
zpravodaj městyse krucemburk 4/2021

Po roční přestávce jsme se sešli první adventní neděli 28. listopadu 
při rozsvícení vánočního stromu na náměstí. Při slavnosti vystoupily 
děti z MŠ s pásmem básniček, Sboreček a Chrámový pěvecký sbor pod 
vedením paní Marty Rejškové. Sváteční řeč pronesli páter Pavel Seidl, 
farář Marek Vanča a starosta Otto Kohout.

Vzhledem k  vládním nařízením bylo možné nabízet pouze nealko 
nápoje: dospělí si mohli pochutnat na horkém čaji či džusu a děti moh-
ly zaplnit bříška medovým perníčkem. Příspěvkem do kasičky jsme 
přispěli k lepšímu životu dětem z Dětského domova v Nové Vsi u Cho-
těboře. Celkem se vybralo 1.780 Kč. Děti společně vypustily balonky 
s vánočními přáníčky. Za pomoc při organizaci děkujeme členům SDH 
Krucemburk a Dušanu Mikuleckému. Děkujeme všem vystoupivším.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Nastal zimní čas

Nastal zimní čas,
bude sněžit zas.
Hned si boby přichystám,
na kopec se nachystám.

Nahoru jdu, dolů jedu,
šupem si to rychle sjedu.
Stromy, keře ohýbám,
zatáčkám se vyhýbám.

Andrea Kunzová

Zimní radovánky

Až vytáhnem boby, sáňky,
začnou zimní radovánky. 
Oblékneme si čepice,
vyběhneme do metelice.  
Postavíme sněhuláky,
košťátka jim dáme taky. 
Budou koukat do kraje,
než je jaro roztaje.

Iveta Jacháčková
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RESTAUROVÁNÍ PAMÁTNÍKU PADLÝCH NA NÁMĚSTÍ

Během července až října letošního roku se uskutečnila dlouho plánovaná celková obnova památníku padlých na náměstí.

Více informací na str. 17–19

Památky 2021
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REKONSTRUKCE U bUDOVy ZŠ

Více než po roce se 20. listopadu uskutečnilo 
v  Obřadní síni Úřadu městyse slavnostní vítá-
ní občánků. Nově narozené děti – Víta Janáčka, 
Zuzanu Mísařovou, Jakuba Jandu, Žofii Fundovou, 
Jiřího Kotyzu, Ester Čeplovou, Daniela Jakeše, Kris-
týnu a Jakuba Kodrasovy – přivítal mezi nové ob-
čánky Krucemburku starosta městyse Mgr. Otto 
Kohout. Děti z  mateřské školy potěšily všechny 
přítomné hosty milými básničkami a Jana Vašíč-
ková s Monikou Vaškovou se postaraly o příjemný 
hudební doprovod. Rodičům i  dětem přejeme 
pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

VÍTÁNÍ ObČÁNKŮ

1 Tento rok byla provedena oprava severozápadní stěny ZŠ Krucemburk. Z důvodu 
opakované tvorby vlhkosti na stěnách učeben musela být kamenná stěna z ven-
ku zateplena.

2 V červenci proběhla u tělocvičny základní školy instalace venkovních fitness 
prvků (workout). Před instalací jsme museli provést úpravy terénu, na který se 
po instalaci sestavy položily bezpečnostní dopadové zatravňovací dlaždice. 
Sestava bude sloužit nejen žákům ZŠ od 140 cm výšky, ale i široké veřejnosti. 
Celková cena sestavy činila 258.162 Kč. Na realizaci jsme získali dotaci z Fondu 
Vysočiny – Sportoviště 2021 ve výši 100.000 Kč.

1 2
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RESTAUROVÁNÍ KŘÍŽKŮ

V průběhu měsíců září a říjen byly zrestaurovány tři křížky. Jednalo se o obnovu že-
lezného kříže na betonovém základu kříže bratří Janů na kraji v parku, dále o liti-
nový kříž na pískovcovém soklu na návsi v Hluboké a o kříž Špického u silnice na 
Staré Ransko. Restaurování provedl opět pan Otakar Marcin z Jihlavy. Největší pro-
měnou prošel kříž Špického, kde se mimo jiné úplně vyměnil pískovcový sokl, a tím 
kříž „vyrostl“ do výšky, ale i do krásy. Tuto akci podpořilo Ministerstvo zemědělství 
a z dotačního titulu „Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků“ nám přispě-
lo částkou 73.010 Kč. Celková částka za obnovu činila 104.300 Kč.

Dagmar Sobotková
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RESTAUROVÁNÍ VÝMALby PRESbyTÁŘE

Chci vás ve stručnosti informovat o  po-
kračování opravy interiéru našeho farní-
ho kostela sv. Mikuláše v tomto roce. Přes 
určité problémy se nám podařilo realizo-
vat I.  etapu výmalby kostela – gotického 
presbytáře a  sakristie, které předcházelo 
výběrové řízení na zhotovitele. Ten musel 
být držitelem zvláštního povolení – licen-
ce MK ČR na restaurování uměleckořeme-
slných malířských prací. Ve výběrovém 
řízení zvítězil akad. malíř Pavel Procházka 
ze Střížova u Jihlavy.

Při vlastní realizaci bylo nejdříve v pres-
bytáři postaveno prostorové lešení, aby 
mohl být podle závazného stanoviska 
orgánů památkové péče proveden celo-
plošný restaurátorský odkryv vrstev na 
klenbách a  stropu, kde se podle kusých 
informací v kronice kdysi snad nacházely 
vymalované erby nebo jiné motivy, které 
by v  případě kvalitního stavu mohly být 
konzervovány a  prezentovány. Nicméně 
i podrobný restaurátorský odkryv po vrst-
vách existenci těchto výmaleb nepotvrdil. 
Nebyly nalezeny ani v  lokálních sondách 
do starších vrstev, které ale nebylo žádoucí 
při celoplošném odkryvu všechny odstra-
nit. Na kontrolním dni, který byl svolán po 
provedeném restaurátorském odkryvu, byl 
s  pracovníky památkové péče dohodnut 
další postup při obnově výmaleb, že všech-

ny hlubší sondy a poruchy musí být pečlivě 
vytmeleny do roviny prezentované vrstvy, 
a následně bude presbytář restaurátorsky 
pojednán monochromním vápenným ná-
těrem v odstínu lomené bílé (bílá lomená 
okrem). Pracovníci památkové péče také 
předložili vzorky, ze kterých byl vybrán vý-
sledný odstín.

Pro loď kostela byla podle dochovaných 
barev v podkladních vrstvách výmaleb vy-
brána kombinace bílé a světlého okru, bíle 
bude vymalováno zrcadlo stropu a žlutě od 
hrany zrcadla vše zbývající, tedy okrajová 
část stropu a stěny. Tato výmalba bude re-
alizována až v příštím roce 2022.

Chtěl bych tímto jménem Římskokatolic-
ké farnosti Krucemburk i jménem svým vy-
jádřit upřímné díky za poskytnutí finanční 
podpory ze strany MK ČR a z vedení Městy-
se Krucemburk. Vstřícnosti pana starosty 
a zastupitelů k opravě kostela sv. Mikuláše 
si velmi vážím. Vřelé díky patří také re-
staurátorům, manželům Procházkovým, 
stavební firmě pana Josefa Strašila a  Ing. 
arch. Martině Kozákové, která má na sta-
rosti stavební dozor. V neposlední řadě rád 

děkuji farníkům za pečlivý úklid kostela 
po výmalbě a všem občanům za trpělivost 
a porozumění během letošní opravy koste-
la, která se časově protáhla. 

Pavel Seidl
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ROZVOJ SPOLKOVÉ ČINNOSTI SDH

ZUbNÍ ORDINACE

V květnu tohoto roku jsme požádali o podporu spolkové čin-
nosti našich hasičů. Prostřednictvím Místní akční skupiny 
Havlíčkův kraj, o.p.s., jsme obdrželi z Programu rozvoje ven-
kova dotaci ve výši necelých 230.000 Kč na nákup 15 kusů 
pivních setů, čtyř velkých party stanů a  pořízení vestavě-
né skříně v  hasičské klubovně. Celkové náklady činí cca 
285.000 Kč. 

Téma zubního ošetření a dostupnosti péče je dnes horkým téma-
tem, které rezonuje napříč celou republikou. Je smutné, že do-
stupnost této péče nezajistí Ministerstvo zdravotnictví, ale obce 
se samy musí „rvát“ o lékaře a vytvářet individuální podporu pro 
příchod lékařů do menších obcí.  

Od roku 2019 jsme tento problém řešili i v Krucemburku. Ve spo-
lupráci s paní doktorkou MUDr. Ivou Dlouhou byla začátkem listo-

padu tohoto roku otevřena ve zdravotním středisku zrekonstruova-
ná zubní ordinace. Ordinace po uzavření dohody s paní doktorkou 
registruje pouze občany Krucemburku, Starého Ranska a Hluboké.

V rámci rekonstrukce ordinace byly provedeny stavební a příprav-
né práce pro instalaci nového vybavení. V ordinaci byla provedena 
nová elektroinstalace, omítky, pokládka podlah, podhledy s osvět-
lením, výměna radiátorů, zařizovacích předmětů a  kompletní vý-
malba všech prostor a příprava instalací pro zařízení ordinace.

Všechny tyto práce stály cca 400.000 Kč. Do ordinace se potom 
instalovalo vybavení zubní technikou. V  rámci těchto instalací 
bylo namontováno nové křeslo, panoramatický rentgen, kom-
presor se sacími agregáty, sterilizátor a  další. Celková částka to-
hoto vybavení činila 1.500.000 Kč. Na toto vybavení jsme obdrželi 
z  Fondu Vysočiny – programu podpory zajištění stomatologické 
péče částku 300.000 Kč. Nákladově však byla ordinace ještě dražší. 
Na dovybavení ordinace nábytkem a dalším vybavením poskytla 
obec paní doktorce bezúročnou půjčku ve výši 500.000 Kč.

Chtěl bych tímto poděkovat paní doktorce MUDr. Ivě Dlouhé, že 
se rozhodla otevřít ordinaci právě u nás, a popřát, ať se jí v Kru-
cemburku líbí. Dále bych chtěl poděkovat zastupitelům za rychlé, 
jednohlasné rozhodnutí o podpoře obnovy ordinace a realizačním 
firmám za výborně odvedenou práci. 

Otto Kohout

Děkuji tímto pracovnicím MAS Havlíčkův Kraj, o.p.s., za 
pomoc při dotačním managementu. Obec bude mít nyní 
vybavení pro pořádání různých akcí.    
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Z DĚNÍ V  MŠ

Letošní podzim nás překvapil teplým po-
časím, a lákal tak k toulání přírodou s po-
zorováním a  poznáváním našeho krásné-
ho kraje. Nevraceli jsme se s prázdnou, ale 
s  dary, které nám příroda nabídla – pest-
robarevné listí, žaludy, kaštany, kukuřici, 
dýně, šišky, suché trávy. Z  nasbíraných 
přírodnin jsme si zhotovili krásné výrob-
ky. Těmito výrobky jsme si vyzdobili celou 
školku. Barvy pestrého podzimu si odsko-
čily také k  nám do školičky, a  to na dny 
s barvičkou. Ve čtvrtek 7. října jsme jeli do 

Záchranné stanice Pasíčka, kde jsme se se-
známili se zvířátky, která byla zachráněna 
v této stanici z volné přírody. Předposlední 
listopadovou neděli se skupinka dětí zú-
častnila vítání občánků a svým vystoupe-
ním přivítala nová miminka (foto 1).

Starší děti úspěšně ukončily plavecký 
výcvik v bazénu v Hlinsku v Čechách. Pod 
vedením plaveckých instruktorek zažily 
děti spoustu legrace při vodních hrátkách 
a učily se základům plavání. 

Některé nesmělé začátky se přeměnily 
v úžasné plavecké výkony. Za odměnu děti 
získaly mokré vysvědčení, kapříka s nasbí-
ranými šupinkami a medaili.

Předškoláci jezdili do Chotěboře na zim-
ní stadion učit se bruslit (foto  3), všem 
se na ledě líbilo, na závěr dostali medai-
le a  diplomy. Některé děti se zúčastnily 
kroužku „hravé angličtiny“, jiné tanečního 
kroužku. V  říjnu začala logopedie, máme 
čtyři logopedické asistentky, které se stara-
jí o 35 dětí, aby dobře mluvily.

Projekt „ADVENT 2021 v  MŠ KRUCEM-
BURK“ zahájily děti s  kouzelníkem Jiříč-
kem a  společně přivolávali Vánoce, od-
poledne byla tvořivá dílna s  rodiči. Pod 
šikovnýma rukama dětí a  rodičů vznik-
la spousta krásných adventních věnců 
(foto  2). Děti si ozdobily šišky a  společně 
s rodiči se setkali na zahradě u stromečku, 
kdy vlastními společnými silami ozdobili 
stromeček. Stromeček byl slavnostně roz-
svícen a všichni si zazpívali koledy. Všem 
se tato akce včetně zdobení venkovního 
stromečku moc a moc líbila.

O  první adventní neděli přispěly i  naše 
děti ke slavnostní atmosféře, která pano-
vala u rozsvíceného stromečku na náměs-
tí. Svým malým vystoupením určitě zpest-
řily tyto hezké okamžiky. 

Odpoledne 2. prosince si děti připravily 
punčochy na okno a  čekaly do druhého 
dne, zda jim Barbora něco nadělí. To bylo 
radosti!

V  pátek 3. prosince se k  nám nahlásila 
vzácná návštěva – Mikuláš, čert a  anděl 
(foto  4). Kouzelná kniha Mikuláši leccos 
prozradí – kdo je hodný, šikovný, správný 
kamarád nebo všudybylek a  neposeda. 
Všechny děti dostaly dárek. 

A  už se těšíme na čtvrtek 9. prosince, 
kdy si zahrajeme divadelní představení 
„Od Barbory po Štěpána“. Na závěr akce se 
děti v kostýmech vyfotografují.

Svátečně si vyzdobíme celou školku, 
provoníme společně upečeným cukrovím 
a  14. prosince nás čeká Štědrý den s  dá-
rečky, slavnostním obědem a  s  lidovými 
zvyky. 

1

2

3

4
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Od začátku nového školního roku se naše 
práce ve škole rozjela znovu naplno. Učivo 
bylo doplněno řadou vzdělávacích akcí, 
zapojili jsme se do různých soutěží. Žáci 
1. stupně navštívili novou knihovnu v Kru-
cemburku a seznámili se s novými interak-
tivními knihami, prohlédli si, jak se knihy 
řadí a jak je důležité s nimi zacházet. Dětem 
se zde moc líbilo a slíbily, že knihovnu brzy 
zase navštíví. Ke konci listopadu, s blížícími 
se svátky, pro ně paní Kotenová v knihovně 
připravila zajímavou besedu o knižních no-
vinkách a zároveň se pokochali pohledem 
na výstavu vánočních věnců. 

Prvňáčci si s  paní učitelkou vyrazili na 
vycházku po obci Krucemburk, aby zjistili, 
kolik dopravních značek se v  okolí školy 
nachází, kde je přechod pro chodce a  jak 
je důležitá správná chůze po chodníku. Ve 
4. třídě absolvovali žáci výukový program 
Prevence dětských úrazů. Vyzkoušeli si pod 
vedením odborníka masáž srdce na plastic-
ké figuríně, stabilizovanou polohu, zopako-
vali si dopravní situace a důležitá telefonní 
čísla. Výukový program První pomoc do 
škol byl připraven pro žáky 9. třídy. Ti si vy-
zkoušeli resuscitaci, jak poskytnout první 
pomoc při různých úrazech. Přednáška při-
nesla i zajímavosti ze zdravotnické praxe. 

Dalšího výukového programu PodpoVRCH 
se zúčastnili žáci 2.–5. ročníku v jihlavské 
ZOO. Seznamovali se s životem zvířat for-
mou her a  výukových aktivit. Velká část 
programu proběhla přímo venku v areálu 
ZOO. Od září nás navštěvuje rodilá mluv-
čí Béatrice Na Champassak na anglický 
jazyk. Jednou měsíčně žáci 7., 8. a 9. třídy 
konverzují na běžná témata ze života. Ne-
zapomnělo se ani na naše deváťáky, kteří 
již nyní řeší, kam po základní škole. Proto 
navštívili Přehlídku středních škol a  pří-
mo zavítali do školy Obchodní akademie 
a  hotelové školy v  Havlíčkově Brodě. Zde 
si prohlédli učebny, tělocvičnu, knihovny, 
odborné učebny, získali informace o učeb-
ních oborech. Žáci 8. a  9. třídy navštívili 
koncentrační tábor v  Osvětimi, kde na 
vlastní oči viděli hrůzy holocaustu.

Ve 3. třídě se žáci při hodině matemati-
ky zabývali finanční gramotností. Vytvořili 
si obchod a  hravou formou si vyzkoušeli 
roli nakupujícího i prodávajícího a hlavně 
museli dobře počítat, aby zjistili, co a  za 
kolik si mohou koupit. Družstvo ve složení 
Kristýna Kohoutová, Romana Málková, Jan 
Šulc a Michal Zrzavý se zúčastnilo Přírodo-
vědného klání na Gymnáziu v Chotěboři. 

ZPRÁVy Z NAŠÍ ZŠ

Poslední týden před Vánocemi jdeme 
potěšit dědečky a  babičky v  Domě 
s pečovatelskou službou s malým vá-
nočním dárečkem. Při cestě se zasta-
víme na Úřadu městyse Krucemburk 
s  poděkováním a  přáním pěkných 
Vánoc. Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat všem sponzorům, rodi-
čům, bývalým pracovnicím školky za 
nezištnou pomoc při zajišťování akcí 
a za finanční pomoc.

Zakončení projektu „Advent 2021“ 
bude 6. ledna 2022 „Kosmickým zážit-
kovým stanem“. 

