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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA – DÁME VÝTAH

Projekt „Dáme výtah“, který pro 
náš Dům s  pečovatelskou služ-
bou zorganizovala Ježíškova 
vnoučata Českého rozhlasu, do-
spěl do zdárného konce. Velmi 
si vážíme každé pomoci a  kaž-
dého finančního příspěvku, 
díky nimž teď mohou naši uži-
vatelé výtah využívat, a děkuje-
me především právě Ježíškovým 
vnoučatům, bez jejichž přičině-
ní by toto dílo nevzniklo. 

12. listopadu ve 12 hodin jsme 
provoz výtahu slavnostně zahá-
jili. Slavnostní řeči se ujal pan 
Máčel, který stál u zrodu samot-
né myšlenky a zasloužil se o to, 
že se o  potřebě výtahu projekt 
Ježíškova vnoučata vůbec do-
zvěděl. Při projevu představil 
zapojené dobrodince a  vysvět-
lil, co všechno realizaci výtahu 
provázelo. S  díky se připojil 
i  starosta Krucemburku a  také 
vedoucí Pečovatelské služby, 
která ráda zastoupila své ko-

legyně a  především obyvatele 
DPS. Mezi hosty byli i  zástupci 
firem, které se na budování po-
dílely. Jejich přehled  nalezne-
te na tabulce umístěné přímo 
u výtahu. Milou atmosféru celé 
slavnostní akce doplnil svým 
vystoupením dětský pěvecký 
sbor místní pobočky ZUŠ pod 
vedením paní Marty Rejškové. 

Nezapomínáme však ani na 
tradiční akce. 28. listopadu 
jsme věnovali odpoledne tvor-
bě adventních věnců. To, že se 
na tuto milou předvánoční akci 
všichni každý rok těší, dokáza-
la i letos hojná účast. 

Sváteční náladu jsme podpo-
řili i v adventním čase. 12. pro-
since u nás vystoupili žáci ZUŠ 
z Chotěboře pod vedením paní 
učitelky Hospodkové. Zazpívali 
pěkné vánoční písně s  dopro-
vodem kytar. 

Jsme rádi, že se s  vámi mů-
žeme scházet na našich akcích 

a společně tak zažívat příjemné 
společenství nejen během svá-
teční doby, ale po celý rok. Záro-
veň si vážíme pozornosti, která 
se našemu DPS dostala právě 
díky projektu Ježíškova vnouča-
ta. Těší nás otevřenost lidí dob-
rým skutkům i to, že se dostává 
pomoci těm, kteří ji potřebují. 

Přejeme všem klidné vánoční 
svátky plné pohody a  příjem-
ných setkání, do nového roku 
pak především pevné zdraví. 
Těšíme se na další společná 
setkání nejen na našich akcích.  

zaměstnankyně PS 
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15. listopadu 2019 oslavili manželé 
Jaroslav a  Bohuslava Jiráskovi pa-
desáté výročí společného manželství 
a zároveň paní Jirásková oslavila krás-
né 70. narozeniny. Do dalších společ-
ných let přejí všechno nejlepší 

dcery s rodinami

2. ledna 2020 by se do-
žila paní Marie Kasa-
lová z  Krucemburku 
sedmdesáti let. Stále 
s láskou vzpomíná ro-
dina. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi.

19. října se uskutečnilo v Obřadní síni ÚM slavnostní vítání občánků. Nově narozené děti – Vojtěcha Podrazila, Adrianu Pát-
kovou, Jáchyma Stránského, Tomáše Holase a Karolínu Málkovou – přivítal mezi nové občánky starosta Mgr. Otto Kohout 
společně s dětmi z mateřské školy, které potěšily všechny přítomné hosty milými básničkami. O hudební doprovod se postarala 
Marta Rejšková s pěveckým sborem. Rodičům i dětem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

BLAHOPřÁní VzPOMínKA

VíTÁní OBČÁnKŮ

Vánoce
Na svatého Martina
krajinu pokryla sněhová peřina.
Peřina z vloček je tvořená,
vánoční nálada pomalu začíná.

V obchodech koledy, na stromech ozdoby, 
je tu čas adventní pohody.
Až v domovech vánoční cukroví zavoní,
vánoční přípravy pomalu vrcholí.

Maminka jablíčko rozkrojí,
tradiční hvězdička ho ozdobí.
Pak už jen zvoneček zazvoní
a příchod Ježíška oznámí. 

Nebuďme z dárečků zklamaní,
jen ať jsme šťastní a veselí.

 Karolína Zvolánková
 Háčkovaný betlém  (autorka Naďa Plíšková)
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RESTAUROVÁní VITRÁŽí V KATOLICKÉM KOSTELE

V letošním roce došlo ke komplexnímu re-
staurování malovaných figurálních vitráží 
farního kostela sv. Mikuláše v  Krucembur-
ku, které byly podle návrhu akad. mal. Jiří-
ho Binka v roce 1945 vyrobeny pražskou fir-
mou „Jiřička–Coufal“. Na první pohled bylo 
sice v  havarijním stavu jen jedno barevné 
okno – sv. Zdislava, ale při bližším hodno-
cení a posouzení stavu vitráží se odborníci 
shodli na nutnosti restaurování všech oken. 

Odborně bylo restaurováno pět vitráží 
v presbytáři kostela – sv. Vojtěch, sv. Lud-
mila, sv. Václav, sv. Anežka Česká a Ma-
dona. Dále byly opraveny čtyři vitráže 
v lodi kostela – sv. František z Assisi, sv. 
Vít, sv. Zdislava a vitráž s  rybami (zna-
kem křesťanů), doplněná citátem sv. 
Ambrože. Na kůru byly opraveny dvoje 
jednoduché vitráže a za varhanami kru-
hové okno. Restaurování všech oken 
ke spokojenosti investora (Ř.k. farnost 
Krucemburk) i pracovníků z Národního 
památkového ústavu v  Telči provedla 
restaurátorská firma Vitraj z Prahy-Vele-

slavína, zastoupena ing. arch. Janem Čer-
nohorským. Práce byly zahájeny 9. května 
2019 a  úspěšně dokončeny 28.  listopa-
du 2019. 

