomněl po-
vinnosti, které máme zachovávat k našim 
zesnulým. 

Socha sv. Jana Nepomuckého z  pískovce 
je dílem neznámého autora. Pochází asi 
z druhé poloviny 18. století – po jeho svato-
řečení v Římě (1729), ale před rokem 1775, 
kdy je o soše první písemná zmínka. Stála 
původně v jihozápadní části náměstí opro-
ti domu čp. 13, tedy zřejmě několik metrů 
od nynějšího vchodu do obřadní síně.

Na současné místo byla přemístěna 
v polovině května 1845. 

Josef Kynčl uvádí v Průvodci Krucembur-
kem náklad na přemístění: vedle dvou fůr 
písku (48 krejcarů), jejich dovozu (30 krej-
carů), převozu a  uložení sochy (1  zlatý 
19 krejcarů),  práce zedníkům (4 zlaté) a ná-
deníkům (1  zlatý 39 krejcarů), zaplacení 
vápna (2  krejcary), kalafuny, olova a  síry 
(2 zlaté), metly k soše (48 krejcarů) a kramlí 
kováři (48 krejcarů) se uvádí nejvyšší fi-
nanční položka 9 zlatých – štafírovi (prová-
děl komplexní povrchovou úpravu sochy), 
dále zámečníkovi za „hvězdy a správu lucer-
ny“ (2 zlaté), kameníkovi za 4 kusy schodů 
(1 zlatý a 36 krejcarů) a za krucifix do ruky 

(21 krejcarů). Celkem přemístění sta-
tue – jak se sochám dříve říkalo – stálo 
26 zlatých 19 krejcarů konvenční měny.

Na podstavci sochy jsou vidět znak 
(pták s perem v zobáku) ozdobený ko-
runovanou helmou a  ovocné festony 
(plastická výzdoba v podobě polověn-
ce z květů, listů a plodů propleteného 
nebo zakončeného stuhou). 

Sbírkou z 31. března 1892 v Krucem-
burku a  okolních vsích (vybralo se 
78 zlatých 62 krejcarů) byla pořízena 
železná mříž kolem sochy za 150 zla-
tých. Byla 4 m široká a 3,12 m dlouhá. 
Zhotovil ji krucemburský rodák Josef 
Dymák, strojník ze Starého Ranska. 
K postavení ohrádky kolem sochy byly 
použity původní hřbitovní schody.

Při stromkové slavnosti, při níž byl 
osázen severní břeh náměstí, byly 
3. května 1908 po obou stranách ohra-
dy vysázeny dvě lipky a uvnitř okrasné 
keře. Památka byla vícekrát opravová-
na (např. roku 1967).

EVANGELICKý HŘBITOV

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO

1 Dříve bývala  
 na soše zavěšena 
 lucerna 

2 Znak na podstavci

3 Festony 

4 Nápis na oplocení
1

1

2

3

4

2 3 4
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V předešlých adventních časech zněl takto 
vždy nadpis článku, ve kterém jsem vás in-
formovala o hudebních vánočních akcích, 
o půlnoční, koncertech chrámového sboru 
a CHKO, o vystoupení žáků ZUŠ.  Bohužel 
i zde je všechno jinak. Rádi bychom svým 
hudebním uměním rozdávali radost, ale 
okolnosti rozhodly jinak. Letos budeme 
mít Vánoce velmi klidné, ale mohou být 
krásné právě svým poklidem a  časem vě-
novat se své rodině, procházkám v  příro-
dě a vánočnímu rozjímání a vzpomínkám 
třeba u  betléma. Pokud to dovolí epide-
miologická situace, chystáme pro vás 
malé překvapení 26. prosince v 15 hodin 
na náměstí v  Krucemburku. V  případě 

umožnění vše vyvěsím na 
webové stránky Úřadu měs-
tyse, farnosti a ZUŠ. 

Živou radost z  narozeného 
Spasitele Ježíše Krista nám 
nikdo a  nic nemůže zastínit 
ani vzít, a proto si i v této pro 
všechny těžké době dovoluji 
popřát radost a pokoj, požeh-
nané vánoční svátky prožité 
v  klidu, pohodě a  hlavně ve 
zdraví, též s  optimističtějším 
výhledem do nového roku, že 
náš život bude směřovat k lep-
šímu. 

Mgr. Marta Rejšková

VÁNOCE S HUDBOU

Vážení, chci vás ve stručnosti informovat 
o  probíhající opravě interiéru našeho far-
ního kostela sv. Mikuláše v  tomto roce. 
Firmou Elektro ZR, s.r.o., ze Žďáru nad 
Sázavou byla provedena kompletní re-
konstrukce elektroinstalace a  osvětlení 
kostela. Jsem přesvědčen, že se vše poda-
řilo zdárně realizovat. Rád děkuji firmě za 
dobře odvedenou práci a panu Petru Ježko-
vi za vyhotovení projektové dokumentace 
i za obětavý technický dozor během těch-
to oprav. Celková cena za tyto práce činí 
367.456 Kč (včetně  DPH). Po podání mé 
žádosti jsme z Biskupství v Hradci Králové 
obdrželi na tyto práce finanční pomoc ve 
výši 100.000 Kč.

Stavební firma pana Josefa Strašila 
z Hluboké zhotovila nové vápenné omítky 
tam, kde byly předchozí odstraněny. Reali-
zovala také odvětrávací kanálky v podlaze 
farního kostela a zakryla je dlažbou z leš-
těného vračanského vápence. Podle plá-
nu ponechala firma na určených místech 
větrací průduchy. Během listopadu 2020 
dojde také k  obnovení zbývajících dřevě-
ných oken v  zákristii, předsíni kostela, 
ve věži a ve schodišti věže. Budou rovněž 
ještě provedeny penetrační nátěry omítek 
interiéru kostela. Celková cena za všechny 
sjednané práce činí 1.022.547 Kč (včetně 
DPH). V  rámci Programu záchrany archi-
tektonického dědictví jsme rozhodnutím 
Ministerstva kultury ČR obdrželi na výše 
uvedené práce finanční příspěvek ve výši 
900.000 Kč. Tak jako každý rok i letos žádá-
me Městys Krucemburk o  finanční dotaci 
na opravu farního kostela. Chtěl bych jmé-
nem Římskokatolické farnosti Krucemburk 
i  jménem svým vyjádřit upřímné díky za 
poskytnutí finanční podpory ze strany MK 
ČR a  vedení Městyse Krucemburk. Vstříc-
nosti pana starosty a zastupitelů k opravě 
kostela sv. Mikuláše si vážím. Upřímné 
díky patří také stavební firmě pana Josefa 

Strašila a Ing. arch. Martině Kozákové, kte-
rá má na starosti stavební dozor.