Všem přejeme krásné prožití vánoč-
ních svátků, v novém roce zdraví, štěs-
tí a spokojenost.

kolektiv zaměstnanců MŠ

1

2 4

3

Pokračování – Z dění v MŠ

1 Výuka AJ s rodilou mluvčí
2 Návštěva v jihlavské ZOO
3 Exkurze ve firmě Zemědělská a. s.
4 Plavecký výcvik v bazénu Hlinsko
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Plnili úkoly z matematiky, fyziky, chemie, 
přírodopisu a informatiky. Nevedli si vůbec 
špatně, v konkurenci 12 týmů se umístili na 
krásném 5. místě. Žáci 8. a 9. ročníku se za-
pojili do celostátní soutěže Přírodovědný 
klokan. Řešili otázky z matematiky, fyziky, 
přírodopisu a  zeměpisu. Cílem soutěže je 
vzbudit zájem o technické a přírodovědné 
obory. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali Mi-
chal Zrzavý a Simona Podroužková z 9. tří-
dy a Mirka Vašková z 8. třídy. Další soutěž, 
do které se naši žáci pravidelně zapojují, je 
Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 
2021–22. Zatím proběhlo 1. kolo regionální 
soutěže. Tři nejúspěšnější žáci z  9. třídy 
Lukáš Brabec, Michal Zrzavý a Jan Šulc po-
stoupili do 2. krajského kola.

I  v letošním roce se žáci naší školy zú-
častnili Logické olympiády. Tato soutěž 
rozvíjí především schopnost samostatného 
logického uvažování. V domácích podmín-
kách online žáci plnili úkoly základního 
kola. Nejlepších výsledků dosáhly: v kate-
gorii A (3.–5. ročník) Lucie Rosická z 5. tří-
dy a v kategorii B (6.–9. třída) Mirka Vaš-
ková. Začátkem listopadu žáci z 6.–9. třídy 
řešili 15 zajímavých úloh školního kola ma-
tematické soutěže Pythagoriáda 2021. Nej-
úspěšnější řešitelé z jednotlivých tříd jsou: 

Otto Kohout ze 6. třídy, Mirka Vašková 
z 8. třídy a Michal Zrzavý z 9. třídy. V říjnu 
proběhla v  rámci Volby povolání exkurze 
v  Zemědělské a. s. pro žáky 8. třídy. Žáci 
si prohlédli jednotlivá pracoviště, kde jim 
byly poskytnuty veškeré informace o prá-
ci v zemědělství. Naši páťáci se celoročně 
účastní soutěže v Rytmu zdraví, která mo-
tivuje k správnému stravování a zdravému 
životnímu stylu. 

Podzimní příroda vždy lahodí oku svými 
barvami, které zvláště ve slunečních paprs-
cích krásně září. Probíhají i sklizně různých 
podzimních plodů. Žáci přinesli do školy 
různou zeleninu a ovoce netradičních tva-
rů – patvary brambor, dýní, hrušek a  jab-
lek. Nejen, že se nad těmito tvary nasmáli, 
ale udělali výstavku na chodbě, kde si tyto 
výpěstky mohou všichni prohlédnout. Žáci 
4. a 5. ročníku absolvovali od září do konce 
listopadu plavecký výcvik v Hlinsku, kde se 
pod odborným vedením zdokonalili v  zá-
kladních plaveckých stylech. 

Česká školní inspekce připravila pro 
základní školy a  víceletá gymnázia mož-
nost dobrovolného testování s obsahovým 
zaměřením na český jazyk, matematiku 
a  anglický jazyk. Naše základní škola se 
do tohoto projektu zapojila a v období od 

18. října do 15. listopadu žáci 6., 8. a 9. tří-
dy vypracovali testy z uvedených předmě-
tů. Cílem zjišťování je poskytnout žákům, 
jejich rodičům, učitelům a  ředitelům škol 
objektivizovanou a  relevantní informaci 
o výsledcích vzdělávání v kontextu dopa-
dů mimořádných opatření (dlouhodobá 
absence prezenční výuky).

Tři měsíce poctivé školní práce utekly 
jako voda a nadešel advent. Všechny třídy 
byly svátečně vyzdobeny a provoněny jeh-
ličím. Kvůli zhoršené koronavirové situaci 
proběhla mikulášská nadílka v rámci tříd, 
kde si paní učitelky 1. stupně připravily 
vlastní program. Všichni žáci byli odmě-
něni sladkostmi a  hříchy zůstaly zapsány 
v „čertově deníku“ na příští rok. Ve vyzdo-
bených třídách si děti mezi sebou předaly 
před vánočními prázdninami malé dárečky 
a poté se rozloučily a rozešly se natěšené na 
nadcházející svátky do svých domovů. 

V  této těžké době všem přejeme klidné 
prožití vánočních svátků, hlavně hodně 
zdraví a  štěstí do nadcházejícího roku 
2022.  

kolektiv zaměstnanců ZŠ

Zimní kRajina
Zima už je přede dveřmi. Toto období mám 
ze všech nejraději. Je to tak kouzelné a pře-
krásné. Z vyhřáté postele pozoruji oknem 
bílou sametovou a nadýchanou pokrývku 
sněhu na kopcích a  na domech. Na jed-
lích jsou sněhové čepice, v čarovném lese 
se zvířátka chystají k  zimnímu spánku. 
Venku se vznášejí a  poletují vločky jako 
tanečnice. A  padají jedna za druhou na 
zmrzlou půdu, připomínají mi třpytivá pír-
ka z peřin. Děti ve sněhu vesele poskakují, 
sáňkují a koulují se, staví sněhuláka, který 
v chladné noci hlídá dům. 

Miroslava Vašková, 8. třída

Zima
Přichází mrazivé počasí a vládu nad kraji-
nou převzala královna Zima. Padají sněho-
vé vločky jako třpytící se drahokamy z ml-
havě bílé oblohy. Za okny můžeme spatřit 
velké kupy prachového sněhu, které nám 
brání pootevřít vrátka. S  rodinou pečeme 
perníčky, které se na nás smějí zdaleka 
více než počasí za okny. V  domcích nás 
zahřívají kachlová kamna, ve kterých pras-
ká oheň a přeskakují jiskry. Teplo domova 
mám ráda. 

Kristýna Kohoutová, 8. třída

ADVENTNÍ PŘÁNÍ 
SENÁTORA JANA TECLA

ŽÁCI ZŠ – NA TÉMA ZIMA

Zimní PRocháZka
Přišla k nám zima. Krajinu nám přikryla těžká bílá peřina. Na oknech zasněžených domů 
se začínají dělat ledové kytičky, které působí příjemným dojmem. Většina lidí sedí doma 
pod dekou s čajem. Nevystrčí ani nos z bytu. Zatímco já se rozhodla prozkoumat kouzel-
nou krajinu. Teple oblečená se procházím bílým lesem. Všude je ticho, až z toho jde mráz 
po zádech. Jediné, co slyším, je křupání sněhu pod nohama. Nemohu se nabažit toho nád-
herného a okouzlujícího pohledu. Tváře mám červené od mrazu. Dýchnu si teplý vzduch 
do studených dlaní a  v tom mi na nos spadne velká bílá vločka. Dám dlaně před sebe 
a chvíli pozoruji, jak mi na ně padají tiché sněhové vločky. Usměju se a mířím domů do 
tepla, k roztopeným kamnům a hrnku voňavého čaje.

Lenka Beránková, 8. třída

Adventní čas je pro mnohé z  nás nej-
krásnějším obdobím roku. Je to čas na-
děje, očekávání, zrození, vzájemného 
obdarování, radosti a  zejména dobro-
činnosti. Právě jako čas dobročinnosti 
vnímám vlastně celý letošní rok. Rád 
bych za aktivity vás všech, které nároč-
né pandemické období přivedlo k jaké-
koli dobrovolnické pomoci, poděkoval. 

Děkuji všem, kteří byli ochotní udělat 
něco navíc. Třeba nemocnému sousedovi 
zajistit nákup potravin nebo léků. Stačí, 
když si uvědomíme význam slov pocho-
pení, sounáležitost, tolerance a  solida-
rita. Inspirujme se i  v  novém roce zno-
vuzrozením dobrovolnické pomoci.

Přeji vám, abyste v  čase radostné-
ho očekávání vánočních dnů dokázali 
načerpat energii pro podání pomocné 
ruky. Nemusí jít jen o velké činy – často 
stačí milé slovo, povzbuzení či úsměv 
k  tomu, abychom prolomili smutek, 
který se v někom z našich blízkých ne-
nápadně usadil. 

Vážení a  milí občané Krucemburku, 
přeji Vám radostné Vánoce, přeji Vám, 
abyste měli důvody udržet si úsměv na 
tváři, a do roku 2022 všem přeji zejména 
pevné zdraví.

Váš senátor Jan Tecl 
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ZPRÁVy Z ÚŘADU MĚSTySE SLOVO STAROSTy

STŘÍPKy Z ÚM

Vážení Krucemburští, 
Ranečtí a Hlubočtí,

do konce roku zbývá už jen 
pár dní, které si budeme užívat 
v  rodinném kruhu a  pohodě. 
Předchozí týdny byly ale plné 
napjatých událostí. Řešili jsme 
přemrštěný růst energií, ko-
modit, potravin a dnes občany 
České republiky rozdělují vládní restrikce, 
které zakazují lidem bez očkování proti co-
vidu-19 volnost pohybu.

Tyto restrikce jistě nejsou správné, ome-
zují svobodu občanů a zvyšují napětí mezi 
lidmi, a dokonce i v samotných rodinách. Je 
třeba se ale podívat na naši současnou situ-
aci rozšířenou optikou a ptát se, zda máme 
jako společnost kromě očkování jinou mož-
nost, jak se zbavit epidemie koronaviru?

Očkování obecně pomáhá člověku vytvá-
řet imunitu a chránit člověka před nakaže-
ním nebo vážným průběhem nemoci, a to je 
staletím ověřená pravda. Je také faktem, že 
vir rychle mutuje a vznikají nové varianty, 
které je třeba přeočkovat. Bez očkování se 
ale vir bude šířit populací rychleji a  bude 
neustále vytvářet nové a nové mutace. 

Shrňme si dostupná fakta. Očkování 
chrání proti infekci zhruba z  90 %, u  ri-

zikových skupin 70–80 %. 
V  nemocnicích na jednotkách 
intenzivní péče leží min. 70 % 
pacientů, kteří nebyli očkováni.

Chceme opravdu zažít další 
velký lockdown, mít opět zavře-
né školy, školky, podniky, úřady 
a nemocnice fungující v nouzo-
vém módu, přeplněné covidový-

mi pacienty na dýchacích přístrojích a zdra-
votníky na pokraji svých sil?

Vakcinologové a epidemiologové se v dr-
tivé většině shodují, že očkování pomáhá, 
a ukazuje to i praxe. Proč je tedy proočko-
vanost pouze kolem 60 %?

Mrzí mne, že se otázka našeho zdraví 
stává zpolitizovanou a  jako společnost si 
neuvědomujeme ohromnou míru rizika, 
kterou covid-19 přináší. Zkusme si před-
stavit, jaký by byl dnes svět, kdybychom 
v minulosti diskutovali na sociálních sítích 
o tom, jestli budeme očkovat černý kašel, 
příušnice, spalničky, žloutenku nebo teta-
nus? Kolik lidí musí ještě přijít o život, aby-
chom si uvědomili, že není jiné cesty, než 
se nechat naočkovat?

Chtěl bych tímto poprosit všechny neroz-
hodné občany, aby si zachovali svůj zdravý 
rozum a  v  rámci občanské odpovědnosti, 

s potlačením averze vůči politickým auto-
ritám a  vládním nařízením, přehodnotili 
svůj postoj k očkování, a pomohli tak za-
bránit šíření koronaviru.

Cílem nás všech je přece přežít covid-19, 
vrátit se co nejdříve k normálnímu životu 
bez omezení, vládních nařízení a bez stra-
chu z nákazy moci zase svobodně žít.

Milí spoluobčané,
chtěl bych touto cestou poděkovat za práci 
v  roce 2021 zaměstnancům Úřadu městy-
se, technických služeb, Domu s pečovatel-
skou službou, zastupitelům obce, zaměst-
nancům základní školy, mateřské školy, 
knihovny, kina, ale také všem občanům, 
kteří nám pomáhají vytvářet v obci lepší ži-
votní prostředí a není jim lhostejné, kde žijí.

Přeji Vám do nového roku 2022, abyste 
byli zdraví, spokojení, uměli se radovat 
z  maličkostí a  byli optimističtí k  lepším 
zítřkům.

Mgr. Otto Kohout
motto:
„Lidské štěstí, to je taková šňůrka,  
na kterou navlékáme malé korálky,  
taková malá štěstí – čím jsou drobnější 
a čím je jich víc, tím je to jejich štěstí větší.“

Jan Werich

Rok 2021 byl pracovně vytížený nejen stavebními činnost-
mi, ale také projekční přípravou a zajišťováním finančních 
prostředků z dotačních titulů. Vedle v tabulce předkládáme 
přehled dotačních akcí, které se nám podařilo zajistit.

Plánované investice v ZŠ krucemburk
Na příští rok je naplánována rekonstrukce odborné učebny 
fyziky a  chemie včetně kompletního vybavení. Na rekon-
strukci jsme obdrželi 95% dotaci z IROP přes MAS Havlíčkův 
kraj, o.p.s., ve výši necelých 1,9 mil.

Dalším projektem, který nyní prochází kontrolou posky-
tovatele IROP, je Rekonstrukce a  vybavení školní dílny, na 
který jsme přes MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., požádali o dotaci 
ve výši necelých 630.000 Kč. 

V rámci plánů ve škole je potřeba řešit především opravu 
kmenových učeben. Tento rok jsme měli zpracovaný projekt 
na opravu všech kmenových učeben a žádali jsme o dota-
ci na Ministerstvo financí. Pro nízkou alokaci (celkovou 
částku, kterou ministerstvo rozdělilo) nám bohužel nebyla 
dotace poskytnuta. Na opravy kmenových učeben budeme 
hledat peníze z rozpočtu obce. 

Na kompletní rekonstrukci odborných učeben a  zázemí 
učitelů nyní připravujeme projekt. O  dotaci budeme žádat 
do Integrovaného regionálního operačního programu.

cyklostezka krucemburk – St. Ransko
Na podzim tohoto roku byly ukončeny projekční práce pro 
výstavbu cyklostezky Krucemburk – Staré Ransko. Projekt byl 
úspěšně konzultován s poskytovatelem dotace na Státním fon-
du dopravní infrastruktury. Nyní vyřizujeme stavební povolení 
a počátkem příštího roku budeme žádat o dotaci. Děkuji tímto 
všem vlastníkům pozemků, kteří nám dali souhlas se stavbou.

Mgr. Otto Kohout

Dotace 2021 Částka
Úřad práce – Veřejně prospěšné práce – údržba zeleně  45 000 Kč 
Pečovatelská služba – zajištění služeb DPS  643 000 Kč 
Pečovatelská služba – zajištění služeb DPS - dodatek  240 000 Kč 
Památky 2021 – Památník padlých na náměstí  235 631 Kč 
Restaurování a obnova křížků  73 010 Kč 
Obnova venkova 2021 – komunikace Řeka - Staré Ransko  100 000 Kč 
Akceschopnost JPO Krucemburk 2021  30 000 Kč 
Stavební úpravy hřbitovní zdi v Krucemburku  500 000 Kč 
Krucemburk – parkoviště pro zdravotní středisko  1 000 000 Kč 
Cyklodoprava a cykloturistika 2021 – projekce cyklostezky St. Ransko  176 420 Kč 
Biocentrum Mlýnské rybníky – Zaďák a Macurák  10 279 937 Kč 
Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy SDH  30 000 Kč 
Rozvoj spolkové činnosti SDH Krucemburk  227 867 Kč 
Pořízení elektromobilu pro PS v Krucemburku  1 142 077 Kč 
Sportoviště  2021 – Workout u ZŠ  100 000 Kč 
COVID 19 – pečovatelská služba  171 715 Kč 
Modernizace ICT vybavení knihoven – Krucemburk, St. Ransko  55 000 Kč 
Podpora zajištění stomatologické péče 2021 – vybavení ordinace  300 000 Kč 
Projektová příprava ve vodním hospodářství 2021 – kanalizace St. Ransko  269 750 Kč 
Informační a komunikační technologie 2021 – úřad městyse  93 665 Kč 
Odpady 2021  100 000 Kč 
Klubovna SDH Krucemburk – zateplení klubovny  431 235 Kč 
Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v roce 2019  404 730 Kč 
Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v roce 2020  781 231 Kč 
Les – hospodaření v lesích  70 637 Kč 
Rok 2021 celkem  17 500 905 Kč 

Dotace schválené pro realizaci v roce 2022 Částka
Oprava hlavního kovového kříže s korpusem Krista 
na katolickém hřbitově v Krucemburku 143 290 Kč

Rekonstrukce a vybavení učebny fyziky a chemie 1 873 944 Kč
Rekonstrukce a vybavení školní dílny 628 000 Kč
Rok 2022 celkem 2 645 234 Kč
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SboR DobRoVolných haSiČů
Městys Krucemburk v letošním roce podal 
žádost o  dotaci z  Fondu Kraje Vysočina 
pro vybavení JPO Krucemburk. Jednalo se 
o  dotaci na „Akceschopnost jednotek po-
žární ochrany obcí“. Naše žádost na dotaci 
byla úspěšná a  byla podepsána smlouva 
o poskytnutí dotace v celkové výši 30.000 
Kč. Dotaci jsme použili na nákup dovy-
bavení zásahové jednotky. Byly pořízeny 
zásahová obuv, rukavice, kotvicí spojky, 
výstražné vesty a hlavně motorová pila GS 
520 včetně příslušenství.

obnoVa VEnkoVa VySoČiny 2021
Městys Krucemburk získal z dotačního pro-
gramu z  Fondu Kraje Vysočina – Obnova 
venkova Vysočiny 2021 částku 100.000 Kč. 
V rámci dotace opravil kritické úseky míst-
ní komunikace v  katastru Staré Ransko. 
Jednalo se o opravu výtluků a zpevnění čás-
ti krajnice v délce 600 metrů a následný ce-
loplošný nástřik opravených částí komuni-
kace. Oprava se týkala místní komunikace 
v Starém Ransku od odbočky na takzvanou 
Černou silnici po rekreační středisko Řeka. 
Opravu provedla firma Colas CZ (Praha 9) 
za celkovou cenu 530.391 Kč.

inFoRmaČní a komUnikaČní 
tEchnoloGiE 2021
Městys Krucemburk získal z dotačního pro-
gramu Fondu Kraje Vysočina – Informační 
a  komunikační technologie 2021 částku 
93.349 Kč. Projektem Zabezpečení pro Úřad 
městyse Krucemburk bylo vyřešeno cent-
rální zabezpečení stanic a serveru. Řešením 
je jednotná centralizovaná správa klient-
ských stanic, serveru a  zálohování. Insta-
lací a  zabezpečením byla pověřena firma 
OK  COMP, s.r.o, Jaurisova 515/4, Praha 4, 
za celkovou cenu 143.614 Kč.