Celková cena restaurování dvanácti vit-
ráží byla stanovena 790.506  Kč. Naše far-
nost obdržela na toto dílo podle rozhodnu-
tí MK ČR v  rámci státní finanční podpory 
v  Programu záchrany architektonického 
dědictví účelový finanční příspěvek ve výši 
700.000 Kč. Městys Krucemburk poskytl 
neinvestiční dotaci ve výši 90.500 Kč.

Chtěl bych tímto jménem Ř.k. farnos-
ti Krucemburk i  jménem svým vyjádřit 
upřímné díky za poskytnutí finanč-
ní podpory ze strany MK ČR a  vedení 
Městyse Krucemburk. Vstřícnosti pana 
starosty a  zastupitelů k  opravě kostela 
sv. Mikuláše si velmi vážím. Vřelé díky 
patří také restaurátorům z  firmy Vitraj 
a  ing. arch. Martině Kozákové, která má 
na starosti stavební dozor.

Pavel Seidl

Letošní podzim nás překvapil teplým poča-
sím a lákal tak k toulání přírodou s pozoro-
váním a poznáváním našeho krásného kra-
je. Nevraceli jsme se s prázdnou, ale s dary, 
které nám příroda nabídla – pestrobarevné 
listí, žaludy, kaštany, kukuřici, dýně, šišky, 
suché trávy. Z nasbíraných přírodnin jsme 
si zhotovili krásné výrobky. Těmito výrob-
ky jsme si vyzdobili celou školku. Barvy 
pestrého podzimu si odskočily také k nám 
do školičky a to na dny s barvičkou. 

Předposlední říjnovou neděli se skupin-
ka dětí zúčastnila vítání občánků a  svým 
vystoupením přivítala nová miminka. Ná-
vštěva divadla v Pardubicích 18. listopadu 
byla zajímavým vystoupením a děti se hod-
ně nasmály při pohádce O chaloupce z per-
níku. Starší děti úspěšně ukončily plavecký 
výcvik v bazénu v Hlinsku v Čechách. Pod 
vedením plaveckých instruktorek zažily 

děti spoustu legrace při vodních hrát-
kách a  učily se základům plavání. Někte-
ré nesmělé začátky se přeměnily v úžasné 
plavecké výkony. Za odměnu děti získaly 
mokré vysvědčení, kapříka s  nasbíranými 
šupinkami a medaili. 

V  listopadu se děti fotografovaly. Velká 
spokojenost rodičů je důkazem toho, že se 
vánoční foto opravdu povedlo.

Tradičně v  listopadu jsme navštěvovali 
ordinaci zubní lékařky MUDr. Hany Koh-
lové, kde se děti dozvěděly o  práci zubní 
lékařky a  zároveň tím děti prošly preven-
tivní prohlídkou. Touto cestou děkujeme 
paní zubařce Haně Kohlové za dlouhodo-
bou spolupráci. Tuto akci jsme v listopadu 
nahradili jiným projektem. Za námi přijela 
plně vybavená sanitka, kterou si děti pro-
hlédly a pod vedením lékařky a sestry zís-
kaly poznatky z oblasti první pomoci. Děti 
z této akce byly nadšené. 

Projekt ADVENT 2019 v MŠ KRUCEMBURK 
jsme zahájili s dětmi bubnováním v kruhu 
a odpolední tvořivou dílnou s rodiči a dět-
mi. Pod šikovnýma rukama dětí a  rodičů 
vznikla spousta krásných a  originálních 
vánočních výrobků.

Odpoledne 3. prosince si děti připravily 
punčochy na okno a  čekaly do druhého 
dne, zda jim Barbora něco nadělí. To bylo 
radosti!

Ve čtvrtek 5. 12. se k nám nahlásila vzác-
ná návštěva – Mikuláš, čert a anděl. Kouzel-
ná kniha Mikuláši leccos prozradí – kdo je 
hodný, šikovný, správný kamarád nebo všu-
dybýlek a  neposeda. Všechny děti dostaly 
dárek. A už se těšíme na Vánoce. Svátečně 
si vyzdobíme celou školku, provoníme spo-
lečně upečeným cukrovím a  11.  prosince 
nás čeká Štědrý den s dárečky, slavnostním 
obědem a s lidovými zvyky.

z DĚní V MŠ
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V podzimním období bylo pro žáky školy připraveno mnoho za-
jímavých akcí, které obohatily výuku a rozšířily jejich všeobecný 
obzor. Naše škola se zapojila do projektu „Jeden svět na školách 
– Příběhy bezpráví“, jehož součástí byl Měsíc filmu na školách. Le-
tošní téma Od pádu „železné opony” bylo nastaveno k 30. výročí 
sametové revoluce z roku 1989. Ve zhlédnutém dokumentu Nej-
větší přání se žáci vrátili do období socialistického Českosloven-
ska. Beseda po filmu s panem Janáčkem nás zavedla do období 
válečného i poválečného. Na základě vlastních prožitků tuto dobu 
žákům ještě více přiblížil. Projekt Krokus doplnil výuku dějepisu: 
žáci 8. ročníku zasázeli cibulky žlutých krokusů, a  tak si připo-
mněli židovské děti, které zemřely během holocaustu. V minulém 
školním roce se naši letošní sedmáci zapojili do ekosoutěže: vyro-
bili loď z plastů a se svým výrobkem obsadili 2. místo. 

Děti ve školní družině si v rámci projektu „Celé Česko čte dě-
tem“ četly se studentkami VOŠ pedagogické v  Litomyšli a  před 
Vánoci s žáky, kteří navštěvují školní Čtenářský klub. Čtení mělo 
pohádkovou a vánoční tematiku, děti velmi bavilo, a dokonce si 
zazpívaly koledy. Knihovnické lekce v Knihovně M. J. Sychry ve 
Žďáru nad Sázavou byly připraveny pro všechny žáky 1. stupně. 
Žáci 1., 2. a 3. třídy měli svůj pohádkový program rozšířený o hu-
dební část. 4. a 5. třída měla rovněž pohádkový program, žáci si 
dokonce sami mohli roli pohádkáře vyzkoušet. 

zPRÁVY z nAŠí zŠ

Zakončení projektu Advent 2019 se odpoledne sejdeme s  rodi-
či, dětmi a zaměstnanci školky na loutkovém divadelním před-
stavení O  čertíku Luciáškovi. Po představení si všichni  společ-
ně posedíme a  ochutnáme vánoční dobroty, které upekly děti 
a naše paní kuchařky. Poslední týden před Vánocemi jdeme po-
těšit babičky a dědečky v Domě s pečovatelskou službou s ma-
lým vánočním pásmem a  dárečkem. Při cestě se zastavíme na 
Úřadu městyse s poděkováním a přáním pěkných Vánoc.