Vzhledem k současné probíhající pande-
mii covid-19 (není možnost slavit společné 
bohoslužby) a k plánované výmalbě interi-
éru farního kostela v příštím roce 2021 jsem 
se rozhodl ponechat kostel sv. Mikuláše 
i  nadále uzavřený. Během tohoto období 
(listopad 2020 – říjen 2021) se budou po 
skončení opatření vlády ČR v  rámci pan-
demie všechny pohřby, křtiny, svatby a dů-
ležité slavnosti nadále konat v kostele sv. 
Ondřeje ve Vojnově Městci. Na faře v Kru-
cemburku budou po skončení pandemie 
v  provizorní kapli pravidelné bohosluž-
by ve všední dny a  v neděli. Děkuji všem 
farníkům a občanům za pochopení tohoto 
mého rozhodnutí.

Ekonomická rada Římskokatolické far-
nosti Krucemburk na svém jednání v pon-
dělí 22.  června 2020 odsouhlasila nezbyt-
nou rekonstrukci varhan ve farním kostele 
v Krucemburku ve výši 783.000 Kč. Stávající 
stav byl podle místních varhaníků, odbor-
níků-varhanářů a  diecézního organolo-
ga prof. Václava Uhlíře z  Hradce Králové 
naprosto nevyhovující. Oprava varhan se 
uskuteční v  letech 2020–2021 a  provedou 
ji varhanáři Petr Fischer ze Svojšovic a Jan 
Karel z nedaleké Sázavy. Celkem se ke dni 
15. listopadu 2020 vybralo na opravu varhan 
156.707 Kč. Z celkového rozpočtu 783.000 Kč 
činí zatím vybraná částka okolo 20 %. Všem 
dosavadním dárcům patří upřímné díky! 
Tímto také prosím všechny zájemce, aby 
tuto opravu varhan podle svých finančních 
možností podpořili. Finanční dar je možné 
poukázat na běžný účet Římskokatolické 
farnosti Krucemburk: 3236281359/0800 
s poznámkou: na varhany. Předem děkuje-
me za každý dar na tento účel.

Když už jsme u těch zpráv z naší katolic-
ké farnosti, tak ještě jednu přidám. Asi vás 
nepotěším. Vzhledem k  probíhající pan-

demii jsem se po poradě s Mgr. Martinem 
Jandou (hlavním organizátorem našeho 
plesu) rozhodl, že se v  příštím roce 2021 
v  únoru tradiční farní ples neuskuteční. 
Není totiž vůbec jisté, kdy se budou moci 
hromadné akce opět konat. A  bylo třeba 
včas odvolat objednanou hudební skupinu 
i sál sokolovny. Věřím, že si to v roce 2022 
vynahradíme.

Kdyby nebylo Vánoc
V  této době pandemie mi přišla na mysl 
docela aktuální otázka: Zamysleli jste se 
někdy nad tím, co by se stalo, kdyby ne-
bylo Vánoc? Stalo by se vůbec něco ve va-
šem životě? Však stačí poslouchat varovná 
slova prof. Jaroslava Felgra či šéfa lékařské 
komory MUDr. Milana Kubka, kteří dopo-
ručují být letos kvůli pandemii bez Vánoc. 
Možná, že i někteří z vás by byli rádi, kdy-
by Vánoce opravdu nebyly, vždyť byste byli 
zbaveni různých starostí a útrat, které s Vá-
nocemi máte. Jenže já hovořím o Vánocích 
z duchovního pohledu, kdy slavíme naro-
zeniny Ježíše a máme před očima Betlém.

Asi se mnou budete souhlasit, že Vánoce 
jsou pro nás, ať už jsme jakéhokoli vyznání 
či bez vyznání, nejkrásnější dobou v roce. 
Kolik to krásy a kouzla je spojeno s  touto 
dobou! Jen si poslechněte ty překrásné 
písně, koledy a chvalozpěvy. Nebýt Vánoc, 
tyto zpěvy bychom vůbec neměli. Neznali 
bychom písně, které přinesly lidem tolik 
vnitřního pokoje, jako jsou Tichá noc, Na-
rodil se Kristus Pán či Nesem vám noviny.

Bez Vánoc bychom neměli stromeček, 
ani barevná světla. Ne, my se neklaníme 
stromečku, ani nectíme barevná světla. 
Věřícím lidem stromeček poukazuje na to, 
že Kristus, který se narodil z  čisté panny 
v Betlémě, později zemřel na dřevě kříže za 
naše hříchy. Světla zase poukazují na to, 
že Kristus je Světlem tohoto světa a Cestou 
vedoucí k nebeskému Otci.

INFORMACE NEJEN O OPRAVĚ INTERIÉRU KOSTELA SV. MIKULÁŠE
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V současné koronavirové době se všechno 
zaběhlé mění, je téměř všechno jinak, než 
jsme byli zvyklí z minulých let. Ale co s Tří-
královou sbírkou? Jak rozhodla Charita ČR: 
je jisté – Tříkrálová sbírka bude, koleda se 
uskuteční. Jen se ještě neví, v jaké podobě, 
musíme se držet vládních opatření. I  tři 
králové totiž musí počítat s  možností, že 
epidemiologická situace neumožní setkání 
koledníků s dárci tváří v tvář. 