Připravované projekty nebo 
žádosti o dotace na příští a násle-
dující roky:
•	 Výstavba komunikace a kanaliza-

ce v průmyslové zóně
•	 Oprava místních komunikací 
•	 Rekonstrukce Úřadu městyse
•	 Výstavba cyklostezky na St. Ransko
•	 Kanalizace Staré Ransko
•	 Bezpečnostní schodiště kino 

Krucemburk
•	 Rekonstrukce kmenových učeben 

ZŠ Krucemburk
•	 Rekonstrukce odborných učeben 

a zázemí učitelů v ZŠ Krucemburk
•	 Revitalizace parku
•	 Mobilní skatepark u krucembur-

ského parku  
•	 Výstavba pumptracku u krucem-

burského parku
•	 Základní technická infrastruktura 

stavebních parcel pod parkem

VybRANÉ DOTACE LETOŠNÍHO ROKU Z fONDU KRAJE VySOČINy

PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTy
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UPOZORNĚNÍ PRO NÁJEMCE HRObOVÝCH MÍST

OTEVÍRACÍ DObA ÚM V ObDObÍ SVÁTKŮ

OZNÁMENÍ

ÚMRTÍ 
V měsících červnu až listopadu 2021 

zemřeli tito občané:

krucemburk:
3. 8. Zdenka Novotná
30. 8. Pavel Janovský
10. 10. Jiřina Čermáková
25. 10.  Jiří Bačkovský
18. 11.  Jana Matoušová

Staré Ransko::
7. 10.  Augustina Polívková

Čest jejich památce.

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme nájemce hrobových 
míst na katolickém a  evangelickém 
hřbitově v  Krucemburku, že je jejich 
povinností oznámit na Úřadu městyse 
Krucemburk veškeré úpravy na hro-
bových zařízeních (hrobu) před zahá-
jením prací. To znamená, že pokud se 
nájemce rozhodne provádět jakékoliv 
úpravy na hrobě, je nutný nejprve sou-
hlas pronajímatele hrobového místa, 
což je Městys Krucemburk, a teprve pak 
si objednat práce u kamenické firmy. 

V případě úmrtí, kdy bude zemřelý 
ukládán do hrobu, je nezbytné bez-
odkladně zajistit si na Úřadu měs-
tyse v  kanceláři matriky písemný 
souhlas s  otevřením hrobu, zajistit 
si u odborné firmy vykopání hrobu 
a pak teprve domlouvat termín roz-
loučení a zajištění parte na pohřební 
službě. Předejdete tím případným ne-
příjemnostem a nedorozuměním.

V  případě ukládání urny je rovněž 
nezbytné předem informovat v kance-
láři matriky.

Čtvrtek 23. 12. 2021 ZAVŘENO
Pátek 24. 12. 2021 ZAVŘENO
Pondělí  27. 12. 2021 ZAVŘENO 
Úterý 28. 12. 2021 8.00–14.00 hod.  
Středa  29. 12. 2021 8.00–16.00 hod.  
Čtvrtek 30. 12. 2021 ZAVŘENO  
Pátek 31. 12. 2021 ZAVŘENO

Žádáme tímto občany, aby ke komunikaci využívali primár-
ně e-mailové, telefonické nebo písemné spojení a minimali-
zovali tím osobní úřední jednání. Písemnou komunikaci lze 
vhodit do poštovní schránky, která je umístěna pod schody 
Úřadu městyse, a  poplatky lze odeslat bezhotovostně pro-
střednictvím banky.

Oznamujeme občanům, že od 1. ledna 2022 
již nebudou zasílána upozornění k  platbě 
poplatku za komunální odpad. Každý po-
platník má povinnost dle Obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2021 mít uhrazen poplatek 
do 31. 3. 2022 za aktuální kalendářní rok. 
Platbu přednostně provádějte elektronicky 
na níže uvedený účet městyse Krucemburk, 
případně i  v  hotovosti na Úřadu městyse 
Krucemburk v úředních hodinách (pondělí 
a středa 8.00–11.30, 12.15–17.00 hodin). Pro 
rok 2022 je sazba poplatku 700 Kč za osobu 
a rok.

Pokyny pro elektronickou platbu:
Číslo účtu: 1125171369/0800
Jako variabilní symbol uvádějte číslo domu 
+ 3722 pro Krucemburk, 37221 pro Hlubo-
kou a 37222 pro Staré Ransko.
Do zprávy pro příjemce napište: 
KO 2022 + jméno poplatníka za nemovitost.

Pokud provádíte platbu přes SIPO nebo 
máte nahlášenou e-mailovou adresu, toto 
oznámení se Vás netýká.

Pokud nebudou místní poplat-
ky včas poplatníkem zaplaceny 

nebo plátcem včas odvedeny, bude vy-
stavena upomínka, která bude zpoplat-
něna. Správce poplatku může místní 
poplatky nebo část těchto místních 
poplatků zvýšit až na trojnásobek; toto 
zvýšení je příslušenstvím místního po-
platku!!!

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

Městys Krucemburk nabízí mož-
nost prodeje vlákniny – palivo-
vého dřeva v  délce 2,5  a 4  metry 
za cenu 500 Kč/1plm +15 % DPH. 
Dřevo bude na odvozním místě 
a  doprava je vlastní. Bližší infor-
mace na telefonu 608 322 287 
(Jaromír Mifka).

POKyNy PRO NÁVŠTĚVNÍKy OHŇOSTROJE
Prosíme všechny občany a návštěvníky Krucemburku, aby 
31. 12. 2021 nechodili k místu odpalu, ale zůstali na jiných 
veřejných prostranstvích nebo přímo u  svých domovů 
a dodržovali mimořádná vládní opatření k zamezení šíře-
ní koronaviru. Ohňostroj bude možno pozorovat po celém 
Krucemburku. Děkujeme.

Městys Krucemburk 
srdečně zve na 

TRADIČNÍ
OHŇOSTROJ
31. 12. 2021

OD 17 HODIN

NA LOUCE 
NAD KRUCEMbURKEM 

(místo, kde se dříve 
pálily čarodějnice)

!

i jak postupovat při poruše veřejného osvětlení
V naší obci spravuje veřejné osvětlení společnost Osvět-

lení a energetické systémy, a.s., která má pro hlášení poruch 
zřízenou bezplatnou telefonní linku 800 101 109. Tato lin-
ka je v provozu 24 hodin denně. Žádáme vás, abyste poru-
chy na veřejném osvětlení hlásili na infolinku. Sloupy s ve-
řejným osvětlením jsou označeny číslem, podle kterého lze 
identifikovat umístění poruchy.
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Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych 
trochu obšírněji popsala, jak se do bu-
doucna bude vyvíjet situace v odpadovém 
hospodářství a  co to bude znamenat pro 
obce a občany. Jak již jsem psala v minu-
lých číslech časopisu, od ledna 2021 začal 
platit nový zákon o  odpadech. Zásadní 
změnou v tomto zákoně je výpočet zákon-
ného poplatku za ukládání odpadu na 
skládku, tzv. skládkovací poplatek a na něj 
navazující třídící sleva.

Výše skládkovacího poplatku se bude 
postupně od letošního roku měnit až 
do roku 2030, a to ze současných 800 kč 
až na 1.850 kč za tunu odpadu. Cílem je 
snížit množství odpadu, který by mohl být 
využit recyklací či energeticky.

každá obec může požádat o  uplat-
nění slevy ze zákonného poplatku, ale 
má to háček – jen do výše 200 kg/osobu 
ročně. tato hranice se bude každý rok 
o  10 kg snižovat. Má to obce motivovat 
k vyšší míře třídění odpadu. Pro informaci: 
nám tato sleva vydržela do konce října, od 
listopadu již máme skládkovací poplatek 
za plnou cenu. Za loňský rok nám průměr 
směsného komunálního odpadu na obča-
na vycházel vysoko, a to 242 kg, letos to za-
tím vypadá o něco lépe – 220 kg na osobu, 
přesto je to stále hodně. Podotýkám, že do 
kategorie komunálního odpadu se bohu-
žel počítá i objemný odpad a taktéž odpad 
hřbitovní. Objemný odpad se nám zvýšil 
téměř na dvojnásobek, což přisuzuji době 
covidové.

Další povinností obcí bude zajistit, aby 
odděleně soustřeďované recyklovatelné 
složky KO tvořily: v roce 2025 a v následují-
cích letech alespoň 60 %, v roce 2030 a ná-
sledujících letech alespoň 65 % a  v  roce 
2035 a následujících letech 70 %. Za nepl-
nění této povinnosti hrozí obci pokuta až 
do výše 200.000 Kč. Naše obec se pohybuje 
okolo 52 %. od ledna 2022 se nám opět 
zvýší poplatky za vývoz papíru a  plas-
tu o více než 20 %, sklo více než o 50 % 
a také vývoz komunálního odpadu.

Všechny tyto skutečnosti nás přinutily ale-
spoň minimálně zvednout místní popla-
tek za obecní systém odpadového hospo-
dářství. Zastupitelstvo na svém zasedání 
dne 8. 12. 2021 schválilo výši poplatku na 
700 Kč ročně za obyvatele či nemovitost.

jak tedy snížit množství komunálního 
odpadu?
•	 správným tříděním: po obcích máme dost 

kontejnerů na tříděný odpad a k dispozici 
sběrný dvůr;

•	 využívání kompostérů a hnědých popel-
nic na biodpad: právě bioodpad v popel-
nicích na komunální odpad dělá většinu 
odpadu v období podzimu, kdy se do po-
pelnic hází jablka a odpad ze zahrádek. 

Je třeba maximálně využívat k  těmto úče-
lům sběrný dvůr, popř. velké kontejnery 
na bioodpad na Starém Ransku. Bohužel 
hnědé kontejnery nemohly po obci být roz-
místěny déle, jelikož svozová firma vždy 
koncem října ukončí svoz těchto popelnic 
a  začne opět vyvážet až koncem dubna. 
V  tomto mezidobí je třeba maximálně 
využívat sběrný dvůr, po dohodě s obslu-
hou možno i mimo pracovní dobu.

Obci se např. podařilo ušetřit cca 80 tisíc 
jen za to, že se změnila frekvence vývozu 
plastů z 2× týdně na 1× týdně, a posílením 
problematických míst, kde kontejnery na 
plast nestačily.

Na závěr opět musím apelovat na udržo-
vání pořádku v okolí kontejnerových stání: 
pokud přijedete ke kontejneru, který je již 
plný, prosím nenechávejte odpad vedle, je 
to považováno za černou skládku. Obsluha 
při vývozu nám takto volně ložené pytle, 
věci nevyveze a zůstává to na stanovištích! 

V  Hluboké jsme velkoobjemový kontej-
ner byli nuceni vyměnit za 2 menší kontej-
nery z prostého důvodu – tento kontejner 
měl sloužit pouze na komunální odpad, 
popel, ale v  posledním roce sloužil jako 
„sběrný dvůr“ – bylo v něm vše od popela, 
plastů, dřeva, trávy, skla, zbytků koberců, 
sutě až po plechovky od barev.  

To v současné době již není možné tolero-
vat z výše uvedených důvodů – zvyšování 
cen skládkovného apod. Pokud se bude 
tento sortiment opakovat i  v  malých kon-
tejnerech, odebereme i tyto. Každý majitel 
nemovitosti by měl mít svoji 120litrovou 
popelnici na komunální odpad a  obec 
zajistí její vývoz – děkuji tímto těm, co 
již takto učinili a neměli s  tím žádný pro-
blém. Tato situace se bohužel opakuje i na 
Starém Ransku, proto i tam může dojít ke 
zrušení 1.100litrových kontejnerů na ko-
munální odpad.

Věřím, že současnou situaci nebudeme 
brát na lehkou váhu a k těmto krokům ne-
budeme muset přistoupit.

Opět děkuji všem, kdo třídí odpad a není 
mu lhostejné, jak naše okolí vypadá.

  Dagmar Sobotková

ZPRÁVy Z ÚŘADU MĚSTySE ODPADy – NOVINKy V  ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

•	 Sběrný dvůr bude UZaVŘEn 
v sobotu  25. 12. 2021  
a v sobotu  1. 1. 2022

•	 Vývoz popelnic na komunální 
odpad proběhne v obvyklém 
termínu, tj. v úterý 21. 12. 2021

UPOZORNĚNÍ
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57. zasedání – 15. 9. 2021
RM schvaluje:
* Rozpočtové opatření č. 10/2021.
* Uzavření Smlouvy o výpůjčce vybavení 

zubní ordinace s MUDr. Ivou Dlouhou.
* MŠ výjimku z počtu dětí ve třídě „Krteč-

ci“ z 24 dětí na 28 dětí a ve třídě „Rákos-
níčci“ z  24 dětí na 28 dětí podle zákona 
561/2004 Sb., školský zákon, § 23. 

* Uzavření Smlouvy o  sdružených služ-
bách dodávky elektřiny se společností 
MND (Hodonín) a Městysem Krucemburk 
od 1. 1. 2022.

* Uzavření Smlouvy o  sdružených služ-
bách dodávky elektřiny se společností 
MND (Hodonín) a  Základní školou Kru-
cemburk od 1. 1. 2022. Smlouva bude po-
depsána statutárním zástupcem ZŠ.

* Uzavření Smlouvy o  sdružených služ-
bách dodávky elektřiny se společností 
MND (Hodonín) a Mateřskou školou Kru-
cemburk od 1. 1. 2022. Smlouva bude po-
depsána statutárním zástupcem MŠ.

* Uzavření Smlouvy o  sdružených služ-
bách dodávky plynu se společností 
VEMEX Energie (Praha 6  – Bubeneč) 
a Městysem Krucemburk od 1. 1. 2022.

* Uzavření Smlouvy o  sdružených služ-
bách dodávky plynu se společností 
VEMEX Energie (Praha 6  – Bubeneč) 
a  Základní školou Krucemburk od 1. 1. 
2022. Smlouva bude podepsána statutár-
ním zástupcem ZŠ.

* Uzavření Smlouvy o  sdružených služ-
bách dodávky plynu se společností 
VEMEX Energie (Praha 6  – Bubeneč) 
a Mateřskou školou Krucemburk od 1. 1. 
2022. Smlouva bude podepsána statutár-
ním zástupcem MŠ.

* Zřízení věcného břemene vedení deš-
ťové kanalizace ve prospěch Městyse 
Krucemburk a k tíži pozemkům vedeným 
ve zjednodušené evidenci dle Pozemko-
vého katastru jako č. kat. 1373/4 a č. kat. 
1373/18, a dále pozemkům parc. č. 1373/54, 
parc. č. 1373/63, parc. č. 1373/64 a parc. č. 
1373/65 v k. ú. Krucemburk, a to v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 908-157/2021 
ze dne 31. 5. 2021.

* Uzavření Smlouvy o nájmu nebytových 
prostor na volební místnost okrsku č. 3 – 
Hluboká ve dnech 8.–9. 10. 2021 pro Vol-
by do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR s  p. Josefem Strašilem za celkovou 
cenu 6.500 Kč. 

* Proplacení cen v hodnotě 2.000 Kč na dět-
ský tenisový turnaj, který se konal 11. 9. 
na tenisových kurtech v Krucemburku.

* Proplacení faktury ve výši 175.000 Kč bez 
DPH za opravu místních komunikací 
od firmy Jaroslav Fiala (Dobronín).

* Uzavření nájemní smlouvy na pozemky 
parc. č. 1758/2 (ZE) o výměře 39 m² (dočas-
ný zábor) a 51 m² (trvalý zábor) a pozemek 
parc. č. 1758/5 o výměře 92 m² (trvalý zá-

bor) v  k. ú. Krucemburk se společností 
Lesy České republiky (Hradec Králové) za 
účelem realizace stavby „Stezka pro chod-
ce a cyklisty Krucemburk – Staré Ransko“. 
Výše nájmu činí 1.638 Kč bez DPH/rok.

RM souhlasí:
* Se záměrem odkupu pozemku parc. č. 

234/2  v  k. ú. Staré Ransko a  se záměrem 
prodeje části pozemku parc. č. 226/1 v k. ú. 
Staré Ransko za podmínky zpracování ge-
ometrického plánu na náklady kupujícího.

RM bere na vědomí:
* Zprávu o  vnitřním auditu Pečovatelské 

služby ze dne 17. 8. 2021.

58. zasedání – 6. 10. 2021
RM schvaluje:
* Uzavření Dodatku č. ii. ke Smlouvě o po-

skytnutí dotace – vyrovnávacího příspěv-
ku na vyrovnávací platbu za poskytování 
služeb obecného hospodářského zájmu 
s Krajem Vysočina. Předmětem dodatku je 
navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu.