Všem přejeme krásné prožití vánočních svátků, v novém roce 
zdraví, štěstí a spokojenost.

kolektiv zaměstnanců MŠ

Pokračování – Z dění v MŠ

Exkurze v Anthroposu

Mikulášská nadílka

Preventivní programy

Dopravní výchova, 4. třída

Den otevřených dveří
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V  hudební části programu poznávali hu-
dební nástroje a někteří si na ně zkusili za-
hrát. Programy byly zajímavé a děti si dopo-
ledne v knihovně užily. 

Děti z 1. až 3. třídy zhlédly v kině pohád-
ku Kamarádi z  TV. Preventivní programy 
2019 na naší škole proběhly díky Krajské-
mu ředitelství policie Kraje Vysočina. Pro 
první a druhý ročník bylo připraveno téma 
„Bezpečně do školy a na ulici“ o řešení kri-
zových situací, pro třetí a čtvrtý ročník pro-
gram o  bezpečném pohybu na chodníku 
a na silnici s názvem „Vlastní nebezpečí“. 
Pátý a šestý ročník se dozvěděl spoustu za-
jímavého o tom, jak se pohybovat „Bezpeč-
ně na internetu“. Ve 4. třídě se uskutečnil 
projekt Dopravní výchova. Žáci si s lektor-
kou povídali o  tom, jak správně jezdit na 
kole, kdo je účastníkem silničního provo-
zu, a zopakovali si dopravní značky. Aktiv-
ně spolupracovali a snažili se ukázat svoje 
znalosti. Všechny přednášky se žákům oči-
vidně líbily. Projekt zaměřený na snižování 
rizik užívání alkoholu byl určen pro žáky 
7., 8. a  9. třídy. Připravila ho společnost 
SANANIM z. ú. Hlavním cílem bylo sezná-
mit žáky se skutečnými riziky spojenými 
s užíváním alkoholu v jejich věku. Beseda 
pro žáky 6., 7. a 8. třídy nesla název „Ne-
vidomí mezi námi“; vedla ji nevidomá lek-
torka za doprovodu svého vodicího psa. 

Žáci 5. a  6. třídy navštívili Hvězdárnu 
a  planetárium v  Brně na Kraví hoře, kde 
zhlédli program „Cesta sluneční sousta-
vou“, a Anthropos, ve kterém se dozvěděli 
mnoho zajímavého o vývoji a životě pravě-
kého člověka.

V  rámci projektu „Šablony II“ uskuteč-
ňuje škola pro žáky 8. a  9. třídy šablonu 
„Zapojení odborníka z  praxe do výuky 
ZŠ“. Tato šablona obsahuje 10 hodin prak-
tických ukázek a  činností pro žáky s  od-
borníky ve svém oboru. V  prvních dvou 
hodinách byla tématem elektřina a  naši 
školu navštívil pan Jiří Janáček. Chlapci se 
seznámili s  různými druhy kabelů, jejich 
zapojením a  použitím v  praxi. Dále byly 
provedeny praktické ukázky jednotlivých 
zapojení a  chlapci si také vyzkoušeli jed-
noduché propojení hromosvodu.

Kromě výchovně vzdělávacích programů 
proběhla i  různá sportovní utkání. Školní 
atletické přebory na školním víceúčelovém 
hřišti byly pro žáky 1. stupně. Soutěžilo 
se ve sprintu, skoku dalekém a  vytrvalos-
ti. První kategorie zahrnovala 2. a  3. tří-
du. V této kategorii se na 3. místě umístila 
Adéla Hamerská, na 2. místě Adam Málek 
a  na 1.  místě Richard Schmidt. Ve druhé 
kategorii zabojovali o  co nejlepší výsledek 
žáci 4. a 5. třídy. Zde obsadil 3. místo David 
Hamerský, 2. místo Otto Kohout a vítězství 
si odnesl Matyáš Martinek. Další sportovní 
akcí pro 1. stupeň bylo Sportovní odpoledne 
ve školní tělocvičně. Účast dětí byla veliká, 
a  proto děti soutěžily v  těchto třech kate-

goriích: 1., 2. a 3. třída (zvlášť dívky, chlap-
ci) a  4. a  5.  třída (zvlášť dívky a  chlapci). 
Děti bojovaly jako lvi o  výborné výsledky 
v překážkové dráze, hodu a skoku z místa. 
Za 1.  třídu zvítězil Štěpán Sochor, 2. místo 
si vybojovala Daniela Rázlová a  3.  místo 
Tereza Straková. Ve 2. třídě 1. příčku obsa-
dili Viktorie Zámorská a  Richard Schmidt, 
2.  místo patřilo Adéle Hamerské a  Jiřímu 
Coufalovi a o 3. místo se podělili Monika Zr-
zavá, Adam Málek a Michal Votava. Největší 
boje o umístění byly mezi žáky 4. a 5. třídy. 
Vítězi se stali Eliška Daňková a Otto Kohout, 
2. místo patřilo Nele Pilařové, Nele Sýkorové 
a Davidu Rázlovi a 3. místo Eleně Vaškové 
a  Davidu Hamerskému. O  výbornou spor-
tovní atmosféru se postaraly jednak děti 
z  družiny, ale i  samotní soutěžící, kteří se 
při každé disciplíně s vypětím všech sil hla-
sitě podporovali.

Chlapci 6.–9. třídy sehráli okrskové 
kolo ve florbalu v  Chotěboři; celkově ob-
sadili velmi pěkné 3. místo. Žáci 6.–7. tří-
dy soutěžili v  okrskovém kole ve florbalu 
v Chotěboři, kde obsadili 1.–2. místo a po-
stoupili do okresního kola, které proběhne 
v  Havlíčkově Brodě. Žákyně 1. stupně se 
zúčastnily florbalového turnaje Čeps cup, 
kde obsadily krásné 2. místo a postoupily 
do krajského kola. Dívky 2. stupně sehrá-
ly okrskový florbalový turnaj v Chotěboři, 
kde se umístily na 3. místě.  