Ve hře jsou momentálně dva scénáře. 
Optimističtější počítá s  koledováním, tak 
jak ho známe, ovšem s omezeními a s do-
držením všech hygienických nařízení 
(roušky, dezinfekce, distanc).  Charity na 
všech úrovních jsou v  kontaktu s  přísluš-
nými  hygienickými stanicemi, aby byly 
stoprocentně připravené neriskovat zdraví 
svých přispěvatelů a  dobrovolníků. Pří-
padné koledování by proběhlo dopoledne 
v sobotu 9. ledna 2021 v Krucemburku, 
Starém Ransku a Hluboké.

Pokud nouzový stav neumožní fyzické 
návštěvy domácností a  osobní setkání, je 
na místě virtuální koleda. Charita se po-
kusí oslovit dárce on-line, využít všechny 
možnosti, které on-line prostor nabízí, vir-
tuální koledování najdeme a poslechneme 
si na internetu, budeme moci přispět po-
třebným DMS či zaslat finanční příspěvek.

Mgr. Marta Rejšková

Prožíváme klidný podzimní čas. Objevují 
se první mrazíky a blíží se svátky vánoční. 
A  co se děje v  SHM Krucemburk? V  tuto 
dobu obvykle bývá v  SHM mnoho akcí, 
avšak letos to není možné. Nemůžeme se 
setkávat osobně na Spolču B+B kvůli sou-
časné koronavirové pandemii, a  tak nám 
nezbývá než vzpomínat. Letošní léto se 
neslo v  duchu nejistoty, avšak letní cha-
loupky, které jsme uspořádali, se vydařily. 

Všechny mladší holky (1.–5. třída), které 
se nebály a přidaly se k nám na chaloupku 
ve Vrbatově Kostelci, si mohly vyzkoušet, 
jaké to je být princeznou. Holky zachránily 
krále a královnu a pomohly princi vybrat 
správnou nevěstu. 

Starší holky (5.–9.  třída) prošly nároč-
ným konkurzem a  byly vybrány k  dobro-
družnému osidlování neznámé planety 
Gallifrey. Naštěstí byly dost odvážné 
a dokázaly se ubránit nepřátelské or-
ganizaci, která chtěla planetu pouze 
pro sebe.

Kluci se vypravili na vesmírnou 
misi. Nejenže objevovali neznámé 
planety, ale dokonce opravovali ne-
přátelskou rasou zničené vesnice, 
které nalezli na těchto planetách. Po-
máhali tamním obyvatelům a  nako-
nec se vrátili bezpečně na naši Zemi.

Přestože bylo léto krásné a  plné zážitků, 
těšíme se, až se budeme moci s dětmi opět 
potkat na Spolču Broučků a Berušek, které 
se bude konat, jakmile to bude možné: pro 
mladší děti (1.–5. třída) ve čtvrtek od 17 ho-
din a pro starší v pátek v tentýž čas. Bližší 
informace naleznete na našich stránkách. 

Nadále však platí, že pro děti připravu-
jeme jarní víkendovky, a  doufáme, že se 
budou moct uskutečnit. Podrobnosti, co se 
bude/nebude dít, naleznete včas na našich 
webových stránkách www.krucemburk.
shm.cz nebo na Facebooku SHM Klub Kru-
cemburk, z. s.

Přejeme všem krásné a  požehnané vá-
noční svátky strávené v  kruhu svých nej-
bližších a  do nového roku hodně štěstí 
a hlavně zdraví.

Terezie Němcová, Markéta Němcová

V  letošním roce jsme v  únoru odehráli 
představení Sněhová královna. Pohádka 
vypráví o boji mezi dobrem a zlem, jak ho 
prožívají malý chlapec a dívka. Bohužel to 
bylo naše první a poslední letošní předsta-
vení. Pak už nám současná situace nedovo-
lila vystupovat. Doufáme, že v příštím roce 
už bude lépe a představíme Vám další po-
hádky. Těšíme se na další setkání při lout-

SHM KLUBCO S TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU?

O  Vánocích jsou mnozí lidé naplněni ra-
dostí, dobrou vůlí a láskou. Téměř celý svět 
je alespoň na chvíli naplněn snášenlivostí 
a  dobrou vůlí. Sousedé, kteří spolu delší 
dobu nehovořili, si o  Vánocích přejí vše 
nejlepší. Dokonce i státy, které spolu válčí, 
během Vánoc vyhlašují dočasné příměří. 
Když to sledujeme, tak se nám zdá, že o Vá-
nocích sestoupil kousek nebe na naši zem.

Bez Vánoc bychom neměli krásné pozdra-
vy. Já vím, že některé pozdravy jsou spíše 
formalitou či zdvořilostí. Jenže pro nemoc-
ného, staršího a  opuštěného člověka jsou 
tyto vánoční pozdravy morální vzpruhou 
a posilou do dalších dní jeho života. Někdo 
si totiž na dotyčného vzpomenul, někoho 
ještě zajímá. Ale i pro zdravého člověka jsou 
vánoční přání povzbuzením, zvláště když 

přijdou neočekávaně od známých či přátel 
kdesi zdaleka nebo od nějaké autority. 

Bez Vánoc bychom byli bez lidské lásky, 
bez soucitu a bez pochopení. Právě Ježíšek 
v  jeslích v  Betlémě, jehož narození o  Vá-
nocích slavíme, nás učí, jak žít v bratrské 
lásce, úctě a  pochopení. Vánoce nás také 
učí určitému nadhledu při konfrontaci 
s lidskými chybami a nedostatky.

Bez Vánoc bychom se nemohli opravdo-
vě radovat, protože bychom ani nevěděli, 
co opravdová radost je. Andělské posel-
ství prvních Vánoc zní: „Nebojte se! Hle, 
zvěstuji vám velikou radost, která bude pro 
všechen lid. V městě Davidově se vám dnes 
narodil Spasitel – to je Kristus Pán.“ (evan-
gelium Lukášovo)

Bez Vánoc bychom nakonec zůstali bez 
Spasitele, Zachránce, tedy bez naděje. 
A bez té se jen přežívá, ale nežije smyslu-
plně a s důvěrou v budoucnost. 