* Uzavření Smlouvy opravňující provést 
stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje 
Vysočina pro stavbu „Stezka pro chodce 
a  cyklisty Krucemburk – Staré Ransko“ 
s Krajem Vysočina.

* Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
z  Fondu Vysočiny z  programu „Obnova 
venkova Vysočina 2021“ na realizaci pro-
jektu „Oprava místní komunikace v obci 
Staré Ransko“ s  Krajem Vysočina. Výše 
poskytované dotace činí 100.000 Kč.

59. zasedání – 25. 10. 2021
RM schvaluje:
* Rozpočtové opatření č. 12/2021.
* inventarizační komisi ke kontrole 

majetku za rok 2021 ve složení Patrik 
Otradovský – předseda inventarizační 
komise, Ivana Křesťanová a Ludmila Sou-
kupová – členové komise.

* Plán inventur pro rok 2021.
* Žádost o  uzavření mŠ v  době vánoč-

ních prázdnin ve dnech 23.–31. 12. 2021. 
Provoz bude zahájen 3. 1. 2022.

* Proplacení nákladů za vytopení soko-
lovny v rámci projektu Advent 2021 v MŠ.

* Proplacení faktury ve výši 74.233 Kč 
včetně DPH za kompletní dodávku PVC 
a  položení podlahy v  zubní ordinaci od 
firmy Josef Švejda (Tetčice).

* Proplacení faktury ve výši 39.373,40 Kč 
včetně DPH za zpevnění krajnic komuni-
kace Krucemburk – Benátky od společ-
nosti Skanska (Praha 8 – Karlín).

* Přípravu podání žádosti o poskytnutí 
dotace Výzva č. 8 MAS Havlíčkův kraj – 
IROP – „Infrastruktura pro vzdělávání 
a celoživotní učení IV“ – odborné učebny 
v ZŠ Krucemburk. Termín pro podání žá-
dosti je do 19. 11. 2021.

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

spěvkové organizaci MŠ ve dnech 
13.–23. 9. 2021. Kontrola byla provedena 
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů § 27 
odst. 9, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole § 9 odst. 1 a zákona č. 255/2012 
Sb., o  kontrole (kontrolní řád) kontrola 
za období 1/21–6/21. Při kontrole nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky.

* Protokol o  kontrole, vykonané v  pří-
spěvkové organizaci ZŠ ve dnech 13.–23. 
9. 2021. Kontrola byla provedena podle 
zákona č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů § 27 odst. 
9, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kon-
trole § 9 odst. 1 a zákona č. 255/2012 Sb., 
o kontrole (kontrolní řád) kontrola za ob-
dobí 1/21–6/21. Při kontrole nebyly zjiště-
ny chyby a nedostatky.

RM neschvaluje:
* Poskytnutí finančního daru ve výši 

4.500 Kč na financování činnosti spolku 
NAŠE ODPADKY (Uherčice).

RM pověřuje:
* Radku Rudolfovou sestavením inventa-

rizačních seznamů ke kontrole majetku 
za rok 2021.

60. zasedání – 24. 11. 2021
RM schvaluje:
* Rozpočtové opatření č. 14/2021.
* Podání žádosti o  dotaci z  mmR ČR – 

Podpora obnovy rozvoje venkova pro rok 
2022, dotační titul H – podpora budování 
a obnovy míst aktivního a pasivního od-
počinku na realizaci projektu ,,Skatepark 
Krucemburk“. Dále projednala návrh 
a schvaluje uzavření Smlouvy na přípra-
vu a realizaci tohoto projektu včetně ná-
sledné administrace se společností regio-
zona s.r.o., Zlín.

* Podání žádosti o  dotaci z  mmR ČR – 
Podpora rozvoje regionů 2022, dotační 
titul A „Podpora obnovy místních komu-
nikací“, na realizaci projektu „Souvislá 
oprava místní komunikace ulice Augusti-
na Skřivana, Krucemburk“. Dále projed-
nala návrh a schvaluje uzavření Smlouvy 
na zpracování žádosti o dotaci včetně ná-
sledné administrace tohoto projektu se 
Svazkem obcí Podoubraví.

* Podání žádosti o  dotaci z  mmR ČR – 
Podpora rozvoje regionů 2022, dotační 
titul E  „Rekonstrukce a  přestavba veřej-
ných budov“, na realizaci projektu „Sta-
vební úprava a dostavba Úřadu městyse 
Krucemburk – 1. etapa“. Dále projednala 
návrh a  schvaluje uzavření Smlouvy na 
zpracování žádosti o  dotaci včetně ná-
sledné administrace tohoto projektu se 
Svazkem obcí Podoubraví.

INfORMACE Z 57.–60. ZASEDÁNÍ RADy MĚSTySE



15

* Poskytnutí příspěvku na provoz domo-
va seniorů Drachtinka (Hlinsko) pro rok 
2021 ve výši 20.000 Kč.

* Uzavření Smlouvy o  poskytování slu-
žeb dotačního managementu na ad-
ministraci projektu 8. výzvy „MAS Hav-
líčkův kraj – IROP – „Infrastruktura pro 
vzdělávání a celoživotní učení IV“ – díl-
ny v  ZŠ Krucemburk se společnosti Z  + 
M Partner (Ostrava – Moravská Ostrava).

* Souhlasí se zadáním projekčních prací 
a schvaluje uzavření Smlouvy na zpraco-
vání projektu IROP II Rekonstrukce odbor-
ných učeben, zázemí učitelů a konektivita 
ZŠ Krucemburk se společností Z+M  Part-
ner (Ostrava – Moravská Ostrava).

* ZŠ Krucemburk převedení prostředků 
z  rezervního fondu na nákup čistícího 
stroje do kuchyně ve výši 33.000 Kč a na-
výšení rozpočtu na rok 2022 ve výši 21.780 
Kč na zvýšení rychlosti internetu. Částka 
bude zahrnuta do závazných ukazatelů 
rozpočtu pro rok 2022.

* Uzavření Smlouvy o dílo na zabezpečo-
vání vyhrnování sněhu v zimním obdo-
bí 2021–22 na cyklostezce Krucemburk – 
Vojnův Městec s Městysem Vojnův Městec 
za cenu 500 Kč/hod. bez DPH.

* Uzavření Smlouvy o dílo s panem Jose-

fem Strašilem na zajištění údržby komu-
nikací v obci Hluboká a Staré Ransko pro 
zimní období 2021–22. Cena je stanovena 
ve výši 500 Kč bez DPH za 1 motohodinu 
výkonu práce.

* Uzavření smlouvy na pronájem veřej-
ného prostranství pod parkem na koná-
ní pouti v  roce 2022 se žadateli Jozefem 
a Vlastou Spilkovými za cenu 35.000 Kč 
s  tím, že žadatel zajistí u  prostranství 
pouti min. 2 mobilní toalety. 

* Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o po-
skytování služeb – provoz mapového 
serveru GObec ze dne 1. 5. 2012 s posky-
tovatelem GPlus (Sezemice). Předmětem 
dodatku je navýšení měsíční částky za 
provoz na částku 1.900 Kč bez DPH.

* Návrh doplněných dotazů na zpracova-
tele znaleckého posudku v soudním spo-
ru s paní N.

RM neschvaluje:
* Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o ná-

jmu části nemovitosti č. 20358 se společ-
ností Vodafone Czech Republic (Praha 5).

RM souhlasí:
* Se závazkem finanční spoluúčasti z  roz-

počtu obce, při realizaci projektu z  do-

tačního titulu H – podpora budování 
a obnovy míst aktivního a pasivního od-
počinku, ,,Skatepark Krucemburk“.

* Se závazkem finanční spoluúčasti z  roz-
počtu obce, při realizaci projektu z dotač-
ního titulu A „Podpora obnovy místních 
komunikací“, „Souvislá oprava místní 
komunikace ulice Augustina Skřivana, 
Krucemburk“.

* Se závazkem finanční spoluúčasti z  roz-
počtu obce, při realizaci projektu z dotač-
ního titulu E „Rekonstrukce a přestavba 
veřejných budov“, „Stavební úprava 
a  dostavba Úřadu městyse Krucemburk 
– 1. etapa“.

* Se zadáním projekčních prací na zpra-
cování projektu IROP II Rekonstrukce 
odborných učeben, zázemí učitelů a  ko-
nektivita ZŠ Krucemburk společnosti 
Z+M Partner (Ostrava – Moravská Ostrava).

RM doporučuje ZM:
* Schválit záměr koupě/směny dřevě-

ných kabin u rybníku Řeka, koupě po-
zemků 243/14 a 243/24 v k. ú. Staré Ran-
sko, koupě pozemku 49/30 v  k. ú. Staré 
Ransko, koupě pozemku PK 1406/88 v k. 
ú. Krucemburk a záměr prodeje pozemků 
452/1, 302/3, 451/1 v k. ú. Staré Ransko.

INfORMACE Z 18. A 19 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTySE

18. zasedání – 29. 9. 2021
ZM schvaluje:
* Rozpočtové opatření č. 11/2021.
* koupi pozemků parc. č. 44/3 v k. ú. Hlu-

boká o výměře 58 m², odděleného geo-
metrickým plánem č. 159-1243/2021 od 
pozemku parc. č. 44, a parc. č. 43/2 v k. ú. 
Hluboká o výměře 25 m², odděleného ge-
ometrickým plánem č. 159-1243/2021 od 
pozemku parc. č. 43, za cenu 80 Kč/m² od 
majitele B. P. (Hluboká). Veškeré náklady 
spojené s koupí pozemku hradí kupující.

* koupi pozemku parc. č. 1364/3 v  k. ú. 
Krucemburk o výměře 3.201 m², oddě-
leného geometrickým plánem č. 857-
297/2019 od pozemku PK parc. č. 1372/1, 
za cenu 80 Kč/m² od majitele E. H. (Kru-
cemburk). Veškeré náklady spojené 
s koupí pozemku hradí kupující.

* Prodej ideální ½ pozemku parc. č. 
535/23 v  k. ú. Krucemburk o celkové vý-
měře 24 m² za cenu 80 Kč/m² panu R. R. 
(Krucemburk). Veškeré náklady spojené 
s koupí pozemku hradí kupující.

* Prodej pozemku parc. č. 776/13 v  k. ú. 
Krucemburk o výměře 125 m², odděleného 
geometrickým plánem č. 913-218/2021 od 
pozemku parc. č. 776/12, za cenu 80 Kč/m² 
paní I. N. (Krucemburk). Veškeré náklady 
spojené s koupí pozemku hradí kupující.

* koupi pozemku parc. č. 776/10 v  k. ú. 
Krucemburk o výměře 73 m², odděleného 

geometrickým plánem č. 455-39/2005 od 
pozemku parc. č. 776/7, za cenu 80 Kč/m² 
od paní I. N. (Krucemburk). Veškeré ná-
klady spojené s koupí pozemku hradí ku-
pující.

* Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní na části pozemků dotčených stav-
bou plánované cyklostezky na Staré Ran-
sko s budoucími prodávajícími.

* aktualizaci Plánu společných zaříze-
ní, která byla vyvolána upřesněním na 
základě projektové dokumentace cyklo-
stezky Krucemburk – Staré Ransko a na 
základě požadavků při projednávání ná-
vrhu nového uspořádání pozemků.

ZM bere na vědomí:
* informaci o rozpočtových opatřeních 

č. 9/2021 a č. 10/2021, která schválila RM.
* Strategický rámec maP – seznam in-

vestičních priorit MŠ a ZŠ Krucemburk na 
období 2021–27.

* Probíhající akce, projekty, podané 
a přidělené žádosti o dotace:

Průmyslová zóna: Byla dohodnuta koupě 
posledního pozemku v  průmyslové zóně. 
Se Zemědělskou a. s. probíhají jednání 
ohledně směny pozemků. Proběhla úprava 
projektu komunikace. Na základě provede-
ných sond bude v délce 200 m provedena 
sanace štěrkem. Ing. Jiří Kasal upozornil, 

že by bylo vhodné, aby byl za obec zří-
zen garant zadávací dokumentace včetně 
projektové dokumentace. Starosta navrhl 
sestavení pracovní skupiny. Jako jednoho 
ze  členů navrhoval Ing. Petříčka, který 
spolupracoval na stavebních parcelách 
v lokalitě Pod Včelínem, ze zastupitelů se 
přihlásil Lukáš Dohnal.

Proběhlo jednání se zástupcem Komerč-
ní banky ohledně poptávky úvěru ve výši 
30  mil. Kč, jednat se bude ještě s  Českou 
spořitelnou a  ČSOB. Snahou je zajistit fi-
xaci úroků po celou dobu splácení úvěru, 
případně možnost mimořádných splátek. 
Starosta vyzval zastupitele, aby zvážili pod-
mínky a cenu prodeje pozemků v průmyslo-
vé zóně, a seznámil zastupitele s tím, že se 
již přihlásili zájemci o koupi pozemků.
Zubní ordinace: V současné době probíhá 
odvlhčování prostor, aby mohla být polo-
žena podlaha a následně instalováno křes-
lo a další vybavení. S paní doktorkou jsou 
uzavřeny smlouvy a  otevření ordinace se 
plánuje v průběhu měsíce října.
Zateplení západní stěny základní školy: 
Práce na zateplení stěny byly dokončeny, 
bude následovat oprava omítek v místnos-
ti výtvarného oboru ZUŠ Krucemburk.
Pomník na náměstí: Byly dokončeny 
schody k  pomníku, byl na ně použit pů-
vodní kámen ze hřbitovních schodů. 
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Na schodech budou umístěny štítky, na 
kterých budou data významných událostí 
Krucemburku. Budou následovat restau-
rátorské práce na pomníku. Slavnostní od-
halení je plánováno na 28. 10. 2021 a bude 
spojeno s vysazením lip.
Oprava křížků: Byly dokončeny restaurá-
torské práce – jednalo se o kříž bratří Janů 
na okraji parku, o  kříž Špického u  hlavní 
silnice na Staré Ransko a o kříž v Hluboké 
na návsi. Dotace činí 70 %.
Odbahnění rybníků Zadní a  Macurův: 
Práce na odbahnění rybníků probíhají, 
vázne financování z fondu. Prozatím je ře-
šeno financováním z rozpočtu městyse.
Cyklostezka Vojnův Městec: Oprava cyklo-
stezky byla provedena, v současné době pro-
bíhá úprava krajnic a bude osazen sloupek.
Cesta Staré Ransko – Řeka: Oprava cesty 
ze Starého Ranska na Řeku je dokončena. 
Na opravu bude poskytnuta dotace ve výši 
100.000 Kč.
Kabiny Řeka: V rámci představenstva LDO 
Přibyslav bude probíhat jednání ohledně 
odkupu kabin u rybníka Řeka.
Odborné učebny IROP: Obdrželi jsme do-
taci na výstavbu odborných učeben. Při-
pravuje se soutěž na zhotovitele, náklady 
akce jsou cca 2 mil. Kč. Výše poskytované 
dotace je 95 %.
Dotace na spolkovou činnost: Je vydané 
rozhodnutí o  poskytnutí dotace na nákup 
stanů, pivních setů, vestavné skříně pro 
SDH Krucemburk. Náklady akce jsou cca 
280.000 Kč. Výše poskytnuté dotace je 80 %.

Hasičská zbrojnice: Byla pořízena nová 
vrata a  jsou prováděny stavební úpravy 
vnitřních prostor.
Uzavření smluv na energie: V rámci jed-
nání RM byly uzavřeny smlouvy s novými 
dodavateli elektrické energie a  zemního 
plynu pro ZŠ, MŠ a Městys Krucemburk.
Pozemkové úpravy Staré Ransko: Pro-
běhla úvodní schůzka se zástupci Pozem-
kového úřadu, projektanty a vlastníky po-
zemků.
Workoutové hřiště: U ZŠ bylo vybudováno 
nové workoutové hřiště pro žáky 2. stupně 
a veřejnost. Probíhají úpravy terénu.
Dotace: Starosta seznámil zastupitele 
s  přehledem podaných a  přidělených žá-
dostí o dotace.

ZM neschvaluje:
* Prodej pozemku parc. č. 577/2 v  k. ú. 

Krucemburk o výměře 397 m² paní Mgr. 
L. S. M. (Hradec Králové). S  žadatelkou 
bude jednáno o případném pronájmu po-
zemku nebo o směně pozemku.

* koupi ideální poloviny pozemku parc. 
č. PK 1406/22 v k. ú. Krucemburk o celko-
vé výměře 2.890 m² za nabídnutou cenu 
2.000.000 Kč od společnosti REAL KRE-
DIT (Uherské Hradiště). 

* Stanovení průzkumného území Staré 
Ransko k  vyhledávání a průzkumu loži-
sek vyhrazených nerostů, o které požáda-
la organizace GET (Praha 2).

19. zasedání – 3. 11. 2021
ZM schvaluje:
* Rozpočtové opatření č. 13/2021.
* Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 

směnné na části pozemků dotčených stav-
bou plánované cyklostezky na Staré Ran-
sko a kanalizace s budoucími směňujícími.

* Podání žádosti o podporu projektu 
„Stavební úpravy a vybavení školní dílny“ 
z  Integrovaného regionálního operačního 
programu, Výzva č. 8 MAS Havlíčkův kraj 
– IROP –  Infrastruktura pro vzdělávání a 
celoživotní učení IV s  předfinancováním 
projektu v  době realizace a  s  financová-
ním spoluúčasti ve výši 5 % a dále souhla-
sí s provedením technického zhodnocení 
majetku dotčeného realizací projektu a 
udržení výstupu projektu min. po dobu 
udržitelnosti, tj. min. po dobu 5 let od fi-
nančního vypořádání projektu.