Byl ukončen plavecký výcvik žáků 
4. a 5. třídy. Žáci se naučili plavat a za zdo-
lání všech plaveckých stylů dostali „mokré 
vysvědčení“. V  čase adventním se před-
vedli dívky a chlapci z 2. stupně při turnaji 
ve stolním tenisu. Všichni si dobře zahráli, 
nebylo vítězů ani poražených a všichni zú-
častnění dostali sladkou odměnou. 

Žáci 8. a  9. třídy navštívili Zemědělskou 
a. s.: nejprve se v zasedací místnosti bavili 
o  hospodářství na Vysočině a  poté se vy-
dali na prohlídku do kravína. Dozvěděli se 
spoustu informací o chovu dobytka, rostlin-
né výrobě a zemědělských strojích. Možná 
právě tato exkurze pomohla některým žá-
kům z 9. třídy v dalším rozhodování o bu-
doucí střední škole. Ve výběru jim mohla 
pomoci i  návštěva Přehlídky středních škol 
v Havlíčkově Brodě, kde byly prezentovány 
střední školy z regionu Vysočina. 

V rámci hodin angličtiny se uskutečnila 
setkání s rodilou mluvčí Béatrice. V 8. třídě 
žáci konverzovali na téma „Filmy“, v 7. tří-
dě na téma „Cestování“. Po počátečním 
ostychu se žáci aktivně zapojili. Hodiny 
anglického jazyka s  rodilou mluvčí mají 
vést k upevnění jazykových dovedností. 

Žáci 8. a  9. ročníku v  Přírodovědném 
klokanu řešili otázky z matematiky, fyziky, 
biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí. 
Nejlépe se umístila Zuzana Málková z 9. roč-
níku, 2. místo obsadil Jan Kasal a 3. místo 
Karel Polívka z 8. ročníku. Proběhlo 1. kolo 
(školní) soutěže Hledáme nejlepšího mla-

dého chemika ČR. Na základě výsledků 
postupují do 2. kola (krajské) soutěže žáci 
9. ročníku Michal Bořil, René Vašek, Da-
vid Rykr. V soutěži „Peníze a my“ soutěžily 
dva tříčlenné týmy 8. a 9. třídy. Soutěž byla 
zaměřena na finanční znalosti, naši školu 
reprezentovali Adam Král, Jan Kasal, Karel 
Polívka (8. třída), Pavlína Culková, Zuzana 
Málková a David Rykr (9. třída). 

Konec listopadu a  začátek prosince 
se nesl v  duchu školních kol olympiád. 
Ve  školním kole Mladého historika si nej-
lépe vedli Michal Bořil, Marek Bačkovský 
z 9. třídy a Jan Kasal z 8. třídy. Jmenovaní 
budou naši školu reprezentovat v  okres-
ním kole v  Havlíčkově Brodě. Ve školním 
kole Olympiády v českém jazyce si nejlépe 
poradil s  jazykovými i  slohovými úkoly 
Michal Bořil z 9. třídy. V okresním kole mu 
bude jeho jazykový um určitě potřeba.

Ve čtvrtek 24. října proběhl na naší škole 
Den otevřených dveří s tvořivými dílnami. 
Škola byla otevřená široké veřejnosti od 
15 do 18 hodin. Akce se setkala s  velkým 
zájmem. Žáci si v doprovodu rodičů i pra-
rodičů prohlédli prostory školy, v dílnách 
a  v  učebnách 1. stupně si mohli zhotovit 
výrobek s podzimní tematikou, který si od-
nesli domů. Na 2. stupni paní učitelky při-
pravily zajímavé aktivity ze zeměpisu, che-
mie, přírodopisu, informatiky, z  českého 
a anglického jazyka, které si mohli všichni 
přítomní vyzkoušet. Školu navštívili i  ti 
starší a  zavzpomínali na svá školní léta. 
Krásně strávené odpoledne se všem líbilo.

K  rozsvěcení vánočního stromu na ná-
městí upekly paní kuchařky perníčky, které 
v rámci pracovních činností ozdobily žáky-
ně 8. a 9. třídy. Perníčky byly rozdány večer 
1. prosince při této akci zúčastněným ob-
čanům. Na naší škole se uskutečnila Miku-
lášská nadílka, kdy čerti a andělé s Miku-
lášem obdarovali děti na 1. stupni. Každá 
třída měla připravené básničky a písničky, 
aby si děti sladkosti zasloužily. Klidné ad-
ventní odpoledne si přišli vychutnat rodi-
če do školy na Vánoční výstavu. Děti přišly 
v doprovodu rodičů a prarodičů, protože se 
chtěly pochlubit svými vystavenými výrob-
ky. Po chodbách se linuly zvuky koled ze 
školní družiny a někteří i postáli a zabrou-
kali si s dětmi koledu. Výstava byla zdařilá 
a mnozí si odnesli náměty pro vlastní tvůr-
čí činnost. 

V  týdnu před vánočními prázdnina-
mi jsme navštívili Východočeské divadlo 
v Pardubicích. Žáci 1. stupně měli připra-
venu hru Tisíce let české hudby II aneb Ba-
roko pro oko a žáci 2. stupně Kytici. Předsta-
vení se líbila a žáci se vraceli plni zážitků. 
Poslední vyučovací den v  roce 2019 jsme 
v  místním kině zhlédli novou českou po-
hádku Hodinářův učeň.

Na závěr bychom chtěli všem popřát po-
hodové Vánoce a úspěšný nový rok.

kolektiv zaměstnanců ZŠ Krucemburk 

Pokračování – Zprávy z naší ZŠ
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SLOVO STAROSTY

STříPKY z ÚřADU MĚSTYSE

Vážení Krucemburští, Ranečtí a Hlubočtí,
když jsem začal psát tyto řádky, uvědomil 
jsem si s  blížícím se příchodem nového 
roku 2020, jak čas neúprosně letí. Občas 
je potřeba se zastavit, opustit každodenní 
shon a  alespoň na chvíli se zamyslet, jak 
jsme náš drahocenný čas vlastně prožili 
a co nám přinesl.

Dovolím si tedy trochu bilancovat právě 
uplynulý rok a napsat pár řádek o tom, co 
se daří a nedaří. Tyto skutečnosti stručně 
shrnu v rubrice „Střípky z úřadu“.