Proto nenechme si vzít letošní Váno-
ce a dobře je se svými blízkými prožijme. 
K  tomu nebudeme potřebovat ani množ-
ství dárků, jídla či vánočních aktivit. Ale 
otevřeme-li svá srdce druhým, potom se 
i v nás samých narodí něco hezkého. 

Přeji vám všem, abyste se nenechali na-
kazit chmurnou náladou některých politi-
ků a odborníků a nenechali se tak odradit 
od radostného a pokojného slavení Vánoc. 
A  k  tomu vám vyprošuji potřebné zdraví 
i  lidský elán do nového roku 2021. Ať se 
nám všem daří!

Pavel Seidl

Pokračování – Informace farnosti

LOUTKOVÉ DIVADLO

kových představeních! Termíny před-
stavení jsou vždy uvedeny na našich 
plakátech nebo na internetové adrese 
http://divadlo-oblazek.webnode.cz/

Příjemné prožití svátků vánočních 
a  do nového roku 2021 vše nejlepší, 
hlavně hodně zdraví přejí členové 
loutkářského souboru.
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INFORMACE SPOLKU PŘÁTEL KRUCEMBURKU

V  letošním roce došlo k  obměně výboru 
Spolku přátel Krucemburku. Členové pů-
vodního výboru odstoupili ze svých funkcí 
pro svůj věk. Někteří byli členy výboru 28 
roků – od založení spolku. Proto byli na-
vrženi noví členové výboru, kteří čekají na 
své zvolení výroční členskou schůzí poté, 
co to situace dovolí.

Chtěl bych poděkovat bývalým členům 
výboru za jejich práci. Jsou to Pavel Vome-
la, který spolek vedl od jeho vzniku, Marie 
Janáčková, Marie Derflová, Jiřina Dvořáč-
ková, Marie Halamová, Eva Pokorná, Jaro-
slav Jirásek, Vladimír Kozel a Josef Vašek. 
Všem patří poděkování za jejich práci.

Zároveň vás seznamuji s novými členy vý-
boru: Helena Zvolánková ml., která se ujala 
funkce předsedkyně spolku, Jitka Janáčko-
vá, Ing. Olga Málková, Libuše Potůčková, 
Helena Zvolánková st., Miroslava Daňková 
a  František Potůček. Věřím, že se novému 
výboru podaří pokračovat v  práci spolku 
a naváže na jeho předcházející činnost.

Spolek přátel Krucemburku se zapsal 
od svého vzniku do povědomí široké veřej-
nosti. Ve zkratce připomenu jeho bohatou 
činnost, o které jsme mnohokrát podrobně 
psali. Z  jeho podnětu byly pojmenovány 
ulice v  Krucemburku. Připomínali jsme 
významné události. Pořádali jsme mnoho 
výstav, především tradiční pouťové prodej-
ní výstavy obrazů malířů Vysočiny, které 
jsme vždy doplňovali o další výstavy – sta-
rožitností, skla, vánočních ozdob, keramiky 
paní Polanské a  ručních prací našich žen, 
vánočních a velikonočních perníčků a další.

 Vzpomenuli jsme výročí pobytu TGM 
v Krucemburku, vydali jsme k tomuto po-
bytu publikaci společně s  Ústavem TGM 
v Praze a Společností Jana Zrzavého. Záro-
veň jsme uspořádali besedu s docentem Ja-

roslavem Opatem, ředitelem Ústavu TGM.
Pořádali jsme besedy i s dalšími význam-
nými lidmi – prof. Rudolfem Šrámkem 
z  Masarykovy univerzity v  Brně, malířem 
Turkem, Dr. Jitkou Měřinskou. Přednášku 
zde měl na naše pozvání Pavel Tigrid, poz-
dější ministr kultury ČR. Besedovali jsme 
také se zahraničními letci – plukovníky Ja-
rošem, Venclem a generálem Geblechtem. 
Besedy zde měli o  své sportovní činnosti 
pan Beránek ze Starého Ranska a pan Kris-
tl z Krucemburku. 

Další naší významnou činností bylo pořá-
dání zájezdů do divadel. Mimo jiná divadla 
jsme navštívili pražské Národní divadlo, 
kde jsme zhlédli Prodanou nevěstu, divadla 
v Brně, Pardubicích a v Jihlavě. V poslední 
době jsme jezdili na divadelní představení 
do Přibyslavi. Každý rok jsme navštívili mi-
nimálně jedno divadelní představení. 

Zúčastňovali jsme se také i dalších kul-
turních akcí. Další náplní naší práce bylo 
pořádání každoročních zájezdů po histo-
rických památkách naší vlasti – navštívili 
jsme celou řadu hradů, zámků a  historic-
kých měst. 

To je jen stručný přehled naší činnosti. 
Bylo toho mnohem víc.

 
Pavel Vomela, odstupující předseda Spolku

Spolek přátel Krucemburku v letošním 
roce slaví výročí 28 let své existence. 
Za  tuto dobu se vedení výboru částečně 
měnilo, ale vždy spolek fungoval velice 
dobře. Pořádaly se krásné výlety, divadel-
ní představení i besedy. Tento rok došlo se 
souhlasem všech členů ke změně vedení 
spolku. Touto změnou se nic nemění, stále 
se budou pořádat kulturní akce spolku (zá-
jezdy, divadlo, schůze) jako doposud. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří se dosud podíleli na vedení spolku. 
Největší poděkování patří paní Marii Ja-
náčkové a panu Pavlu Vomelovi st., kteří 
se jako jediní podíleli na vedení spolku ce-
lých 28 let. 

Pokud by měl někdo zájem posílit naše 
řady a zúčastnit se všech akcí jako naši čle-
nové, budeme velice rádi. V letošním roce 
se poprvé nemohlo pořádat divadlo ani 
zájezd kvůli omezení covidu-19. Doufáme, 
že v příštím roce bude vše v pořádku a bu-
deme se moci vrátit ke kulturním aktivitám 
našeho spolku.