ZM bere na vědomí:
* informaci o rozpočtovém opatření 

č. 12/2021, které schválila RM.

Publikovány jsou upravené verze usnesení Rady a Zastupitelstva městyse z důvodu dodržení při-
měřenosti 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 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích k nahlédnutí v sekretariátu starosty.

EVANGELICKÉ bOHOSLUŽby V KRUCEMbURKU A CHOTĚbOŘI 2021

Vážení spoluobčané,
rozvoj evropské kultury, rozvoj západního 
světa, do kterého už zase více než třicet 
let jako republika patříme, se už staletí ba 
tisíciletí opírá o důležitý základ, kterým je 
poselství Vánoc s  jejich duchovním bohat-
stvím. Vánoce a  Velikonoce, křesťanství 
jako takové, určovalo po staletí směřování 
Evropy. Co jsou tedy Vánoce? Švýcarský 
teolog Emil Brunner v minulém století pro-
hlásil: „Vánoce jsou největší a nejrozsáhlejší 
nekrvavou revolucí v  dějinách… Tekla v  ní 
krev jen jednoho, toho v Betlémě narozeného 
dítěte, jež umírá na Golgotě jako muž boles-
ti.“ Tento teologický bonmot chce povědět, 
že narození a ukřižování Božího Syna Ježíše 
Krista jsou nejdůležitějšími událostmi, kte-
ré se v dějinách kdy staly. Ať chceme nebo 

nechceme, uprostřed kouzla vánoční po-
hody se nám připomíná tento proměnitel 
lidských srdcí a  obnovitel veškeré mizérie 
lidských dějin – Ježíš Kristus. V  každém 
křesťanském kostele zazní o Vánocích slova 
evangelia: „dnes se vám narodil Spasitel“.

A  tady přijde naše potíž. Potřebujeme 
Spasitele? Vždyť si své věci organizujeme 
sami, plánujeme mnohé a uprostřed dostat-
ku Boha nepotřebujeme. 

Ale přes veškeré výhrady, které máme, je 
dobře se ptát: Opravdu si vystačíme sami? 
Opravdu nepotřebujeme pomoci? Netouží-
me po záchraně, jistotě? Cožpak nechceme 
naplnit své životy? Nevisí ve vzduchu otázka 
(přes veškerou lidskou pýchu) po pomoci, 
po lásce, pokoji, po vnitřním ukotvení, které 
nenabídne ani vysoká produkce čehokoliv, 

co můžeme užívat, ani bezbřehá spotřeba 
všeho druhu? Opravdu chceme jenom jíst 
a pít a zítra umřít (třeba na covid)? Pokud 
budeme poctiví, pak budeme muset přiznat, 
že i my, stejně jako generace před námi, vy-
hlížíme pomoc. Vyhlížíme někoho, kdo by 
se nás ujal, když troskotáme, a co teprve až 
budeme těsně před údolím stínů smrti. Od-
vážím se tvrdit, že tuto oporu vyhlíží každý 
z nás, i když se mnozí stydí to přiznat.

Poselství Vánoc nese zprávu o  věrném 
průvodci našeho života. Ježíš, Boží Syn, 
chce být naším životním průvodcem. Mno-
ho lidí odložilo křesťanský kontext své-
ho života, zapomnělo na něj, ztratilo jej. 
I  letošní Vánoce jsou ale další z  nabídek, 
kterou každý dostáváme. Bůh nás má rád, 
chce být nablízku každému z nás. I upro-
střed problémů, ba právě v  ohrožení naší 
dobou chce být věrný pomocník s námi.

Přeji Vám, abyste jeho nabídku zvážili. 
Advent slouží k tomu, abychom se na Boží 
nabídku záchrany připravili. Máme čas 
na to, abychom o tom přemýšleli. Mějte se 
dobře, milí přátelé. 

Marek Vanča, evangelický farář

19. 12. – 4. adventní neděle, bohoslužby v Chotěboři v 8.15 hod. a v 10.00 hod. v kostele v Krucemburku
24. 12. – bohoslužby v kostele v Krucemburku v 10.00 hodin
25. 12. – Boží hod vánoční, bohoslužby s večeří Páně v Chotěboři v 8.15 hodin a v 10.00 hodin  

v Krucemburku, vykonáme sbírku na bohoslovce a vikariát naší církve
26. 12. – bohoslužby v 10.00 hodin v Krucemburku, kázat bude farářka Naděje Čejková z Hlinska
2. 1. 2022 – bohoslužby v Chotěboři v 8.15 hodin a v Krucemburku v 10.00 hodin

Pokračování – Zasedání ZM
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Počátkem srpna letošního roku začala 
dlouho plánovaná celková obnova památ-
níku padlých na náměstí. 

Samotné přípravě předcházela více než 
rok dlouhá administrace o  částečném zru-
šení památkové ochrany – jelikož jsme 
chtěli zrušit i  oplocení, a  i to bylo součás-
tí památky. Začala tedy dlouhá „papírová 
cesta“ za zrušení prohlášení drátěného 
oplocení s  betonovou podezdívkou kolem 
památníku padlých v  I. a  II. světové válce 
za kulturní památku. Ministerstvo kultury 
po prozkoumání naší žádosti sice nemělo 
námitek na odstranění plotu, ale nemohlo 

ze své kompetence vydat rozhodnutí a od-
kázalo nás na Národní památkový ústav 
– odborný památkový ústav v  Telči. Ten 
naštěstí po důkladném prostudování na-
šich podkladů vydal společně s  Městským 
úřadem v Chotěboři, oddělením památkové 
péče, kladné stanovisko a my mohli koneč-
ně začít s celkovou obnovou pietního místa. 

Vycházelo se z architektonického koncep-
tu, který vypracoval Ing. arch. David Ptáček 
s  Ing. Radkou Krškovou. Restaurátorský 
záměr vypracoval ak. sochař a  restaurátor 
Martin Kovařík ze Svratky. Bohužel ze zdra-
votních důvodů se musel samotné realizace 

vzdát a my řešili narychlo nové restauráto-
ry. Podařilo se nám na poslední chvíli se-
hnat pana Otakara Marcina ml. z Jihlavy.

Vše začalo již v  červenci odstraněním 
plotu a  betonové zdi, což provedla firma 
Autodoprava Jan Matějka ze Ždírce nad 
Doubravou. Poté již na tři měsíce bylo vše 
v rukou mladých restaurátorů, kteří se své-
ho úkolu zhostili na výbornou. Nejdříve se 
pustili do nových schodů, což nebyl vůbec 
lehký úkol. Chtěli jsme totiž využít staré 
schody od katolického kostela, ale i s tím-
to nelehkým úkolem se dokázali výtečně 
popasovat.

VŠECHNy OKRSKy OKRSEK 1 – KRUCEMbURK

OKRSEK 2 – ST. RANSKO

OKRSEK 3 – HLUbOKÁ

Okrsky Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzd. 
obálkycelk. zpr. v %

3 3 100 1 293 932 72,08 932

Strana Platné hlasy
číslo název celk. v %

1 Strana zelených 12 1,29
2 Švýcarská demokracie 2 0,21
3 VOLNÝ blok 10 1,07
4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 100 10,76
5 Česká str.sociálně demokrat. 84 9,04
7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 4 0,43
8 Trikolora Svobodní Soukromníci 25 2,69
9 Aliance pro budoucnost 5 0,53

10 Hnutí Prameny 1 0,10
12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 49 5,27
13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 276 29,70
16 Koruna Česká (monarch.strana) 1 0,10
17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 95 10,22
18 Komunistická str.Čech a Moravy 34 3,65
20 ANO 2011 225 24,21
21 Otevřeme ČR normálnímu životu 6 0,64

Strana Platné hlasy
číslo název celk. v %

1 Strana zelených 12 1,54
2 Švýcarská demokracie 2 0,25
3 VOLNÝ blok 5 0,64
4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 79 10,14
5 Česká str.sociálně demokrat. 63 8,08
7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 3 0,38
8 Trikolora Svobodní Soukromníci 23 2,95
9 Aliance pro budoucnost 5 0,64

10 Hnutí Prameny 1 0,12
12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 42 5,39
13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 251 32,22
16 Koruna Česká (monarch.strana) 1 0,12
17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 78 10,01
18 Komunistická str.Čech a Moravy 31 3,97
20 ANO 2011 177 22,72
21 Otevřeme ČR normálnímu životu 6 0,77

Strana Platné hlasy
číslo název celk. v %

3 VOLNÝ blok 3 2,72
4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 16 14,54
5 Česká str.sociálně demokrat. 13 11,81
7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 1 0,90
8 Trikolora Svobodní Soukromníci 2 1,81

12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 5 4,54
13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 15 13,63
17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 13 11,81
18 Komunistická str.Čech a Moravy 3 2,72
20 ANO 2011 39 35,45

Strana Platné hlasy
číslo název celk. v %

3 VOLNÝ blok 2 5,00
4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 5 12,50
5 Česká str.sociálně demokrat. 8 20,00

12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 2 5,00
13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 10 25,00
17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 4 10,00
20 ANO 2011 9 22,50

Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzd. 
obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlasů

1071 780 72,83 780 779 99,87

Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzd. 
obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlasů

166 112 67,47 112 110 98,21
Voliči 

v seznamu
Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzd. 
obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlasů

56 40 71,30 40 40 100

VOLby DO POSLANECKÉ SNĚMOVNy 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUbLIKy – VÝSLEDKy

RESTAUROVÁNÍ PAMÁTNÍKU PADLÝCH NA NÁMĚSTÍ
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V další fázi došlo na celkové restaurování 
pomníku od nového základu pod vlastním 
půdorysem pomníku, přes doplnění kovo-
vého zábradlí a jeho ošetření antikorozním 
zinkováním, doplnění poškozených čás-
tí pomníku umělým kamenem, očištění 
kamene, opravy nápisových desek a  zvý-
raznění písma na nich, až po finální kon-
zervaci a  hydrofobizaci kamene. Nesmím 
zapomenout na úpravu spodní plochy pod 
cestou, kam byla umístěna střela z  první 
světové války. Střela byla upravena tak, 
aby svým vzhledem připomínala tehdejší 
podobu, což se myslím nad míru povedlo…

Následovaly terénní úpravy opět firmou 
Jan Matějka za asistence našich pracov-
níků. Úplně na závěr byla vysázená zeleň 
a nové stromy firmou Zahradnické služby 
Petr Jun, Malochyně.

Celkové náklady na tuto akci činily 
481.740 Kč, byla nám poskytnuta dotace ve 
výši 235.631 Kč z Fondu Vysočiny z progra-
mu „PAMÁTKY 2021“.

 Dagmar Sobotková

Severní svah náměstí byl zřejmě po dlou-
há staletí neupravenou částí porostlou 
jen trávou a  křovinami. Ještě dokumenty 
z 19. století jej označují jako palouk nebo 
pusté místo (viz foto 1).

Řídící učitel František Síbrt navrhl, aby 
u příležitosti šedesátého výročí nastoupení 
císaře Františka Josefa na trůn (1908) byla 
tato část náměstí upravena na malý květi-
nový a keřový sad. Návrh, který v obecním 
zastupitelstvu přednesl učitel František Pe-
likán, byl zastupitelstvem přijat a obec za-
čala se stavbou kamenného tarasu a urov-
náním místa. Náklad činil asi 600 korun. 

Koncem dubna 1908 oznámil řídící učitel 
dětem veřejné školy, že u příležitosti oslav 
šedesátiletého panování císaře se bude na 
náměstí konat stromková a květinová slav-
nost, a vybídl mládež, aby požádala rodiče 

o  darování vytrvalých květin. Týž návrh 
zazněl i  v  soukromé evangelické škole. 
Žáci obou škol přinášely keře a  vytrvalé 
rostliny, část opatřil řídící učitel ze školní 
zahrady a zakoupil na účet obce větší část 
okrasných keřů. V  sobotu 2. května měli 
žáci obou místních škol „prázdninu“ a ko-
naly se po celý den přípravné práce. 

3. května 1908 se uskutečnila stromko-
vá slavnost k  uctění památky šedesátile-
tého panování císaře Františka Josefa I. 
Šlo o společnou akci obou škol, obecního 
výboru, Krejcarového spolku a Sboru dob-
rovolných hasičů (SDH). Odpoledne ve dvě 
hodiny se shromáždili u školní budovy (ta 
stála v místě dnešního nákupního středis-
ka) obecní zastupitelstvo, míst-
ní školní rada, členové Krejca-
rového spolku, SDH a  školní 
mládež z  obou místních škol. 
Poté vyšel průvod za zvuků 
hudby k místu slavnosti: v jeho 
čele byly drůžičky ozdobené 
květinami, dále dívky v  národ-
ním kroji s  ozdobenými hrábě-
mi, chlapci s  ozdobenými rýči 
a motykami, ostatní školní mlá-
dež, místní spolky a  množství 
obyvatel Krucemburku a  okol-
ních obcí. Slavnostní projev 
o významu „nejvyššího jubilea“ 
a stromkové slavnosti proslovil 
František Síbrt. Jeho řeč skon-
čila trojnásobným provoláním 
slávy císaři. Nato přítomní za-
zpívali za doprovodu harmonia 
první sloku rakouské a první sloku národní 
hymny. Žákyně páté třídy Ludmila Hejkalo-
vá přednesla jubilejní báseň.

Po recitaci byl zasazen strom „Císařský“, 
přičemž hudba hrála tuš. Žáci obou škol 
zazpívali za doprovodu harmonia trojhla-
sou píseň Naše země a žák páté třídy An-
tonín Pospíchal přednesl báseň Bedřicha 
Pešky Stromkům. 

Pak byly zasazeny za zvuků tuše další 
stromy – lípy věnované památce J. A. Ko-
menského, Svatopluka Čecha a  Bedřicha 

Smetany. Konečně byly vysázeny u  sochy 
sv. Jana Nepomuckého uvnitř okrasné 
keře a po obou stranách dvě lípy. Slavnost 
vyvrcholila vysazením keřů a  vytrvalých 
květin dětmi – celkem bylo vysazeno přes 
500 kusů. Letní květiny, které darovala 
manželka řídícího učitele Marie Síbrtová, 
byly vysázeny kolem celého terasu mládeží 
koncem května.

Slavnost byla zakončena trojhlasou pís-
ní s průvodem harmonia Vlasti od Arnošta 
Tovačovského. Průvod se za zvuků hudby 
odebral zpět ke školní budově, kde účast-
níci „zapěli“ dvě sloky rakouské hymny 
a  opět provolali slávu císaři. Poté se prů-
vod rozešel. 

Tehdejší veřejné slavnosti se neobešly 
bez sborového zpěvu a recitace básní. Jed-
nou z častých recitátorek byla Ludmila Hej-
kalová. Rodina textilního faktora Matěje 
Hejkala (1848–1897) a  Anny (1856–1936), 
dcery místního lékaře Hermanna Duba, žila 
v domě čp. 168 (stál v místě dnešní lesácké 
bytovky). Liduška (*16. září 1896) patřila 
mezi výborné žákyně, její nadání se však 
nestačilo plně rozvinout: zemřela 22. května 
1910 a o dva dny později byla pohřbena do 
rodinného hrobu na katolickém hřbitově.

1
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Zástupci místního SDH se v  polovině 20. 
let účastnili odhalování pomníků padlým 
vojákům ve světové válce (např. 28. října 
1924 ve Starém Ransku). Už tehdy bylo roz-
hodnuto vytvořit obdobný památník také 
v  Krucemburku. Roku 1928 u  příležitosti 
50. výročí sboru byl založen fond. Postup-
ně bylo vybráno 2.000 korun, koželužna 
přidala 1.000 korun, část financí pocháze-
la z podomní sbírky. Celkem bylo vybráno 
5.315 korun. Roku 1929 bylo přikročeno 
k návrhu památníku. 13. ledna přijala val-
ná hromada sboru rezoluci zaslanou obec-
nímu zastupitelstvu: „50leté trvání sboru 
zamýšlíme důstojným způsobem oslaviti. 
Valná hromada po bedlivém uvážení usnes-
la se podati slovutnému obecnímu zastupi-
telstvu návrh na postavení památníku pad-
lým obětem světové války. Tímto uctěním 
památky padlých synů naší obce by bylo 
nejlépe za dost učiněno naše půlstoletí čin-
nosti. Žádá tudíž sbor za schválení předem 
projektované akce a  jakožto vhodné místo 
pro postavení dovoluje si navrhnouti obec-
ní sad na náměstí. Sbor doufá pevně, že 
zvěčnění památky padlých příslušníků naší 
obce, jichž hroby leží zapomenuty v  dál-
ných končinách, zajisté dojde porozumění 
u obecního zastupitelstva.“

Pomník tvořil prostý balvan (dodala fir-
ma Baloun&Vápeník z  Hlinska), na něm 
byl znak Československé republiky a černá 
mramorová deska s nápisem Památce pad-
lým vojínům ve světové válce 1914–1920. Po-
mník stál 5.300 korun s dopravou. 

28. října 1929 byl slavnostně odhalen. 
Všechny místní spolky v krojích a členové 
čs. legionářů z  Hlinska se seřadili ve dvě 
hodiny u  parku a  průvod s  hudbou Adol-
fa Cardy se odebral k pomníku na náměs-
tí. Pěvecký sbor DTJ zazpíval sbory Věno 
a  Chorál národa českého. Slavnost zahájil 
jednatel sboru František Krupař ml., poté 
slavnostní projev pronesl ing. Jaroslav Ja-
náček. F. Krupař pak přečetl jména padlých 

krucemburských občanů. Slavnost ukon-
čily chorál Hoši od Zborova Karla Hašlera 
a  hymny. Starosta obce Ladislav Svoboda 
poté přijal pomník do opatrování obcí.