V  současné době je horkým tématem 
zubní lékař. Neodpustím si toto neoko-
mentovat, protože jistě mnohé z vás trápí 
právě nedostupnost těchto služeb. Disku-
se, proč tomu tak je, by byla na jeden celo-
večerní pořad v televizi. Zkusme ale krátce 
zrekapitulovat. Každý si platíme zdravotní 
pojištění, za které očekáváme základní 
služby, jako je zubní ošetření. Na vysokých 
školách z našich daní studují lékaři, kteří 
nemají povinnost pracovat alespoň nějaký 
čas se smluvní pojišťovnou, a  tudíž služ-
bou dostupnou pro všechny občany. Ne-
zřídka se tedy stává, že mladý lékař zahájí 

svou praxi bez pojišťovny a ošetření se pro 
mnohé z  nás stává finančně neúnosným. 
To, že mladý lékař nemá dva tisíce pacien-
tů, ale pouze zlomek, je logické, protože si 
své peníze vydělá bez pojišťovny mnohem 
snadněji a pohodlněji. Je třeba říci, že zde 
ministerstvo zdravotnictví zaspalo, když 
na základě statistik neřešilo stárnoucí po-
pulaci našich zubních lékařů, kteří praco-
vali celý život poctivě s nepoměrně větším 
počtem pacientů a  za podmínek stano-
vených pojišťovnou. Bohužel bude trvat 
nějakou dobu, než se tento stav napraví. 
Dokud nebudou upraveny podmínky lé-
kařských studií se závazkem výkonu čin-
nosti s pojišťovnou a pojišťovny nenastaví 
podmínky tak, aby byly vyhovující pro lé-
kaře, budeme muset šetřit na zuby, stejně 
jako na novou pračku, nebo možná „začít 
chodit ke kováři“.

Obce jsou dnes díky této situaci stavě-
ny do role „přilákej si svého zubaře“ nebo 
„kdo dá víc“. Tato situace se dnes bohužel 
týká i velkých měst a ta pak nabízejí dary 
ve výši statisíců korun až milionů, bez-
úročné půjčky nebo bydlení zdarma. Bude 

to tedy otázka možnosti podpory nového 
lékaře z rozpočtu obce? 

Již v  létě Rada městyse schválila objed-
návku inzerce s  nabídkou pronájmu zub-
ní ordinace pro nového zubního lékaře, 
avšak doposud bezvýsledně. Na prosin-
covém zastupitelstvu bylo dohodnuto, že 
budeme hledat bytové prostory pro nové-
ho zubního lékaře tak, abychom k ordinaci 
mohli nabídnout i  vhodný byt, a  otázkou 
samozřejmě zůstává i další zvýhodnění.

Chtěl bych touto cestou poděkovat 
za  dlouholetou práci paní doktorce Haně 
Kohlové.

V  souvislosti s  touto problematikou 
se nabízí otázka: Nebude se tato situace 
za pár let opakovat s nedostatkem praktic-
kých a dětských lékařů?

Věřme, že se zákonodárci a ministerstva 
poučí a učiní potřebná opatření pro zajiš-
tění dostupnosti těchto služeb. 

Vážení spoluobčané, přeji Vám mnoho 
úspěchů v  pracovním i  osobním životě 
a šťastný, ve zdraví prožitý rok 2020  

Mgr. Otto Kohout

Parcely Pod Včelínem
Po několikaletých přípravách a  složitých 
administrativních krocích jsme v  druhé 
polovině tohoto roku získali stavební po-
volení na výstavbu technické infrastruk-
tury pro 13 nových parcel „Pod Včelínem“ 
a ve veřejné soutěži jsme vybrali zhotovi-
tele stavby, kterým je firma STAVOKOMP 
SERVICE, s.r.o.  V  roce 2020 tak vypukne 
výstavba za 14.630.000 Kč, která dopravně 
zatíží komunikaci v ulici K Dolcům a čás-
tečně i  Na Viničkách. Vzhledem k  tomu, 
že splašková kanalizace bude napojena 
na stávající kanalizaci v  ulici Mikuláše 
Střely a povede ulicí K Dolcům, bude zde 
na určitý čas omezen provoz. Majitelům 
dotčených nemovitostí dáme včas vědět. 
Dokončení stavby je předpokládáno v srp-
nu 2020. 

Abychom umožnili žadatelům o parcely 
co nejrychleji zahájit projekční přípravu 
a následně i výstavbu, schválilo zastupitel-
stvo na prosincovém zasedání podmínky 
prodeje, které budou dle zákona zveřej-
něny ještě v prosinci, a začátkem příštího 
roku bude zastupitelstvo dle určeného 
klíče, který je součástí vypsaného záměru, 
parcely přidělovat žadatelům.

Parkoviště u zdravotního střediska
U  zdravotního střediska vypukne na 
jaře výstavba parkoviště, kterou provede 
za 4.052.000 Kč firma INSTAV Hlinsko, 
s.r.o. Předmětem této výstavby je vybudo-
vání zpevněných parkovacích ploch, od-

vodnění, úprava bezbariérového přístupu 
do zdravotního střediska, výstavba opěrné 
zdi a  nových pochozích ploch u  čp. 345 
v  ulici Dr. Drbálka. I  tento projekt bude 
klást nemalé nároky na koordinaci vý-
stavby, neboť je kolem plochy parkoviště 
mnoho nemovitostí, a  zvláště parkování 
v  garážích na severní straně parkoviště 
bude nějakou dobu výstavbou omezeno. 
Předpokládané ukončení akce je stanove-
no na konec července 2020.

Oprava ohradní zdi 
u evangelického hřbitova
U  evangelického hřbitova bude na jaře 
zahájena oprava ohradní zdi, kterou pro-
vede firma PETRAlaan, s.r.o., za cenu 
1.244.306 Kč. Zeď bude řešena jako kamen-
ná s vyspárováním. Oprava potrvá nejdéle 
do září 2020.

Zateplení klubovny SDH Krucemburk
V  ulici Javorová nad mateřskou školou 
byly zahájeny práce na zateplení hasič-
ské klubovny. Zhotovitel firma Radim Re-
niers má tuto akci za 672.000 Kč dokončit 
nejpozději do konce června 2020. V rámci 
této akce bude zateplen obvodový plášť, 
položena nová střešní krytina, provedena 
výměna výplní otvorů a  nově provedeny 
vnitřní povrchové úpravy.