26. září se v  Havlíčkově Brodě běžel již 
osmý ročník běhu na trati dlouhé 21,1 km. 
Závod se konal i  přes nepřízeň počasí. 
Členka našeho spolku Helena Zvolánková 
se tohoto závodu zúčastnila, svůj první 
půlmaratón dokončila v  čase 02:08:46. 
Startérkou závodu byla mistryně světa 
a  světová rekordmanka na 800 m  Jarmila 
Kratochvílová. Osobní setkání s  ní bylo 
příjemné, je to velice milá a skromná paní.                                                                                                                 

členové spolku

SPOLEK ZAHRÁDKÁŘŮ

Vánoční svátky jsou za dveřmi a my jsme 
měli jako mnoho dalších spolků hodnotit 
naši práci za uplynulé období. U  nás se 
jednalo v tomto roce spíše o nečinnost, což 
ovlivnila epidemie koronaviru. 

Hlavním úkolem bylo dořešit registraci 
našeho spolku v  registru justice. Byl 
zvolen výbor, revizní komise, schvá-
lena úprava stanov. Následně jsme 
připravovali veškeré podklady pro po-
dání do registru spolků. Když porov-
náme založení samostatného Spolku 
zahrádkářů v  roce 2005 a  rok 2020, 
kdy jsme doplňovali údaje do registru 
justice, lze říci, že nárůst byrokracie 
za posledních 15 let je značný.

Na výroční schůzi 23. února 2020 
jsme také zhodnotili naši práci a při-
pravili plán činnosti na letošní rok. 

Bohužel musíme konstatovat, že se nám 
nepodařilo zajistit žádnou z  naplánova-
ných akci. Na květen byl naplánován zá-
jezd do Průhonic, který se nemohl uskuteč-
nit. V červenci jsme chtěli navštívit festival 
česneku v Boskovicích, který se však také 
nemohl konat. Byly navrhovány i další zá-
jezdy, ale vzhledem k tomu, že většina na-

šich členů je v důchodovém věku, nechtěli 
jsme riskovat a bylo by asi problematické 
zájezd naplnit.

Letošní úroda jablek v  okolí byla malá, 
takže jsme ani moštování nezahajovali. 
Nemohli jsme uskutečnit ani naše pravi-
delné setkání před adventem, kdy naše 
ženy vždy předvedou nová aranžmá pro 

vánoční čas. 
Věříme, že příští rok bude lepší a vše 

se v  dobré obrátí. Snad se budeme 
moci setkat a uspořádat naši tradiční 
výstavu v srpnu 2021, kde zahrádkáři 
představí své květiny. Naše výstava se 
vždy vyznačuje pěkně aranžovanými 
vázami.

Na závěr bych chtěl všem popřát po-
hodové prožití svátků vánočních a do 
nového roku hodně štěstí, hlavně pev-
né zdraví v této těžké době.

za Spolek zahrádkářů Pavel Novák     
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DRAčÍ LODĚ ŘEKA 2020

V  sobotu 19. září jsme v  areálu dračích 
sportů na rybníku Řeka podeváté přivítali 
závodníky na dračích lodích. Přípravy na 
závod začaly v březnu a z důvodu covidu se 
protáhly až do září. Rozhodnutí uskutečnit 
závod v  době protichůdných informací 
nebylo jednoduché. Z  minulých ročníků 
víme, jak organizačně závod zvládnout. 
Jak ale uspořádat závod v této nové situa-
ci? Nebylo kde opisovat. Chyběly informa-
ce. Připadalo nám, že vlastně připravuje-
me ročník první. Po otevřené diskusi a za 
vzájemného respektu ke všem názorům 
jsme rozhodli tento ročník uspořádat 
a věnovat se v první řadě bezpečnosti 
všech zúčastněných. Vycházeli jsme 
z vládních nařízení aktuálních v době 
konání, ale laťku bezpečnostních 
opatření jsme nastavili daleko přísně-
ji. Zároveň jsme se snažili o vytvoření 
příjemného prostředí pro závodníky 
i  návštěvníky. O  to větší překvapení 
nám připravil náš dlouhodobý part-
ner městys Krucemburk, když nám 
tři dny před závody napsal dopis, že 
rada městyse nám konání závodu ne-
doporučuje. Počet přihlášených posá-
dek nám však potvrdil, že se dáváme 
správnou cestou. Nakonec ani měsíc 
po závodu nebyl s  námi spojován žádný 
případ nákazy. To svědčí o dodržení všech 
hygienických opatření a  vzájemném re-
spektu všech účastníků.

Závodů se zúčastnilo celkem 16 posádek. 
Letos závodilo 11 týmů v kategorii mix, kte-
ré musely mít minimálně čtyři pádlující 
ženy, a  5 čistě ženských posádek v  závo-
dech na 200 metrů a  888 metrů. Hlavní 
cenou v kategorii mix byla opět soška ry-
tíře Mikuláše Střely, pro vítězné ženy pak 
soška rytířovy schovanky Doubravky. Obě 
nám věnovala firma Eurotech Třešť. Odjel 
se i  Mezinárodní závod o  pohár Peruna, 
což je handicapový závod, kde posádky 
soutěží proti času nejpomalejší lodi z prv-
ních jízd. Hlavním cílem tohoto závodu je 
umožnit vítězství a  ocenit úsilí i  slabších 
posádek. Tentokrát bohužel bez meziná-
rodní účasti. Dětský závod jsme v letošním 
ročníku zrušili.

Před samotnými závody se členové Perunu 
věnovali vybudování zázemí pro závodní-
ky. Postavili závodní mola, zaměřili závod-
ní trať, instalovali ozvučení startu a  vy-
zkoušeli nové startovní zařízení s  cílovou 
kamerou. Upravili jsme i seřadiště posádek 
před nástupními moly tak, aby se posádky 
vzájemně nepotkávaly. 

Na vodě jsme viděli lodě našeho klubu – 
PERUNA a DOUBRAVKU, ale i vypůjčenou 
STOPKU z Pardubic a HORALKU od Hora-
lek z Červeného Kostelce. Místa za kormid-
lem se ujali naši zdatní kormidelníci. 