V  roce 1931 pořídil SDH desky z  černé 
švédské žuly se jmény 33 zdejších rodáků 
padlých ve světové válce a ty byly upevně-
ny k pomníku padlých. 28. října sbor uspo-
řádal slavnost jejich odhalování: průvod 
s hudbou prošel obcí od parku na náměstí, 
u  památníku proslovil slavnostní projev 
řídící učitel měšťanské školy Rudolf Šraib, 
akci zakončil opět chorál Hoši od Zboro-
va. Poté slavnost pokračovala hudebním 
koncertem v  Družstevním domě. Desky 
zhotovila hlinecká firma Baloun&Vápeník. 

Stály 570 korun (300 korun desky a 270 ko-
run 338 písmen), 237 korun hudba a režie 
oslav. Ve fondu však bylo jen 500 korun, 
proto sbor doplatil zbytek (307 Kč) ze zis-
ku představení Jiráskovy Lucerny, které 
v rámci této oslavy sehrál dramatický od-
bor sboru v neděli 25. října v sále Družstev-
ního domu (představení – odpoledne pro 
mládež, večer pro dospělé – vyneslo čistý 
zisk 463,30 Kč). 

V květnu 1932 byla provedena oprava pa-
mátníku: kolem parku bylo zabudováno 12 
betonových sloupků, opraven drátěný plot 
a cementovou maltou vyspravena kamen-
ná podezdívka. Náklad na úpravu – platila 
jej obec – činil 1.145 Kč 10 haléřů.

Na fotografiích z 30. let (foto 2 a 3) je po-
mník s dvěma pamětními deskami a vzrost-
lé lípy, kolem je kamenný taras s drátěným 
plotem. Chybí ještě hlavice střely.

O dalších úpravách památníku jsou jen 
stručné záznamy. 9. května 1946 – u příle-
žitosti roku od osvobození Československa 
– byla uspořádána slavnost, při níž byly 
k  deskám padlých v  první světové válce 
upevněny desky se jmény krucemburských 
obětí druhé světové války. Byly opatřeny 
nákladem všech složek tehdejší Národní 
fronty v obci. Bližší informace o slavnosti 
v kronikách chybějí. 

V rámci úprav náměstí začala roku 1964 
také oprava památníku – šlo zejména 
o  rozpadající se kamenný taras a  úpravu 
prostoru. V jižní části byl vybudován beto-
nový sokl, uprostřed zřízena branka a  od 
ní schody k pomníku, celý prostor byl zno-
vu oplocen, východní část o několik metrů 
zkrácena. Akce byla ukončena u  příleži-
tosti 20. výročí osvobození koncem dubna 
1965. Na fotografii 4 již nejsou vzrostlé lípy, 
u pomníku je umístěna hlavice střely (o je-
jím instalování však chybějí záznamy).

K úpravám okolí došlo pak v první polo-
vině 80. let při přestavbě náměstí.

Redakce

JAN PELLAR

Jan Pellar (psáno též Pellár) pocházel z Tě-
šínského Slezska, původního těšínského 
knížectví, jehož východní část připadla 
roku 1920 Polsku. Narodil se 24. září 1814 
ve Velké Tisovnici – dnešní Cisownica – 
jako nejstarší syn v  evangelické rodině 
místního učitele Jana Pellara a  jeho man-
želky Anny, rozené Chmielové. Roku 1821 
se rodina čítající ještě děti Pavla a  Annu 
přestěhovala na Valašsko: otec získal mís-
to evangelického učitele v Hošťálkové ne-
daleko Vsetína a  zde se rodina rozrostla 
o syny Jiřího, Josefa a dceru Marii. 

V  Hošťálkové získal Jan základní vzdě-
lání, poté studoval s  vyznamenáním na 
evangelickém gymnáziu v Těšíně (1827–33) 
a  studia filozofie a  teologie dokončil na 

evangelickém lyceu v  Prešpurku (Brati-
slavě) a na evangelické teologické fakultě 
ve Vídni (1838–41). Po ordinování tehdej-
ším moravskoslezským superintendentem 
Johannem Georgem Lumnitzerem v  Brně 
(14.  prosince 1841), jehož se ještě dožil 
Janův otec (zemřel 2. července 1843), na-
stoupil na Štědrý den 1841 jako evange-
lický farář augsburského vyznání v  Pržně 
na Vsetínsku. 25. prosince měl nástupní 
řeč (zúčastnila se jí také jeho matka) a pak 
„ještě churav, v ostatních svátečních dnech 
služby Boží vykonávati musel, až jsem ko-
nečně do těžké nemoci upadl“. Záhy poté 
se zasloužil o  zřízení evangelické školy 
(sbor o  její zřízení usiloval od roku 1810), 
budova byla postavena v letech 1844–45. 

Služba zde byla obtížná, protože musel 
obstarávat několik filiálek a  navštěvovat 
evangelické rodiny ve vzdálených osa-
dách. Navázal kontakty s  Františkem Pa-
lackým, rodem z  Hodslavic, a  zabýval se 
dějinami české reformace (řadu příspěvků 
publikoval v  Evangelickém Církevníku). 
Za svou činnost byl 14. září 1854 ozdoben 
zlatým záslužným křížem s korunou.

V revolučním období let 1848–49 J. Pellar 
vítal změny, varoval však před přehnaným 
optimismem. V  polovině 50. let usiloval 
o získání výnosnějšího místa s důstojnějším 
ubytováním (jeho byt byl malý a vlhký), mj. 
v Ustroni, kde byl v evangelickém kostele po 
narození pokřtěn, nakonec zůstal v Pržně až 
do roku 1865 (od roku 1850 byl starostou).

3
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V  roce 1865 odcházel z  Krucemburku do 
Humpolce evangelický farář Daniel B. Mol-
nár a zřejmě na jeho popud si krucembur-
ský sbor vybral za faráře jedenapadesátile-
tého Jana Pellara. C.k. evangelická vrchní 
církevní rada jej potvrdila 14. března. Po 
posledním kázání 30. dubna, jímž se po 
více než 23 letech rozloučil s  prženským 
sborem, se 15. května přistěhoval s  rodi-
nou do Krucemburku a 24. května vykonal 
instalační kázání.

S  Krucemburkem spojil 
dalších 33 let svého života. 
Zde zemřel 14. dubna 1898 
a  byl prvním evangelickým 
farářem pohřbeným na 
místním evangelickém hřbi-
tově. Pohřbu se v neděli 17. 
dubna odpoledne zúčastni-
li členové krucemburského 
a  sobíňovského presbyter-
stva, zdejšího hasičského 
sboru, školní děti a  přečet-
ný počet věřících z blízkých 
a  vzdálených osad. Smuteční bohoslužby 
vedl superintendent Karel z  Lány, se ze-
snulým se rozloučili také Kristián Pospíšil 
a  Ferdinand Hrejsa. Poté, co čtyři synové 
spustili rakev s tělem zesnulého do hrobu, 
poděkoval přítomným za účast nejstarší 
syn Emil.

Jak se uvádí v nekrologu, „mnoho práce 
a starostí měl se školami sborů jeho sprá-
vě svěřených, aby jim ty štěpnice církve 
zachoval“. Koncem 60. let bylo potřebné 
obstarat do evangelické školy pomocného 
učitele, který by zastupoval nemocného 
učitele Františka Pospíšila – po několika 

neúspěšných pokusech se to podařilo až 
koncem 70. let nástupem Josefa Kynčla. 
Školní reformou z  roku 1869 byla evan-
gelická škola prohlášena za soukromou 
a následovalo více než dvacetileté jednání 
o  získání práva veřejnosti. Konečně kon-
cem 80. let bylo potřebné postavit novou 
budovu evangelické školy a  zabezpečit 
finance. Roku 1869 byl jmenován členem 
okresní školní rady v Chotěboři, po roce ji 

však opustil. Od roku 1882 
pořádala evangelická škola 
na Štědrý den odpoledne 
slavnost Vánoční stromek, 
jíž se pravidelně účastnil. 
Roku 1885 spolu s  kurá-
torem Josefem Zrzavým 
inicioval založení farního 
dotačního fondu, který měl 
z  úroků platit duchovního 
správce v Krucemburku.

J. Pellar byl také činný li-
terárně: pravidelně přispíval 
do měsíčníku Evangelický 

Církevník, a  to rozsáhlými traktáty, z  nichž 
některé vyšly jako samostatné brožury, 
i  drobnějšími příspěvky – zprávami o  čin-
nosti krucemburského evangelického sboru.

20. prosince 1891 – na 4. neděli advent-
ní – slavil Jan Pellar „zlaté úřadní jubile-
um“. V předvečer slavnosti byl uspořádán 
od evangelické školy lampionový průvod 
k faře, kde po čtverozpěvu jubilantovi bla-
hopřál správce školy a  žák Karel Lacina 
přednesl za žáky veršované přání. Zastave-
níčko bylo ukončeno zpěvem písně Přijmi 
přání!. Okno nad hlavními dveřmi školy 
ozdobil učitel Václav Matoulek transpa-

rentem J. P. 1841–1891. Církevní slavnost se 
konala v neděli v kostele.

Jan Pellar se oženil s  Karolinou Amálií 
Schmiedmayerovou z  Niklasdorfu a  měli 
pět synů, kteří působili jako učitelé a  ka-
zatelé. Nejstarší syn Emil Pellar (*1847) 
byl po studiích v Roztoku krátce superin-
tendentním vikářem v Praze (29. září 1872 
až 31. července 1873), potom vikářem své-
ho otce v  Krucemburku (od 1. srpna 1873 
do 31. ledna 1875) a po krátkém působení 
v Hodslavicích (1. února až 18. srpna 1875) 
byl od 19. srpna 1875 až do 31. října 1927 – 
tedy přes 52 let – farářem v  Hrubé Vrbce 
u Veselí na Moravě (zemřel v Jihlavě). Roku 
1886 těžce onemocněl, dlouhodobě se léčil 
(mj. v Piešťanech). Jeho matka jej 14. srpna 
1888 přijela navštívit. Den po příjezdu však 
zemřela; pohřbena byla na evangelickém 
hřbitově ve Vrbce.

Karel Pellar učil krátce (od 15. září do 
7.  listopadu 1875) na evangelické škole 
v  Krucemburku, v  letech 1876 až 1877 byl 
učitelem na evangelické škole v  Sobíňově 
a potom učitelem v Krásné u Aše. Jindřich 
Pellar (1858–93) byl vrchním dozorcem fi-
nanční stráže v Prachaticích, zemřel v Kru-
cemburku a je pochován v rodinném hrobě 
na evangelickém hřbitově. Jan Pellar byl uči-
telem v Malé Vrbce a Javorníku na Moravě.

Nejmladší syn Gustav Adolf Pellar (naro-
zen 23. ledna 1863) byl 27. února 1891 or-
dinován osobním vikářem svého otce a po 
jeho smrti farářem v Krucemburku. Zemřel 
29. června 1915 a  je rovněž pochován na 
evangelickém hřbitově v rodinném hrobu.

Jiří Zeman

V loňském a v letošním roce se uskutečnila 
převážná část generální opravy varhan na-
šeho farního kostela. Provedli ji varhanáři 
Petr Fischer ze Svojšovic a Jan Karel z neda-
leké Sázavy. Varhany jsou v současné době 
funkční, ale v původním rozsahu všech rejs-
tříků a  píšťal zazní až v  příštím roce. Je  to 
dáno  dokončením výmalby lodě kostela. 
Níže je k dispozici rozpis prací a položkový 
rozpočet na rekonstrukci varhan.

Celkem se ke dni 15. listopadu 2021 vy-
bralo na opravu varhan našeho kostela 
733.013 Kč. Z  toho na běžný účet naší far-
nosti přišlo 537.296 Kč od 48 dárců. Při 
účelových kostelních sbírkách se v  hoto-
vosti vybralo 195.717 Kč. Naše farnost měla 
ve svých finančních rezervách potřebných 
50.000 Kč, kterými byla dosažena celková 
částka na opravu varhan. 

Upřímně děkuji za dobře odvedenou práci 
oběma varhanářům a  diecéznímu orga-
nologovi prof. Václavu Uhlířovi. Mé velké 
díky a  uznání patří všem obětavým dár-
cům, kteří přispěli na naše varhany. Dobře 
si uvědomuji, že žiji mezi lidmi, kteří jsou 
velmi štědří. Vážím si toho.

Varhanář Petr Fischer – postup prací a cenová kalkulace:
Dodání staršího elektrického hracího stolu a jeho úprava   75.000 Kč
Dodání napájecího zdroje a kabeláže  ............................  42.000 Kč
Cestovní náklady a ostatní režie ....................................  10.000 Kč
Čištění, odvoz a oprava  
poškozeného píšťalového fondu  .................................. 120.000 Kč
Dodání rejstříků Kornet 3× a Kryt 8‘  ..............................  45.000 Kč
Úprava píšťalnic, laviček a zapasování  
nově dodaných rejstříků ................................................  18.000 Kč
Nákup a montáž nových elektromagnetů  .................... 165.000 Kč
Intonace a ladění  ..........................................................  62.000 Kč
Cestovní náklady a ostatní režie ....................................  16.000 Kč
Celkem  ........................................................................ 553.000 kč

Varhanář jan karel – postup prací a cenová kalkulace:
Rozebrání varhan a vyčištění (kromě píšťal)  .................. 15.000 Kč
Revize kuželek ve vzdušnicích a případná oprava  ......... 15.000 Kč
Výměna všech zvedacích míšků (cca 1.600 ks)  .............. 90.000 Kč
Ošetření napadených částí  
a preventivní konzervace (Xylamon)  .............................  10.000 Kč
Dodání a instalace nového ventilátoru  
do postamentu varhan  .................................................. 60.000 Kč
Výměna červotočem zničených překližkových výplní  ........ 15.000 Kč
Kompletace vzdušnic, regulace kuželek  ........................  10.000 Kč
Spolupráce na intonaci a ladění  ...................................  10.000 Kč
Celkem  ........................................................................ 225.000 kč
celková částka za rekonstrukci varhan  .................  783.000 kč

ŘÍMSKOKATOLICKÁ fARNOST GENERÁLNÍ OPRAVA VARHAN VE fARNÍM KOSTELE SV. MIKULÁŠE

Pokračování – Jan Pellar
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* 24. prosince – PátEk – ŠtĚDRý DEn 
Sopoty – 16.30 h. – mše svatá ze slavnosti Narození Páně
Krucemburk – 22.00 h. – půlnoční mše svatá
Vojnův Městec – 24.00 h. – půlnoční mše svatá

* 25. prosince – Sobota – Slavnost naRoZEní PánĚ 
Krucemburk – 8.00 h., Horní Studenec – 9.30 h., Škrdlovice – 11.00 h. 

* 26. prosince – nEDĚlE – Svátek Svaté rodiny 
Krucemburk – 8.00 h., Horní Studenec – 9.30 h., Vojnův Městec – 11.00 h. 
Krucemburk – 17.00 h. – vánoční koncert v kostele sv. Mikuláše

* 27. prosince – PonDĚlí – Svátek sv. jana, apoštola
Krucemburk – 18.00 h. – mše svatá s obřadem žehnání vína. 

* 31. prosince – PátEk – SilVEStR 2021
Krucemburk – 16.00 h. děkovná mše svatá na závěr občanského roku

* 1. ledna 2022 – Sobota – Slavnost matky boŽí, noVý Rok 2022
Krucemburk – 8.00 h., Horní Studenec – 9.30 h., Škrdlovice – 11.00 h., Sopoty – 16.30 h.

* 2. ledna – nEDĚlE – Slavnost Zjevení Páně, tři králové
Krucemburk – 8.00 h., Horní Studenec – 9.30 h., Vojnův Městec – 11.00 h. 
– během každé této bohoslužby bude žehnání vody, kadidla a křídy

Vánoce – nejkrásnější svátky v roce – jsou 
pro nás spojeny s leskem hudby, vánočních 
mší, zpěvem koled a  koncerty. Společně 
jsme připraveni toto vše nabídnout – jak 
s dětmi v ZUŠ, tak s chrámovým pěveckým 
sborem, ovšem situace je složitá a zdraví je 
pro nás všechny nejdůležitější dar.

Ale přece jen bych ráda pozvala vás, 
spoluobčany, na již tradiční půlnoční mši 
svatou 24. prosince ve 22 hodin do kos-
tela sv. mikuláše, při které bude provede-
na vánoční mše J. Marhuly: Vzhůru, vzhůru 
pastuškové v podání pěveckého chrámové-
ho sboru. Zazní též již z části zrekonstruo-
vané varhany.

Další hudební zážitek – tradiční vánoč-
ní koncert – bude v  neděli 26.prosince 

v 17 hodin v kostele sv. mikuláše. Na pro-
gramu: vánoční písně, Česká mše vánoční 
Jana Jakuba Ryby – Hej mistře.

Musíme pružně reagovat na epidemiolo-
gickou situaci, tedy při změně podmínek 
a nemožnosti uspořádání koncertu v kos-
tele připravíme pro vás část Rybovy mše na 
náměstí jako promenádní koncertík.

Na obě akce vás srdečně zveme, vše bude 
probíhat za dodržování nastavených vlád-
ních pravidel. Prosím, sledujte webovou 
stránku Úřadu městyse, farnosti a  ZUŠ, 
kde budou uvedeny případné změny.

Krásné hudební Vánoce prožité v  klidu 
a pohodě, radost z narozeného Spasitele – 
Ježíše Krista, pevné zdraví a vše dobré přeje

Marta Rejšková

Tak jako předešlá léta, i  začátkem roku 
2022 chystá Oblastní charita Havlíčkův 
Brod tradiční Tříkrálovou sbírku. Koleda 
v Krucemburku, Hluboké a Starém Ransku 
proběhne v  sobotu 8. ledna 2022 dopo-
ledne. Samozřejmě v  souladu s  platnými 
vládními opatřeními proti šíření covidu, 
zdraví nás všech je na prvním místě.