Biocentrum Mlýnské rybníky
Projekt odbahnění rybníků Zadní a Macu-
rův je připraven ve spolupráci s CHKO Žďár-

ské vrchy pod názvem Biocentrum Mlýnské 
rybníky. V současné době probíhá stavební 
řízení na povolení stavby a další adminis-
trativní kroky pro přípravu podání žádosti 
o dotaci. Realizace stavby je předpokládá-
na v roce 2021.

Výstavba výtahu v DPS
12. listopadu proběhlo slavnostní otevření 
výtahu v  Domě s  pečovatelskou službou 
v  Krucemburku. Přání do projektu České-
ho rozhlasu Ježíškova vnoučata bylo napl-
něno a v našem DPS již jezdí výtah, který 
pomáhá našim seniorům. 

Výtah byl postaven za přispění mnoha 
lidí a společností, kteří se na projektu po-
díleli svou prací nebo finančně. Chtěl bych 
touto cestou poděkovat lidem, kteří stá-
li u  zrodu této myšlenky a  byli s  námi až 
do konce. Jsou jimi Martin Ondráček, Oli 
Štrejbarová, Petra Havlasová, Martin Má-
čel, Tereza Robinson, Patrik Otradovský, 
Dagmar Sobotková, Hana Jandová.

S obstaráním finančních prostředků nej-
více pomohl Český rozhlas ve spolupráci 
s  portálem Slevomat.cz. Lidé si kupovali 
zážitky se známými osobnostmi přes por-
tál Slevomat.cz a přispěli tím na výtah ne-
uvěřitelnými 542.600 Kč. S oslovením zná-
mých osobností nám velmi pomohl pan 
Petr Pravda. Všem přispěvovatelům velmi 
děkujeme.
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Byli také dárci, kteří dali finanční dar pří-
mo obci, a  přispěli tak na výtah částkou 
necelých 124.000 Kč. Jsou jimi společnost 
Ernst&Young, s.r.o., Pavel Binder – rodinné 
vinařství, Sokol Podmoklany, Ing. Bohuslav 
Cempírek, MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Jana 
Fischerová, Spolek přátel Krucemburku, 
Marie a Vladimír Henzlovi, p. Lenka Pospí-
chalová – ochotníci Radostín.

Obec uvolnila 200.000 Kč a výtěžek z Mi-
mořádného filmového festivalu Krucem-
burský výtah byl 105.000 Kč.

Vzhledem k  tomu, že nám projekční fir-
ma ENGINEERS CZ, s.r.o. – Ing. Jiří Skovaj-
sa, stavební firma MARTIN HÁJEK – reali-
zace staveb, s.r.o., a dodavatel výtahu firma 
KONE, a.s., zastoupená panem Rafaelem 
Tymlem, poskytli výrazné slevy, za což jim 
velmi děkujeme, byla kompletní výstavba 
provedena za necelých 718.000 Kč.

Díky všem výše jmenovaným dnes 
můžeme říci, že se vybralo o  necelých 
254.000 Kč více, výtah stojí a my můžeme 
přispět na další přání z projektu Ježíškova 
vnoučata.

Děkuji závěrem všem, kteří přispěli svou 
prací nebo finančně na dobrou věc.

Výsadba zeleně
Za pokácené stromy na silnici I/37 mezi 
Krucemburkem a Ždírcem nad Doubravou 
byla na podzim tohoto roku dokončena 
náhradní výsadba. Tato výsadba byla pro-
vedena u stezky do Ždírce nad Doubravou, 
u základní školy, v zahradě mateřské ško-
ly, v  letním kině a  v  areálu ČOV Krucem-
burk.  Na hřištích na Viničkách a v ulici Vě-
trná byly z této náhradní výsadby částečně 
pokryty náklady na výsadbu a  vytvoření 
živých vrbových staveb jako herních prvků 
pro naše nejmenší.

Komplexní pozemkové úpravy
Na zářijovém zasedání zastupitelstva byl 
schválen plán společných zařízení, který 
řeší priority navržených zařízení komplex-
ních pozemkových úprav v  katastrálním 
území Krucemburk. Tento plán řeší pře-
devším protierozní opatření, výstavbu no-
vých polních cest pro zpřístupnění všech 

zemědělských pozemků, a především také 
výstavbu nové vodní nádrže, která vznikne 
na Městeckém potoce za ulicí Za Parkem 
směrem ke Starému Ransku. Úhradu ná-
kladů těchto plánovaných staveb provede 
dle přidělených financí a stanovených pri-
orit Pozemkový úřad v příštích letech.

Revitalizace parku
V rámci přípravných prací projektu revita-
lizace parku bylo provedeno dendrologic-
ké a  biologické posouzení dřevin. Na  zá-
kladě tohoto posouzení je nutné do jara 
pokácet 20 stromů, z  nichž některé bez-
prostředně ohrožují zdraví kolemjdoucích, 
a hrozí zde i škody na majetku. Nábádáme 
tímto všechny občany k opatrnosti při po-
hybu v parku. Zvláště v období, kdy se na 
stromech tvoří námraza, zde hrozí nebez-
pečí pádu větví a polomy.

Mgr. Otto Kohout

V současné době 
projekčně připravujeme:

•	 komunikaci průmyslovou zónou
•	 rekonstrukci a přístavbu Úřadu 

městyse
•	 obnovu veřejného osvětlení 

na Náměstí Jana Zrzavého
•	 opravu školní jídelny
•	 opravu sociálního zázemí  

pro učitele ZŠ Krucemburk
•	 opravu západní stěny ZŠ Kru-

cemburk
•	 opravu topení v Domě s pečova-

telskou službou

Haló, haló, haló, důležitá informace pro 
žáky 8. a 9. tříd ZŠ a jejich rodiče... 

Zdravě se stravovat patří mezi základní 
potřeby každého z nás a jíst se bude jistě 
v blízké i vzdálené budoucnosti. Zeměděl-
ství proto patří mezi velice perspektivní 
obory. České zemědělství patří mezi špičku 
v Evropě měřeno intenzitou a zejména kva-
litou produkce. Kraj Vysočina patří v  na-
šem oboru mezi významné v ČR, vyznaču-
je se zejména vyváženým poměrem mezi 
rostlinnou v  živočišnou výrobou, tj. při-
rozeným způsobem dotváří krajinu. Naše 
společnost, Zemědělská a.s. Krucemburk, 
patří zcela jistě mezi nadprůměrné v Kraji 
Vysočina s výsledky lepšími, než by měly 
odpovídat přírodním podmínkám.