V pátek odpoledne se rozjely tréninky po-
sádek a večer místo hudební produkce byl 
věnován posledním přípravám na sobotní 
závod. Samotný závod začal poradou ka-
pitánů. Pak už následovalo skromné, ale 
srdečné slavnostní zahájení. Těsně po něm 
začal v  kempu hořet automobil. Zde se 
opět ukázalo, jak důležité je naše partner-
ství s  dobrovolnými hasiči Krucemburku. 
Pod vedením zkušeného hasiče Oldřicha 
Rýpara a jeho kolegy Jiřího Popelky během 
několika minut zlikvidovali hrozící nebez-
pečí. Za což jim moc děkujeme!

V  10.03 odstartoval závod prvními roz-
jížďkami a všechno běželo podle programu. 

A jak to vlastně dopadlo?
Kategorie mix na 200 metrů: 
1. Draci v akci z Jedovnice, 
2. Fitko Team ze Ždírce n. Doubravou, 
3. Růžová prasátka z výběru Čech a Moravy

V kategorii ženy na 200 metrů: 
1. Jedovaté Rumělky z Chotěboře, 
2. Partička z vokolí, 
3. Drapiny z Pardubic

O pohár Peruna: 
1. Horalki, 
2. Mariborská (J)elita, 
3. Perun Hluboká. 

Závod na 888 metrů ženy: 
1. Dragonboard ladies z Havlíčkova Brodu, 
2. Partička z vokolí, 

3. Horalki

Závod na 888 metrů mix: 
1. Marná snaha z Horní Cerekve, 
2. Fitko Team, 
3. Růžová prasátka.

Všechny zúčastněné posádky obdržely 
stejně jako každý rok krásné ceny z ke-
ramické dílny paní Elišky Polanské.  
Kompletní výsledkovou listinu a další 
informace najdete na webu Dračí lodě 
Řeka a na facebooku. Závodní den za-
končil slavnostní ohňostroj.

A co říci závěrem? Že do knihy dra-
čích lodí, která se začala psát před více 

než 2.000 lety, byla napsaná další krásná 
kapitola, za což patří obrovský dík všem 
zúčastněným. Stejné poděkování patří 
i  členkám a  členům Perunu, všem kama-
rádkám a kamarádům, kteří se po tři dny 
obětavě starali o  závodníky i  diváky pod 
taktovkou prezidenta klubu Luďka Stra-
šila. Celou akci znovu skvěle moderoval 
dlouholetý komentátor Českého rozhlasu 
Tibor Kubát. A  my už se těšíme na příští 
jubilejní desátý ročník.

Rádi bychom poděkovali všem sponzo-
rům a  partnerům: pivovar Rychtář Hlin-
sko, Lesní družstvo obcí Přibyslav, Eu-
rotech Třešť, keramika Eliška Polanská, 
Zemědělská a.s Krucemburk, Česká asoci-
ace dračích lodí, Hartmann Rico a.s., pan 
Josef Strašil, Šiklův mlýn, DIPP trans s r.o., 
Hiesbok s.r.o. Ždírec nad Doubravou, SDH 
Krucemburk, pan Mikulecký, Restaurace 
Moře u rybníka Řeka. 

za Perun Hluboká Jiří Přiklopil, ředitel závodu
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Jednotka v  letošním roce od 1.  ledna do 
20. listopadu zasahovala celkem u 30 udá-
lostí: 3× čerpání vody ze sklepů, 2× vyproš-
tění vozidla, 1× odstranění oleje z vozovky, 
7× čištění ucpané kanalizace, 3× stromy 
spadlé přes vozovku, 2× čištění komunikace 
od bahna, 7× likvidace sršňů a vos, 1× planý 
poplach, 4× požár (při kondičních jízdách 
jednotka dojela k požáru kontejnerů v areá-
lu Technických služeb v Chotěboři ještě před 
příjezdem HZS, zasahovala 2 proudy C).

Opětovně bychom chtěli připomenout 
čištění spalinových cest (komínů), již došlo 
k  zahoření v  komínech v  okolních obcích, 
zatím bez poškození a následného prasknu-
tí komína. Je též potřeba dodržovat kontroly 
u plynových kotlů: dochází k otravám oxi-
dem uhelnatým. V každém případě můžete 
kontaktovat ÚM, kde vám rádi poradí a po-

SDH KRUCEMBURK

V  letošní sezóně proběhla na MOŘI řada 
zajímavých událostí, ať jsou to již koncerty, 
zajímavé přednášky či divadelní předsta-
vení pro velké i malé diváky. Jako netradič-
ní událost byl uspořádán pětidílný seriál 
běhů 5  km okolo rybníka Řeka. Motivací 
pro běžce bylo bodové ohodnocení jednot-
livých závodů v rámci běžeckého poháru.

Nezapomněli jsme ani na malé běžce. 
Děti z atletické přípravky se před běháním 
řádně rozcvičily s písničkou a poté vyběh-
ly na trať 100 metrů. Pro zdatnější běžce 
v dětských kategoriích byl běh na 1 km po 
hrázi rybníka. Po běhu byly děti odměněny 
účastnickým diplomem. Bylo i malování na 
obličej a spousta dobrot.

Jsme také rádi, že nás svou účastí pod-
pořili také špičkoví běžci, jako jsou Olga 
Krčálová a  Jiří Brychta. Chtěla bych také 
touto cestou poděkovat za zakoupené po-

háry pro hlavní běžecké kategorie, které 
nám poskytl městys Krucemburk.

Letní běžecká sezóna je za námi a  já se 
s  Vámi budu těšit na tu příští, hlavně ale 
v lepších časech a bez omezení.

za DBK Chotěboř Jana Remarová 

BĚŽECKý POHÁR ŘEKA 2020

mohou nebo vás odkážou na proškolenou 
osobu. Chtěli bychom také požádat občany, 
aby – pokud je to možné – udržovali ulice 
průjezdné pro veškerou techniku IZS.