Pokud máte chuť a  čas pomáhat s  or-
ganizací sbírky a  koledováním, prosím 
přihlaste se u  koordinátorky sbírky Mgr. 
Marty Rejškové. Koledníkem se může stát 
každý – od dětí po dospělé.

Protože v  současné koronavirové době 
si nemůžeme být jistí téměř ničím, máme 
připravenou i  náhradní variantu. Pokud 
epidemiologická situace neumožní fyzic-
ké návštěvy domácností a osobní setkání, 
zařídíme vše tak jako v roce 2021 – tedy 
rozmístěním pokladniček v obci (obchody, 
lékárna, fary, Úřad městyse, domácnosti) – 
všichni zapojení do akce byli velice ochot-
ní a vstřícní a jistě rádi umožní umístit tří-
královou kasičku.

Děkujeme všem dárcům za štědrost a so-
lidaritu, že i v této nelehké době myslí na 
chudé, nemocné a potřebné.

Mgr. Marta Rejšková

Když jsem přemýšlel o poslání adven-
tu, o čekání na dítě v jeslích, tak jsem 
se svými myšlenkami vlastně dotýkal 
života. Jak vidím život?

Život je šance – využij ji.
Život je krása – obdivuj ji.
Život je blaženost – užívej ji.
Život je sen – uskutečni ho.
Život je výzva – přijmi ji.
Život je poslání – naplň ho. 
Život je hra – hraj ji.
Život je bohatství – ochraňuj ho.
Život je láska – potěš se s ní.
Život je záhada – pronikni ji.
Život je slib – splň ho.
Život je smutek – překonej ho.
Život je hymna – zpívej ji.
Život je boj – přijmi ho.
Život je štěstí – zasluž si ho.
Život je život – tak ho žij!

(„Ježíš řekl: Já jsem cesta, 
pravda a život.“ Jan 14,6)

Přeji všem radost z  nadcházejících 
Vánoc a naplněný život v celém no-
vém roce 2022.

Pavel Seidl

POŘAD KATOLICKÝCH bOHOSLUŽEb O VÁNOCÍCH

VÁNOCE S HUDbOU

TŘÍKRÁLOVÁ SbÍRKA

ADVENTNÍ ZAMyŠLENÍ 
O ŽIVOTĚ

SHM KLUb

Vstoupili jsme do adventní doby, ve které se 
připravujeme na Vánoce, čas pohody a kli-
du. Věřím, že se všichni těšíte stejně jako my 
na spoustu pěkného. V našem klubu je stále 
živo, proto se pojďme podívat, co se dělo bě-
hem podzimu a co nás ještě čeká.

Jako první akce v tomto školním roce bylo 
Multikino. Sešli jsme se u Kasalů ve stodo-
le a  zasmáli jsme se u  fotek z  chaloupek 
a taky u několika filmů. Dále proběhly dvě 
kreativní klubovny, které byly pro všechny 
milovníky vyrábění. Jedna byla zaměřená 
pro mladší děti, kde si mohly vyrobit ná-
ramky nebo i  náušnice. Druhá kreativní 
klubovna byla zaměřená pro starší. Vyrá-
běli jsme z  krásných látek scrunchies. Už 
se chystá další, která určitě bude stát za to!

Každý týden se scházíme na Spolčo B+B. 
Děti se objevily ve filmovém studiu a hle-
dají pohádkové postavy, možná si vyzkouší 
i jednu pohádku zahrát. Se staršími se pla-
víme po moři a vyhlížíme, co nám přinesou 
vlny. 

Druhou adventní neděli jsme uspořádali 
mikulášskou besídku. Také bychom spolu 
chtěli zažít předvánoční čas na Předváno-
cích. A  do nového roku bychom vstoupili 
spolu na Předsilvestru.

Pro více informací a  prohlédnutí fotek 
zavítejte na naše stránky SHM Klub Kru-
cemburk.

Přejeme krásné prožití vánočních svátků 
s těmi nejbližšími.

za klub Markéta Němcová
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Po celkovém rozvolnění provedených 
opatření se dostala řada i na zahájení ko-
lektivních sportů, jako je fotbal. Aby měla 
mužstva dostatečný prostor pro vlastní 
přípravu, OFS naplánoval zahájení sou-
těžního ročníku okresního přeboru v  ko-
pané na 8. srpna. Současně nabídl všem 
fotbalovým mužstvům, která hrají okres-
ní soutěže, přihlásit se do poháru, kterou 
mohou mužstva využít jako přípravu na 
nadcházející soutěžní ročník. Ze všech 
okresních soutěží se do poháru přihlásilo 
pouze 10 mužstev, která byla rozdělena do 
dvou skupin. Spartak měl ve své skupině 
TJ Sobíňov, SK Věžnice, TJ Keřkov a TJ He-
rálec. Dále jsme měli naplánována další tři 
přípravná utkání, ze kterých bylo sehráno 
pouze jedno. Ostatní byla zrušena ze zdra-
votních důvodů. V současné době se hráči 
podle možnosti začali scházet v tělocvičně 
místní ZŠ. 

Pro jarní část je naplánovaná zimní pří-
prava a  jsou zajištěna přípravná utkání 
na umělce v  Chotěboři. Doufáme, že se 
nám do budoucna podaří rozšířit hráčský 
kádr a  tím zajistit dostatečný počet hrá-
čů pro hranou soutěž okresního přeboru. 
V každém kolektivním sportu je základem 
úspěšnosti pravidelná účast nejen na vlast-
ních utkáních, ale hlavně na organizované 
fotbalové přípravě: tyto možnosti Spartak 
má, ale nejsou dostatečně využívány, a  to 
je škoda. Pokud má někdo zájem začít s fot-
balem, hrát a  trénovat podle svých mož-
ností za Spartak, zavolejte 602 544 105.

 Jednotlivé výsledky z podzimní části mi-
strovské soutěže.

za TJ Spartak Staré Ransko Jan Hülle

Staré Ransko – nová Ves u Světlé
Sestava: P. Losenický – J. Janáček, Z. Zvo-

lánek, A. Havlíček, J. Dymáček, J. Pátek, 
F. Holcman, D. Holcman, M. Říha, V. Hu-
dec, R. Kafka. Náhradníci: V. Tamok, 
J. Žák, M. Janáček, A. Lemberk

Výsledek: 2:1. 
Branky: 1× J. Janáček, 1× Z. Zvolánek

Dolní město – Staré Ransko
Sestava: J. Žák – J. Janáček, P. Novosad, 

A. Havlíček, J. Dymáček, J. Pátek, F. Holc-
man, D. Holcman, M. Říha, A. Lemberk, 
R. Kafka

Výsledek: 2:0

Staré Ransko – herálec
Sestava: J. Žák – J. Janáček, P. Novo-

sad, Z.  Zvolánek, J. Dymáček, J. Pátek, 
F. Holcman, D. Holcman, M. Říha, V. Hu-
dec, R. Kafka. Náhradníci: A. Havlíček

Výsledek: 3:3. 
Branky: 1× A. Havlíček, 1× P. Novosad, 
 1× J. Pátek

kožlí – Staré Ransko
Sestava: P. Losenický – M. Ročárek, P. No-

vosad, Z. Zvolánek, A. Havlíček, J. Pátek, 
F. Holcman, D. Holcman, M. Říha, V. Hu-
dec, R. Kafka

Výsledek: 4:2. 
Branky: 2× Z. Zvolánek

Staré Ransko – okrouhlice
Sestava: J. Žák – J. Janáček, P. Novosad, 

Z. Zvolánek, A. Havlíček, J. Pátek, F. Holc-
man, D. Holcman, M. Říha, V. Hudec, 
R. Kafka

Výsledek: 5:1. 
Branky: 1× Z. Zvolánek, 2× P. Novosad, 
 1× J. Janáček, 1× F. Holcman 

Věžnice – Staré Ransko
Sestava: J. Žák – J. Janáček, P. Novosad, 

Z.  Zvolánek, A. Havlíček, V. Tamok, 
J. Dymáček, D. Holcman, M. Říha, V. Hu-
dec, R. Kafka

Výsledek: 4:0

Dlouhá Ves – Staré Ransko
Sestava: P. Losenický – J. Janáček, P. No-

vosad, J. Žák, A. Havlíček, J. Dymáček, 
D. Holcman, J. Pátek, V. Hudec, R. Kafka

Výsledek: 10:1. 
Branky: J. Žák

Staré Ransko – Česká bělá
Sestava: J. Žák – M. Říha, J. Janáček, Z. Zvo-

lánek, R. Kafka, A. Havlíček, F. Holcman, 
J. Dymáček, D. Holcman, J. Pátek, P. No-
vosad. Náhradníci: V. Tamok

Výsledek: 2:3. 
Branky: 1× P. Novosad, 1× V. Tamok

lipnice nad Sázavou – Staré Ransko
Sestava: P. Losenický – P. Janáček, Z. Zvo-

lánek, P. Novosad, A. Havlíček, M. Vav-
roušek, J. Dymáček, D. Holcman, J. Pá-
tek, M. Říha, R. Kafka 

Výsledek: 4:2. 
Branky: 1× P. Novosad, 1× Z. Zvolánek

Staré Ransko – lipnice nad Sázavou
Sestava: J. Žák – O. Mišinger, J. Janáček, 

P. Novosad, T. Málek, F. Holcman, J. Dy-
máček, D. Holcman, J. Pátek, V. Hu-
dec, R.  Kafka. Náhradníci: F. Dymáček, 
M. Říha

Výsledek: 3:1. 
Branky: 1× J. Janáček, 1× V. Hudec, 
 1× M. Říha

TJ SPARTAK STARÉ RANSKO PRŮbĚH PODZIMNÍ ČÁSTI 2021–2022

SbOR DObROVOLNÝCH HASIČŮ

Naše jednotka v posledním čtvrtletí letoš-
ního roku vyjela celkem k pěti událostem: 
jednalo se o jeden požár a čtyřikrát o tech-
nickou pomoc.

Měli jsme příležitost – v  rámci školení 
obsluhy motorových řezacích pil – zlikvi-
dovat dva smrky zasažené kůrovcem v re-
lativně malém prostoru. Pomocí lanové-
ho navijáku se je podařilo „položit“ beze 
škody. Naši strojníci v rámci úspor financí 
sami každoročně provádějí výměnu pro-
vozních kapalin, filtrů a běžný servis tech-
niky.

Poslední velkou investicí do naší jednot-
ky v letošním roce nad rámec našeho roz-
počtu bylo pořízení čtyř kusů kompletní 
dýchací techniky Draeger PSS 4000 včet-
ně obličejových masek. Ty nahradily již 
dosluhující a  finančně nákladný upgrade 

stávající techniky. Děkujeme městysi Kru-
cemburk za finanční podporu a realizaci.

Nadále v naší hasičské zbrojnici probíhá 
rekonstrukce vnitřních prostor, po které 
bude následovat výmalba a nová elektro-
instalace. V souvislosti s rekonstrukcí byly 
nástřikem zrepasovány radiátory, za což 
děkujeme společnosti BeHo, spol. s r.o.

Z důvodu výše zmíněné rekonstrukce za-
tím chybí adekvátní označení zákazu stání 
před naší hasičskou zbrojnicí. Na to, že se 
stabilně parkuje před vraty, za kterými sto-
jí OA VW LT, jsme si zvykli, ale chtěli by-
chom poprosit o  umožnění výjezdu z  vět-
ších vrat, kde stojí naše výjezdová CAS 
MAN. Pamatujte na pravidlo tří metrů k ži-
votu!!! To platí všude, nejen před naší nebo 
jinou zbrojnicí. Nikdy nevíte, kdy budete 
pomoc složek IZS potřebovat. Děkujeme.

Nově zrekonstruovaná klubovna byla do-
vybavena o  vestavnou skříň, která byla 
pořízena z dotačního programu MAS Hav-
líčkův kraj, o.p.s. Tímto děkujeme panu 
starostovi Otto Kohoutovi za realizaci. 
Chtěli bychom nabídnout znovu dostup-
nou možnost pronájmu klubovny, více 
informací a  podmínky pronájmu na tel. 
721 083 380.

V  sobotu 28. srpna se naše jednotka 
zúčastnila s  CAS 15 MAN tradičního roz-
loučení s  prázdninami, které pořádala 
TJ Sokol Krucemburk. Děti si u nás mohly 
zasoutěžit a za to byly odměněny sladkost-
mi a balonky. Všichni návštěvníci si mohli 
prohlédnout a  vyzkoušet naši zásahovou 
techniku, což byl pro malé obdivovatele 
krásný zážitek. Těšíme se na další ročníky 
a děkujeme za pozvání. 
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Období 2020–21 bylo pro náš Spolek dobou 
změn a různých omezení v našich životech. 
Důvodem byla začínající epidemie covidu, 
která je prakticky součástí našich životů do-
dnes. V té době měl Spolek celkem 65 členů.

V  zimě 2020 a  na jaře 2021 nás opustili 
dlouholetí členové spolku: předseda Pavel 
Vomela, paní Libuše Janáčková, pan a paní 
Josef a Růženka Kasalovi. Čest jejich památ-
ce! Dále se odhlásily čtyři členky Spolku.

Došlo také ke změně ve vedení Spolku. 
Předsedkyní se stala Helena Zvolánková 
ml., která se zasloužila o  úspěšnou pře-
registraci Spolku na justice.cz. Na tomto 
místě bychom chtěli poděkovat bývalému 
vedení SPK v čele s Marií Janáčkovou, kte-
ré během dvaceti osmi let odvedlo velké 
množství organizační práce.   

K 1. srpnu 2021 rozšířili naše řady dnes již 
plnohodnotní členové: Ondráčková Vlaď-
ka, Ondráček Vladimír, Ondráčková Tereza, 
Milichovský Petr, Táborská Alena, Málková 
Naděžda, Zrzavá Renata, Daňková Marie 
a Břízová Zdena. K dnešnímu dni má tedy 
SPK celkem 66 členů.

O víkendu 20.–22. srpna jsme se účastnili 
jako spolupořadatelé akce Úřadu městyse, 
a tou byla oslava 780. výročí první písem-
né zmínky o obci: vypomáhali jsme jak při 
přípravě celé akce (zeleň – manželé Ond-
ráčkovi), tak při vlastní akci – občerstvení 
(8 členů) i organizaci zahrádkářské výsta-
vy (manželé Potůčkovi a Ondráčkovi).

Od jara 2021 jsme začali připravovat zá-
jezd, a to i s ohledem na právě platná co-
vidová omezení. Uskutečnil se ve středu 

25. srpna a zúčastnilo se ho celkem 41 lidí.
V  říjnu jsme upravili hrob pana učitele 

Josefa Kynčla na evangelickém hřbitově: 
věneček vyrobila paní Radka Cupalová, za 
což jí patří poděkování.
V sobotu 6. listopadu 2021 jsme ve spolu-
práci s panem Polanským uspořádali spo-
lečnou účast na promítání filmu KAREL. 
Této akce se zúčastnilo 41 našich členů.

A  co nás čeká dále? Jak si příští dny 
zkrášlíme, to bude záležet na nás. Už máme 
nápad na další výlet po Česku (Humpolec-
ko nebo Poličsko) a také na návštěvu kina 
(např. film Zátopek).

Máme se tedy na co těšit!

za SPK Helena Zvolánková ml.

SPOLEK PŘÁTEL KRUCEMbURKU

Následující víkend jsme byli již tradičně 
požádáni o spoluorganizaci na jubilejním 
10. ročníku Dračích lodí na Řece. Naše 
pomoc spočívala hlavně v  zajištění bez-
pečnosti na vodě, kde byl celý den v  po-
hotovosti záchranný člun. V  neděli jsme 
pomohli s  úklidem rekreačního areálu 
a odvozem na místě vytvořeného zázemí.

Naši mladí hasiči se od září pravidelně 
scházejí každý pátek v 15.30 hodin v tělo-
cvičně ZŠ. Po dlouhé covidové pauze se 
naše družstvo mladých hasičů zúčastnilo 
závodu požárnické všestrannosti, který se 
konal 2. října ve Ždírci nad Doubravou: ob-
sadili 47. místo z 58. 

První adventní neděli jsme zajišťovali 
občerstvení při rozsvěcení vánočního stro-
mu. Vzhledem k  vládním nařízením bylo 
možné nabízet pouze nealko nápoje, a tak 
si všechny věkové generace mohly pochut-
nat na horkém čaji či džusu a děti mohly 
zaplnit bříška medovým perníčkem.

V  přicházejícím adventním čase ape-
lujeme na obezřetnost při pálení svíček, 
adventních věnců a zábavní pyrotechniky.

S  příchodem nového roku se nabízí 
ohlédnutí za rokem minulým. Vzhledem 
ke stále trvající pandemii covid 19 nebylo 

možné účastnit se například hasičských 
soutěží a podobných akcí spojených s naší 
dobrovolnickou činností. Nám se ale přes-
to podařilo získat zkušenosti v  nových 
činnostech, jako byla například sbírka na 
pomoc Moravě a následná pomoc v posti-
žených místech. Jsme potěšeni, když naše 
činnost dává smysl.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem 
rodinným příslušníkům za toleranci a pod-
poru v naší činnosti, která není vždy lehká 
a  někdy na úkor rodiny. Velké díky patří 
Úřadu městyse, spoluobčanům, firmám 
a podnikům v okolí, kteří nás podporují. 

Všem přejeme klidné 
prožití svátků vánoč-
ních v kruhu rodinném 
a  do nového roku vše 
nejlepší, hlavně hodně 
zdraví v  této nelehké 
době. 

kolektiv SDH
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Po zvolení nového výboru Spolku přátel 
Krucemburku jsme se rozhodli navázat na 
dlouholetou tradici výletů pro členy SPK 
a nejen je. Tentokrát jsme si vybrali místa 
nedaleká, méně známá, a přitom neméně 
zajímavá. Počasí ve středu 25. srpna vyšlo 
parádně a my mohli vyrazit.