Nabízíme uplatnění šikovným a pra-
covitým absolventům učebních oborů 
a  různých typů škol se zaměřením na ze-
mědělství:
•	 v rostlinné výrobě při řízení a obsluze 

traktorů, samochodných a závěsných 
strojů s využitím prvků precizního země-
dělství

•	 v živočišné výrobě práci se zvířaty s ge-
nofondem na úrovní evropské špičky

•	 v  technických službách s  úkolem za-
jistit provoz celého podniku s minimem 
poruch a oprav 

•	 zpracování biomasy zejména na bio-
plynové stanici

•	 v obchodních činnostech a zpracová-
ní masa

•	 administrativa, vedení účetnictví a ří-
zení podniku

Nabízíme možnost dohodnout se na vy-
konání praxí potřebných pro absolvování 
učebního oboru nebo školy a na prázdni-
nových brigádách.

Nabízíme možnost dohodnout podmín-
ky pro podnikové stipendium od počát-
ku druhého ročníku učebního oboru nebo 
školy.

Těšíme se na váš nástup do naší akci-
ové společnosti, na to, že rozšíříte, omla-
díte a  zkvalitníte náš současný přibližně 
90-členný pracovní kolektiv. 

Za Zemědělskou a.s. Krucemburk 

ing. Milan Stránský, předseda představenstva
ing. Jiří Uchytil, ředitel

Tel.: 569 698 707-9, fax: 569 697 053 e-mail: krucemburk@zemas.cz  

Pokračování – Střípky z Úřadu městyse

InzERCE zEMĚDĚLSKÁ A. S. KRUCEMBURK
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BLAHOPřÁní JUBILAnTŮM

Úřad městyse Krucemburk by chtěl touto 
cestou připomenout dlouholetou tradici, 
která je spojena s  významnými životními 
jubilei našich občanů. Občanům, kteří se 
dožívají významného životního jubilea 70, 
75, 80, 85 a  více let, zasíláme písemnou 
gratulaci s  poukázkou. Zástupci ÚM by 
rádi poblahopřáli i osobně. S ohledem na 
platnost zákona o ochraně osobních úda-
jů prosíme oslavence nebo jejich rodinné 
příslušníky, kteří by měli zájem o  osobní 
návštěvu a  gratulaci, aby s  dostatečným 
předstihem kontaktovali náš úřad, a  to 
buď telefonicky (tel. č. 569 698 710), osob-
ně nebo písemně. Rádi vše zařídíme.

Životní jubilea
v roce 2019
70 let – 25 občanů
75 let – 20 občanů
80 let – 10 občanů
85 let – 8 občanů
86 let – 7 občanů
87 let – 5 občanů
88 let – 5 občanů
89 let – 4 občané
90 let – 2 občané
91 let – 3 občané
93 let – 1 občan
94 let – 1 občan
98 let – 1 občan

Po 23. 12. 2019  .....  7.00–12.00 h 
Út 24. 12. 2019  ....  zavřeno
St 25. 12. 2019  .....  zavřeno
Čt 26. 12. 2019  ....  zavřeno
Pá 27 12. 2019  ......  zavřeno

Po 30. 12. 2019  .....  7.00–14.00 h
Út 31. 12. 2019  .....  zavřeno
St 1. 1. 2020  ........  zavřeno
Čt 2. 1. 2020  ........  7.00–14.00 h
Pá 3. 1. 2020  ........  7.00–13.00 h

20. 12. pátek 17.00: HODINÁŘŮV UČEŇ. Česká rodinná po-
hádka. Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudič-
ky: dva dobří duchové a  jeden zlý. Čí sudba bude silnější? 
V hlavních rolích Jana Plodková, Jaroslav Plesl, Viktor Preiss 
a Miroslav Krobot. Přístupný, 102 min. Vstupné 40 Kč.

21. 12. sobota 19.30: ROMÁN PRO POKROČILÉ. Česká ko-
medie. Jaký je život rozvedených mužů oddělených naštva-
nou exmanželkou od stolu, lože a účtu. V hlavních rolích 
Marek Vašut, Jitka Čvančarová, Miroslav Etzler a  Vanda 
Hybnerová. Přístupný od 12 let, 95 min. Vstupné 50 Kč.

26. 12. čtvrtek 19.30: ŽENY V BĚHU. Česká komedie. Věra 
je rozhodnuta splnit manželovo poslední přání – uběhnout 
maraton. V hlavních rolích Zlata Adamovská a Tereza Kost-
ková. Přístupný, 93 min. Vstupné 50 Kč.

29. 12. neděle 16.30: KYTICE POHÁDEK 3. Pásmo pohádek 
pro nejmenší. ZIMNÍ PROMÍTÁNÍ V  LETNÍM  KINĚ. Pří-
stupný, 73 min. Vstupné dobrovolné. 

•	 11. ledna – Myslivecký ples
•	 25. ledna – Farní ples
•	 1. února – Sportovní ples TATRAN Ždírec nad Doubravou
•	 15. února – Ples městyse Krucemburk
•	 29. února – Hasičský ples SDH Ždírec nad Doubravou

PROGRAM KInA

PLESOVÁ SEzÓnA 2020

Úřední doba Úřadu městyse Krucemburk – Vánoce 2019

OznÁMEní

Městys Krucemburk 
srdečně zve na 

TRADIČní
OHňOSTROJ
31. 12. 2019

OD 17 HODIn

nA nÁMĚSTí 
V KRUCEMBURKU

V  letošním roce jsme nově začali třídit 
BIOODPAD do hnědých 1.100litrových po-
pelnic. V květnu se rozmístilo jen několik 
popelnic, ale postupně jsme popelnice 
přidávali až na konečný stav 20 ks. Vyvá-
žely se jednou za 14 dní. Bohužel k  neli-
bosti některých spoluobčanů jsme museli 
kontejnery začátkem listopadu stáhnout 
na sběrný dvůr, jelikož svozová firma AVE 
najela na tzv. zimní režim. Zimní režim 

znamená, že odpad se nebude pravidelně 
vyvážet, firma má naplánované dva ter-
míny v  období zimy, ale pouze na výzvu 
od nás. Z  těchto důvodů jsou rozmístěny 
kontejnery na bioodpad pouze u  byto-
vých domů a  slouží výhradně na odpad 
z  domácností. Pravidelný letní svoz bude 
obnoven 6. dubna 2020, kdy i my rozveze-
me zpět popelnice po obci. Všem, kdo třídí 
odpad, moc děkuji.