Poděkování patří všem rodinným pří-
slušníkům za toleranci a  podporu v  naší 
činnosti, která není vždy lehká a někdy na 
úkor rodiny. Dík patří ÚM i všem spoluob-
čanům, firmám a podnikům v obci. 

Přejeme klidné prožití svátků vánočních 
a všechno nejlepší do nového roku.

za SDH Martin Kasal

V  ulici Javorová proběhla stavební akce 
zateplení hasičské klubovny. V rámci opra-
vy klubovny byly zpevněny svislé nosné 
konstrukce, na které byly instalovány dře-
věné rošty, obložení a  zateplovací systém 
se silikonovou fasádou. Střešní konstrukce 

byla vyrovnána dřevěným roštem s  des-
kami a  potažena plastovou hydroizolační 
krytinou. Vnitřní konstrukce byly nahra-
zeny dřevěnými OSB deskami a  nataženy 
štukem. Stará okna a dveře byly nahrazeny 
novými plastovými.

Opravu hlavních konstrukcí, zateplení 
objektu a výměnu výplní otvorů provedla 
firma Radim Reniers za cenu 843.129  Kč. 
Na tyto stavební činnosti budeme admi-
nistrovat dotaci ve výši 440.000 Kč, které 
byly vydáním registrace přislíbeny z Mini-
sterstva životního prostředí. Vstupní scho-
diště realizoval pan David Dostál. Základy 
pod schodiště provedli zaměstnanci obce. 
V  současné době finišují práce uvnitř ob-
jektu. O nich budeme informovat v dalším 
čísle časopisu.

Mgr. Otto Kohout 

ZATEPLENÍ HASIčSKÉ KLUBOVNY

Pohár ženy
1. Krčálová Olga (Polná)

2. Rakušanová Jitka (Česká Bělá)

3. Sochorová Věra (AZ Team Světlá nad Sázavou)

Pohár muži
1. Gregor Martin (DBK Chotěboř)

2. Zadina Vladimír (Carnivora)

3. Šimek Pavel (Polná)
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Je prapodivná doba, snáší se nad námi 
mrak koronavirové pandemie. Mnozí pro-
padají depresím, jiní si naopak namlouvají, 
že vlastně o nic nejde, další zase protestují 
proti všem protipandemickým opatřením 
a zdravé jádro našich odborníků tvrdě pra-
cuje proti šíření nákazy a s nasazením vlast-
ního zdraví pečuje o těžce nemocné. 

Je nyní ten pravý čas na oslavná výročí? 
Je nyní čas pro kulturní témata? Nevím. Můj 
smysl pro vnitřní rovnováhu mi však říká, 
že právě v této rozporuplné době je nám za-
potřebí uchovávat kontinuitu všeho, co bez 
ohledu na jakékoliv těžkosti je nám všem 
společné – a to je snaha uchovávat si kul-
turní sounáležitost. Umění tvoří význam-
nou součást kultury a navíc je schopno pod-
pořit v člověku jeho dobré stránky. Tak tedy 
směle do úvahy z oblasti umělecké.  

Pozastavení první – v Okrouhlici
5.  listopadu 1890 se v  okrouhlické škole 
narodil Jan Zrzavý jako šestý z devíti dětí 
tamějšího řídícího učitele Jana Zrzavého, 
zvaného Hanuš, a Vilemíny Zrzavé, rozené 
Kaizlové. Tichý chlapec, vyrůstající pod 
přísným zrakem svého otce a obklopen lás-
kou své chápající matky, si spřádal právě 
v tomto svém rodném domě své počínající 
umělecké i  hluboce lidské sny. Loutkové 
divadlo, svérázná příroda v  Posázaví, vy-
sněné pohádky o  vodní, nebeské i  pod-
zemní říši, první ilustrace k pohádce Zlatý 
déšť – to vše se mi vybavuje při pohledu na 
budovu staré okrouhlické školy, která ješ-
tě donedávna sloužila svému původnímu 
účelu. Nyní už stojí v  Okrouhlici krásná 
nová školní budova – novodobá chlouba 
obce. Stará škola by se tedy mohla stát dle 
dlouhodobých předpokladů a  přání kul-
turní veřejnosti stánkem kultury připomí-
najícím život a dílo vzácného rodáka. Žel, 
není tomu tak. S  lítostí hledím na rodný 
dům Jana Zrzavého, který se dle rozhod-
nutí obce má stát skladištěm a  objektem 
kancelářského zázemí zdejší sklárny. Je to 
k nevíře... 

Jan Zrzavý měl svou rodnou Okrouhlici tak 
rád, že se tu ve svém pozdním věku usadil 
k sezónním pobytům. Však je tu hodně pa-
mětníků, kteří na Mistra s láskou vzpomí-
nají a váží si jeho obrazů, které tu vznikly, 
zejména těch, jež vypodobňují malířovu 
rodnou vesnici. Slavný obraz Okrouhlice 
z roku 1960, který maloval Jan Zrzavý jako 
sedmdesátiletý, je chloubou Galerie vý-
tvarného umění v Chebu.    

Pozastavení druhé – v Krucemburku
Společnost Jana Zrzavého vydala v  Kru-
cemburku k  uctění 130. výročí narození 
Jana Zrzavého knížku „Jeníkovy pohádky“. 
Jsme rádi, že se nám podařil náš dlouho-
dobý úmysl vydat tuto knížku s ilustracemi 
dětí z Vysočiny.  

Knížka měla být v  říjnu 2020 slavnostně 
prezentována v Obřadní síni v Krucembur-
ku a také měla být uvedena na 30. podzim-
ním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě. 
Vše bylo důkladně připraveno a domluve-
no, avšak nestalo se tak. Doba koronavi-
rová nám nepřeje. Samozřejmě chápeme 
protipandemická opatření. Knížka tu však 
je a dál si bude žít svým životem. Pro ná-

vštěvníky Pamětní síně Jana Zrzavého 
v Krucemburku je dostupná. V Jeníkových 
pohádkách jsou ilustrace dětí ze ZŠ Oudo-
leň, ZŠ Krucemburk, ZŠ Okrouhlice a  ZŠ 
Havlíčkova Borová. Jsou to čtyři z  mnoha 
škol zúčastněných ve výtvarné soutěži Po 
stopách Jana Zrzavého, kterou pořádá SJZ 
společně se ZŠ Krucemburk už od roku 
2004. Jsme rádi, že knížka Jana Zrzavého 
je vyzdobena právě těmito obrázky, které 
byly namalovány dětmi z  malířovy rodné 
Vysočiny.