První zastávkou byla jeskyně blanic-
kých rytířů v  Rudce u  kunštátu. Toto 
místo dokáže mnohé nabídnout: nejen 
jeskyni samotnou, také torzo sochy TGM, 
která ve své době byla největší v ČSR, Buri-
anovu vyhlídku s překrásnými výhledy na 
Kunštátsko a  Letovicko a  také smyslovou 
a  meditační zahradu ozvláštněnou kun-
štátskou keramikou.

Druhou zastávkou byly letovice se svým 
nově zrekonstruovaným zámkem soukro-
mého majitele, kterému nechybí odvaha, 
nadšení a elán zachránit památku. Cestou 
do města jsme si prohlédli další dominantu 
města – klášter Milosrdných bratří s koste-
lem sv. Václava – a nakonec poobědvali na 
náměstí v centru Letovic.

Další zastávkou na našem výletě byla 
obec Zvole s  kostelem sv. Václava a  vý-
borným průvodcem panem Svítilem, který 
nás obeznámil s  historií památky i  jejím 
autorem – architektem Blažejem Santinim-
-Aichlem.

Výlet jsme uzavřeli návštěvou historic-
kého centra nového města na moravě. 

Je mj. rodištěm sochaře Jana Štursy (přítel 
rodiny Binkovy a autor jejich pomníku na 
našem katolickém hřbitově), sochaře Vin-
cence Makovského s  rodinnými vazbami 
na Krucemburk (autor pomníku padlých 
na našem evangelickém hřbitově). Město 
ukrývá také tragické osudy svých obyva-
tel (osud židovské rodiny Bradyových je 
zachycen v knize Hanin kufřík od spisova-
telky Karen Levine), ale i sportovní osudy 
(horolezec Radek Jaroš).

Výlet jsme bez úhony přestáli a už se tě-
šíme na další.

za výbor SPK Olga Málková

Společnost Jana Zrzavého vydala loni ke 130. výročí malířova naro-
zení Jeníkovy pohádky Jana Zrzavého s ilustracemi dětí z Vysočiny. 
Plánovali jsme veřejné představení knížky na knižním veletrhu. 
Ten se však v roce 2020 v důsledku pandemie koronaviru nekonal, 
a tak tato publikace mohla být v Havlíčkově Brodě veřejně prezen-
tována až letos v říjnu. 

Stánek Společnosti Jana Zrzavého obstarávaly naše členky 
Mgr. Marta Rejšková a Miloslava Michalová. Zájem o Jeníkovy po-
hádky byl značný. Zvučné jméno JAN ZRZAVÝ přitahovalo. Milosla-
va Michalová, která si pozorně všímala reakcí kupujících, pozna-
menává: „Knížka se líbila, vazba i  papír. Několik žen nakupovalo 
pro knihovnu, část návštěvníků šla tzv. najisto, protože už o knížce 
slyšela. Někteří se divili, že Jan Zrzavý napsal knížku. Babičky ku-
povaly pro vnoučátka, mladší lidé pro sebe. Ilustrace byly chváleny. 
Potěšil mě jeden muž, který si pohádky koupil v  pátek a  v sobotu 
přišel pro druhou knížku jako dárek pro tátu. Pochopila jsem to tak, 
že jde o srdeční záležitost. Byly to milé rozhovory.“ 

Také Mgr. Marta Rejšková ocenila zájem veřejnosti o Jana Zrzavé-
ho, a to nejen u prodejního stánku SJZ, ale rovněž při doprovodné 
kulturní akci, kterou moderovala. Zazněly tam vedle údajů o Janu 
Zrzavém a  o jeho Jeníkových pohádkách také zajímavosti a  vzpo-
mínky na malíře z úst Zdenky Dankové, příbuzné Jana Zrzavého. 
Atmosféra na této doprovodné akci byla vřelá, plná zájmu o malí-
řovu osobnost a jeho dílo.

Jsme rádi, že knížka Jeníkovy pohádky vzbuzuje takový zájem veřej-
nosti. Ještě po ukončení knižního veletrhu se nám ozývají zájemci 
o  tuto publikaci. Jeníkovy pohádky jsou veřejnosti ještě dostup-
né v Informačním centru Krucemburk, kde je také Sborník z velmi 
úspěšného 16. ročníku výtvarné soutěže „Po stopách Jana Zrzavého“. 

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

JAN ZRZAVÝ NA 31. PODZIMNÍM KNIŽNÍM VELETRHU V  HAVLÍČKOVĚ bRODĚ

SPK – VÝLET LETOVICE

M. Michalová, Mgr. M. Rejšková a Z. Danková u stánku SJZ
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Včelaři v Krucemburku a okolí jsou histo-
ricky organizováni ve včelařském spolku 
Chotěboř. Výročí 120 let od založení jsme 
si připomněli v sobotu 2. října v Sopotech, 
místní části Sobíňova, kde byl spolek zalo-
žen. U kostela jsme vysadili pamětní lípu 
a  instalovali lavičku s  pamětní deskou. 
Oslavy dále pokračovaly společenským se-
tkáním v Kulturním domě v Sobíňově.

něco z historie
ZO Chotěboř je nejstarší včelařskou organi-
zací na Havlíčkobrodsku. Ustavila se jako 
Včelařský spolek pro politický okres chotě-
bořský 24. října 1901 v Sopotech z podnětu 
Václava Vlka, učitele z Jitkova, za součin-
nosti oudoleňského učitele Josefa Halady 
a sopotského faráře Václava Havlíka. V té 
době měl spolek 42 členů z různých spole-
čenských vrstev. 

Oblastí zájmu spolku bylo rozšiřovat 
a  modernizovat včelařství a  zahradnic-
tví s polním a  lesním hospodářstvím. Pro 
členy byly objednány včelařské publikace, 
v  různých obcích spolku se konaly před-
nášky a praktické kurzy. 

Roku 1929 spolek překračuje stovku 
členské základny, v  roce 1940, třebaže je 
to období okupace, má 309 členů. V tomto 

roce začíná povinná dodávka medu pro ně-
meckou říši. Veškerý med, pokud se nespo-
třeboval v domácnosti, musel se odevzdat. 
Prodej, výměna, dokonce i darování medu 
bylo zakázáno. Činnost spolku po dobu 
okupace byla značně omezena a obnovila 
se až po ukončení války. 

Roku 1957 byly schváleny nové stanovy 
včelařských spolků a  zavedeny základní 
organizace ČSV. Během 70. let se práce 
spolku soustředila na osvětovou a vzdělá-
vací činnost, zušlechtění včelstev matkami 
kraňského plemene, a to nákupem i vlast-
ním chovem. Byly sázeny nektarodárné 
stromy a keře.

V souvislosti se zavlečením roztoče var-
roa v  80. letech bylo vynaloženo mnoho 
práce k omezení šíření tohoto parazita, ale 
navzdory veškerému úsilí se s ním potýká-
me dodnes. V souvislosti s celkovou globa-
lizací dochází v poslední době k zavlečení 
dalších nepůvodních druhů a nemocí včel, 
což klade stále nové překážky pro život 
včelstev.

Za přelom mezi historií a  současností 
můžeme označit rok 1989. Mnozí odešli, 
jiní v chovu včel našli nový smysl. Spolek 
opět získal určitou samostatnost. Dál orga-
nizujeme přednášky, kurzy, zájezdy, také 

výstavy pro širokou veřejnost – Medové 
dny a  účastníme se chovatelské výstavy 
v  Chotěboři. Ve velké míře se věnujeme 
zdravotní situaci a  léčení proti varroáze. 
K tomu využíváme finanční dary od obec-
ních úřadů a velmi si této pomoci vážíme. 
Z těchto zdrojů jsme také opakovaně zajis-
tili nákup včelařsky prospěšných dřevin. 
Ve spolupráci s Krajem Vysočina organizu-
jeme preventivní vyšetření na mor včelího 
plodu. Podařilo se tak najít skrytá ohniska 
a včas zabránit šíření nákazy.

V  současné době má spolek 180 členů 
a počet včelstev se pohybuje kolem 2.500.

Chov včel zabírá mnoho času a  úsilí, 
přesto si každý chovatel najde čas, aby je-
nom pozoroval život svých včel. Svět včel, 
kde je všechno uspořádáno ku prospěchu 
celku. Tento svět nám dává tolik příkladů 
dosud neodhaleného tajemství, že mnoh-
dy stojíme před svými úly se zatajeným de-
chem, abychom svou přítomností nerušili 
jejich tak účelně řízenou práci a  plynulý 
tok života. To jsou ty nejkrásnější oka-
mžiky, v  kterých se zbavujeme všedních 
starostí a  kdy máme pocit sounáležitosti 
s krásnou a tajemnou přírodou.

Petr Losenický

120 LET VČELAŘSKÉHO SPOLKU V CHOTĚbOŘI

V  letošním roce jsme odehráli tři pohádky. V  srpnu, během oslav 
založení Krucemburku, to byla premiéra klasické pohádky Červená 
Karkulka. Další představení jsme odehráli v  říjnu: byla to pohádka 
Princové jsou na draka, která je plná známých písniček. Poslední po-
hádka se odehrála 12.prosince, a to Předvánoční radování. Pohádka 
měla velký úspěch, dětem se nejvíce líbila zvířátka. Touto pohádkou 
jsme se všichni společně naladili do vánoční atmosféry, s dětmi jsme 
si zazpívali koledy. Těšíme se na další setkání při loutkových před-
staveních. Přejeme všem klidné a pohodové prožití svátků vánočních 
a doufáme, že nám zachováte přízeň i v roce 2022. Termíny předsta-
vení jsou vždy uvedeny na našich plakátech nebo na internetové ad-
rese: http://divadlo-oblazek.webnode.cz/

Členové loutkového divadla Oblázek

LOUTKOVÉ DIVADLO ObLÁZEK
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OPRAVA DESKy U TŘECH KŘÍŽŮ

Neznámý vandal poničil u Třech křížů mosaznou desku 
na památku jejich znovuobnovení a  vysvěcení. Protože 
nebylo možné desku opravit, nechal městys Krucemburk 
vyrobit a namontovat desku novou.

OPAKOVÁNÍ MATKA MOUDROSTI

 Noviny, časopisy
 Katalogy, reklamní letáky
 Sešity, knihy
 Kancelářský papír
 Papírové obaly, krabice
 Karton a lepenka

Co můžete a co naopak nesmíte do jednotlivých kontejnerů na třídění odpadů odhodit, vám napoví následující přehled. 
Prosíme dodržujte tyto pokyny při třídění odpadů. Nežádoucí příměsi znehodnocují vytříděnou surovinu, která 
pak nemůže být recyklována a odváží se na skládku.

 Papír mastný, mokrý, 
 znečištěný zbytky potravin

 Krabice od nápojů
 Použité pleny
 Obvazy, hygienické potřeby
 Uhlový, dehtový 

 a voskovaný papír
 Kopíráky

Častým omylem, na který bychom rádi 
upozornili, je fakt, že lidé si v mnoha pří-
padech  pletou keramiku a  porcelán se 
sklem!  Sklo je průsvitné. Pokud může-
te,  zbavujte láhve kovových uzávěrů, 
zjednodušíte tak jejich recyklaci. Pro dal-
ší zpracování je velmi vhodné, aby sklo 
v nádobě bylo co nejméně rozbité.

Papírové krabice před vložením do 
kontejneru rozkládejte!  Ušetříte tak 
místo v kontejneru.

Sešlapáváním plastových láhví výrazně 
ušetříte místo  v  kontejneru. Sešlápnutých 
láhví se vejde do kontejneru 3× více a výraz-
ně se tak zlevní celý sběr. U  láhví  nedota-
hujte uzávěry, uzavřené láhve se nedají liso-
vat do balíků. Třídění plastů je velmi náročné 
na kvalitu sběru, zejména znečištění zbytky 
potravin, oleji a  mechanickými nečistotami 
může recyklaci plastů úplně znemožnit. 
Z PET lahví není nutné odstraňovat etike-
ty (i když zpracovateli tím pomůžete), neboť 
před zpracováním procházejí mycí linkou, 
která má za úkol odstranit nejen etiketu 
a víčko, ale zejména lepidlo, kterým je etike-
ta k láhvi přilepena.

 PET lahve od nápojů 
 (čisté, sešlápnuté!)

 Igelity, sáčky, tašky
 Čisté folie
 Kelímky
 Krabičky od pokrmových tuků
 Obaly od mycích prostředků
 Prázdné obaly od kosmetiky
 Misky, kbelíky
 Hračky
 Obaly TetraPak 

 (krabice od mléka, džusu atp.)
 Plastové výrobky
 Polystyrén

 Jednorázové pleny
 Bakelity
 Laminované pryskyřice
 Molitany
 Obaly od maziv a olejů
 Lahve od stolních olejů
 Znečištěné plasty (např. zbytky  

 potravin, chemikáliemi, oleji)
 Novodurové trubky
 Linolea a jiné výrobky z PVC
 Automobilové plasty
 Jiné neplastové odpady

 Nevratné lahve bez uzávěrů
 Sklenice od kompotů apod.
 Lahvičky od kosmetiky
 Lahvičky od mycích prostředků
 Okenní skla
 Tabulová skla ze skříní
 Skleněné nádobí
 Skleněné střepy

 Skla s drátěnou výztuží
 Zrcadla
 Žárovky a zářivky
 Televizní obrazovky
 Automobilová skla
 Keramika, porcelán
 Obaly od chemikálií, léků
 Jiné neskleněné odpady

PLASTY PAPÍR SKLO

JAKÉ ODPADy PATŘÍ DO JEDNOTLIVÝCH KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
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V sobotu 11. září se uskutečnil další ročník tenisového tur-
naje. Vzhledem ke špatnému počasí jsme turnaj odehráli 
na náhradním kurtě, i přesto se velmi vydařil. Děvčata ode-
hrála pěkné zápasy a odnesla si medaile, poháry a ceny.  

celkové pořadí bylo následující: 
1. místo Zuzana Losenická
2. místo Sofie Bencová
3. místo Viktorie Votavová
4. místo Karolína Pejchlová

Děkujeme za podporu městysi Krucemburk.

DĚTSKÝ TENISOVÝ TURNAJCyKLOSTEZKA KRUCEMbURK – V. MĚSTEC

VÁNOČNÍ VÝSTAVA V KNIHOVNĚ

V září byla provedena oprava cyklostezky Krucemburk – Vojnův 
Městec firmou Strabag, a.s., Praha. Oprava byla provedena ve 
spolupráci s Městysem Vojnův Městec. Na opravu byla poskyt-
nuta dotace z  Fondu Kraje Vysočina z  dotačního titulu Cyklo-
doprava a cykloturistika 2021. V říjnu byla ještě doinstalována 
z každé strany cyklostezky zábrana typu BLOCK K s manuálním 
ovládáním, abychom zabránili vjezdu automobilů na cyklostez-
ku a tím stezka sloužila k daným účelům. Odbornou montáž pro-
vedla firma Kovo Pavelka, spol. s r.o., Milovice. Dotace na tuto 
akci činila 50 % a byla rozdělena podílově mezi obě obce.

Děkuji Vojnovu Městci za výtečnou spolupráci a za veškerou 
administraci této akce.

Dagmar Sobotková

25. listopadu se v  knihovně konala vá-
noční výstava. návštěvníci se mohli in-
spirovat na adventní výzdobu svých do-
movů. k vidění byly překrásné adventní 
věnce, vánoční svícny a další dekorace. 
Vánoční atmosféru přišly načerpat i děti 
z  mateřské a  základní školy v  krucem-
burku.  Vystavené zboží nám zapůjčila 
paní jiřina moravcová, tímto velice dě-
kujeme. 

za knihovnu jana coufalová, olga kotenová
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Domov

HÁČKOVANÝ bETLÉM

VÝSTAVKA VÝTVARNÝCH DĚL 

Již poněkolikáté je ve výloze u paní Soukupové vysta-
ven háčkovaný betlém. Každým rokem tam přibývá 
něco nového a ani letos tomu není jinak. Betlém vytvo-
řila a stále dotváří paní Naďa Plíšková z Krucemburku. 
Betlém je osvícen, takže jeho krása vynikne hlavně ve 
večerních hodinách. Zastavte se u něj, nebudete lito-
vat a pohltí Vás ta pravá vánoční atmosféra.

Dagmar Sobotková

Příjemné prožití svátků 
vánočních, šťastný 
a veselý nový rok 

Vám přeje redakce.

Po jednání s paní učitelkou Jitkou Podrazilovou jsou v předsíni kos-
tela sv. Mikuláše v Krucemburku vystavena výtvarná díla žáků ZUŠ 
Chotěboř. Jedná se o malby akrylovými barvami na dřevotřískové 
desky na téma „Anděl“. Každý žák zpracoval toto téma pochopitel-
ně po svém. Někteří z nich ztvárnili svého anděla strážného, jiní se 
zamysleli nad tím, co pro ně pojem „Anděl“ vlastně znamená. 

Nakonec paní učitelka výtvarného oboru Jitka Podrazilová vybra-
la osm maleb, které namalovala děvčata: Lucie Hošková (14 let), Jo-
hana Kramářová (13 let), Ema Lupoměská (11 let), Ema Mudruňko-
vá (14 let), Martina Stecovicová (11 let), Natálie Stejskalová (13 let), 
Nela Škrabánková (13 let) a Vanda Škrabánková (13 let). Všechny 
mají můj obdiv a uznání. Věřím, že se i vám budou líbit. 

Výtvarná díla je možné si prohlédnout během vánočních boho-
služeb v kostele sv. Mikuláše v Krucemburku, vánočního koncertu 
v neděli 26. prosince v 17 hodin či po domluvě se mnou i kdykoliv 
jindy (nejlépe zavolat na mobil 737 443 792 nebo zazvonit na kato-
lické faře v Krucemburku).

Pavel Seidl

Anděl – Nela Škrabánková Anděl – Lucie Hošková