Pozastavení třetí – prozářené kouzlem 
malířovy duše
V této době předvánoční přivábil mou po-
zornost líbezný obraz Zrzavého madony. 
Málokdo toto malířovo dílo u nás zná. Když 
jsem tuto madonu uviděla poprvé při své 
návštěvě kapucínského kláštera v  Benát-
kách, jemuž ji ještě s  dalšími obrazy Jan 
Zrzavý daroval, byla jsem okouzlena její 
skromnou, prostou krásou. 

Zdá se, že v  tváři Panny Marie snad už 
je možno zahlédnout předzvěst všeho těž-
kého, co Ježíše v  jeho pozemském životě 
jednou potká, ale také i odlesk všeho toho 
vyššího, nadpozemského. Mateřská láska 
jako by svým objetím Ježíška povznáše-
la vzhůru k  nebesům. Pohled Ježíška je 
zvláštně vědoucí – vědoucí všeho toho, co 
přesahuje obzor dítěte.  

Jan Zrzavý byl hluboce věřící člověk. 
Když pobýval v 60. a 70. létech minulého 
století v kapucínském klášteře v Benátkách 
u svých přátel, uspořádali mu tam kapucí-
ni také výstavy. Ty nezůstaly bez odezvy 
v místním tisku. Na jedné vernisáži se ma-
líře žurnalista z  listu UNIONE SERAFICA 
zeptal, z čeho pramení úspěch jeho obra-
zů. Jan Zrzavý odpověděl takto: „V  mých 
obrazech lidé vnímají ducha. To  však není 
můj úspěch, nýbrž je to zásluhou víry...“. 
Toto číslo listu UNIONE SERAFICA z červ-
na roku 1965 mají benátští kapucíni ulože-
no ve svém archivu mezi dalšími dokumen-
ty a památkami na českého malíře. Pro mě 
osobně z  celého novinového článku byla 
nejdůležitější právě ona odpověď Jana Zr-
zavého na položenou otázku. Jsou to slova, 
která nám pootvírají vhled do malířovy 
duše a ozřejmují nám zorný úhel jeho umě-
leckého pohledu. 

* * *

130 let uplynulo od narození Jana Zrzavého 
– malíře, jehož dílo je pro českou i světo-
vou kulturu nezapomenutelným pojmem. 
A  malířova rodná Vysočina – ta přinesla 
umělci k  výročí malý dárek v  podobě ilu-
strovaných Jeníkových pohádek.  

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

130. VýROčÍ NAROZENÍ JANA ZRZAVÉHO

J. Zrzavý: Okrouhlice, 1960, Galerie výtv. umění v Chebu

Jan Zrzavý: Maria s dítětem, nedatováno

Jeníkovy pohádky s ilustracemi dětí 
z malířovy rodné Vysočiny
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PARCELY POD VčELÍNEM

MŮSTEK KE KŘÍŽI Zásluhou pana Petra Coufala byl vybudo-
ván můstek přes rokli k  tak zvanému Teo-
filovu kříži. Tam byl velmi špatný přístup. 
Panu Coufalovi při stavění lávky pomáhal 
jeho bratr František a  pracovníci technic-
kých služeb městyse pánové Pavel Klimeš 
a  Jaroslav Klukan. Zásluhu na postavení 
můstku má vedení městyse, které nechalo 
stavbu financovat. Železný kříž nechal po-
stavit na svém pastvišti na rozcestí benátské 
cesty v roce 1896 truhlář Antonín Musil. Měl 
symbolizovat kříž jeho domácnosti: žena 
od něho odešla a vrátit se k němu nechtěla. 

Antonín Musil byl znám pod jménem 
Teofil – tak se jmenoval jeho otec z čp. 156. 
Lidé pak památce začali říkat Toufilův kříž. 
Ten byl v té době přístupný a zdaleka vidět. 
Dnes kolem něj roste lesík.

Pavel Vomela

V lokalitě „Pod Včelínem“ byla na podzim tohoto roku ukončena 
výstavba základní technické vybavenosti pro 13 nových rodin-
ných domů. V rámci stavby byla vybudována splašková a dešťová 
kanalizace, nový vodovodní řád, přeložka vodovodního potru-
bí zásobujícího Krucemburk pitnou vodou ze studny u  rybníka 
Řeka, střednětlaké vedení plynu, veřejné osvětlení, vedení elek-
třiny, příjezdová komunikace a chodník spojující novou zástavbu 
s ulicí Nade Mlejnem.

V  rámci výstavby splaškové kanalizace byly na cyklostezce 
k Vojnovu Městci v úseku od garáží k zahrádkám provedeny pod-
kladní vrstvy, na kterých bude v příštím roce dodělána vrchní vrs-
tva komunikace. Zároveň se instalací kanalizační vpusti vyřešilo 
odvodnění stezky u  zahrádek. Do úvozu spojujícího  ulici Nade 
Mlejnem s cyklostezkou byl nainstalován žlab, který odvede vodu 
stékající po silnici z Viniček do Vojnoměsteckého potoka.

Práce realizovala firma Service, s.r.o., za necelých 15,5 milionů 
korun. Celkem se k poslednímu listopadu prodalo 12 parcel. Přeje-
me všem novým majitelům, ať se jim práce na výstavbě rodinných 
domů daří a příjemně se jim v nové lokalitě „Pod Včelínem“ bydlí.

Mgr. Otto Kohout

Příjemné prožití svátků vánočních, šťastný a veselý nový rok Vám přeje redakce.

STOLNÍ KALENDÁŘ 2021 Týdenní kalendář s fotografiemi Krucemburku, 
Starého Ranska a Hluboké můžete zakoupit na Úřadu městyse.