Dagmar Sobotková

zPRÁVY z ÚřADU MĚSTYSE UPOzORnĚníBIOODPAD

Vývoz popelnic na komunál-
ní odpad se uskuteční v  neděli 
22. prosince 2019.

Sběrný dvůr bude v roce 2019 na-
posledy otevřen v  sobotu 21.  pro-
since a znovu  otevřen v  sobotu 
4. ledna 2020.

Jak postupovat při poruše veřejného osvětlení
V naší obci spravuje veřejné osvětlení společnost Osvětlení 
a energetické systémy, a. s., která má pro hlášení poruch zří-
zenou bezplatnou telefonní linku 800 101 109. Tato linka 
je v provozu 24 hodin denně. Žádáme vás, abyste poruchy na 
veřejném osvětlení hlásili na infolinku. Sloupy s  veřejným 
osvětlením jsou označeny číslem, podle kterého lze identifi-
kovat umístění poruchy.
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17. zasedání – 30. 9. 2019
* RM schvaluje rozpočtové opatření 

č. 9/2019.
* RM schvaluje záměr prodeje pozemku 

parc. č. 513/80 v k. ú. Krucemburk oddě-
leného od pozemku parc. č. 513/1 o výmě-
ře 128 m2.

* RM schvaluje záměr prodeje pozemku 
parc. č. 513/79 v k. ú. Krucemburk odděle-
ného od pozemku parc. č. 513/1 o výměře 
81 m2.

* RM schvaluje záměr prodeje pozemku 
parc. č. 513/78 v k. ú. Krucemburk odděle-
ného od pozemku parc. č. 513/1 o výměře 
46 m2.

* RM schvaluje záměr prodeje pozemků 
parc. č. 513/76 a 513/77 v k. ú. Krucemburk 
oddělených od pozemku parc.  č.  513/1 
o celkové výměře 16 m2.

* RM schvaluje uzavření Smlouvy o  po-
skytnutí dotace v  rámci Fondu Vysoči-
ny program „Obnova venkova Vysočiny 
2019“ na realizaci projektu „Obnova teni-
sového a volejbalového hřiště na Starém 
Ransku“ s Krajem Vysočina. Výše poskyt-
nuté dotace činí 105.000 Kč.

* RM schvaluje ZŠ použití rezervního 
fondu na pokrytí nákladů při moderniza-
ci počítačové učebny ve výši 196.000 Kč.

* RM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 
příspěvkové organizace ZŠ dle žádosti 
č. j. 369/2019/MK ze dne 27. 9. 2019. 

* RM schvaluje ZŠ přijetí daru ve výši 
5.000  Kč na nákup žákovské soupravy 
„Elektřina“ od firmy Lesy ČR (Hradec 
Králové).

* RM schvaluje dohodu o ukončení nájmu 
nebytových prostor v  přízemí budovy 
čp. 420 v ulici Mikuláše Střely s nájemcem 
MUDr. Hanou Kohlovou. Prostory byly vy-
užívány k provozování zubní ambulance.

* RM schvaluje proplacení faktury za 
opravu komunikace – obruby a  vpus-
ti od  firmy COLAS CZ (Praha 9) ve výši 
52.146 Kč včetně DPH.

* RM schvaluje uzavření Darovací smlou-
vy s PhDr. Kateřinou Zavadilovou, provo-
zovatelkou kempu Moře u  rybníka Řeka 
(Praha 4), na poskytnutí finanční částky 
ve výši 20.000 Kč na financování akce 
„Hudební festival HROŠENÍ 2020“.

* RM rozhoduje vybrat jako nejvhodněj-
ší nabídku veřejné zakázky „Parkoviště 
u  zdravotního střediska Krucemburk“ 
nabídku společnosti INSTAV Hlinsko a. s. 
Cena díla je 3.348.994 Kč bez DPH. Nabíd-
ka tohoto uchazeče byla hodnotící komisí 
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší na-
bídkovou cenou.

* RM schvaluje uzavření smlouvy o  dílo 
na akci „Parkoviště u  zdravotního stře-
diska Krucemburk“, mezi městysem Kru-
cemburk a  společností INSTAV Hlinsko 
a. s. Cena díla je 3.348.994 Kč bez DPH.

* RM bere na vědomí projednání připo-

mínek se zástupci spolku Perun Hluboká 
a JUDr. Lubomírem Málkem k podmínkám 
pro stavbu loděnice. JUDr. Lubomír Málek 
připraví ke konzultaci upravený návrh 
smlouvy o zřízení věcného práva stavby.

* RM bere na vědomí žádost o odkup po-
zemků v  k. ú. Hluboká parc. č.  413/10 
a části pozemku parc. č. 413/1. RM prove-
de místní šetření a žádost bude předmě-
tem dalšího jednání.

* RM bere na vědomí: Zprávu o  vnitřním 
auditu Pečovatelské služby z 21. 8. 2019. 
Nebylo zjištěno žádné pochybení dle 
plánu systému kritických bodů ze dne 
30. 9. 2007. 

* Protokol o kontrole v příspěvkové or-
ganizaci ZŠ 9. 9.–16. 9. 2019. Kontrola 
byla provedena podle zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů § 27 odst. 9, zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole § 9 odst. 1 a záko-
na č. 255/2012 Sb., o  kontrole (kontrolní 
řád), za období 1/19–6/19. Při kontrole 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

* Protokol o kontrole v příspěvkové orga-
nizaci MŠ 9. 9.–16. 9. 2019. Kontrola byla 
provedena podle zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů § 27 odst. 9, zákona č. 320/2001 Sb., 
o  finanční kontrole § 9 odst. 1 a  zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 
za období 1/19–6/19. Při kontrole nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky.

18. zasedání – 16. 10. 2019
* RM schvaluje rozpočtové opatření 

č. 10/2019. 
* RM schvaluje uzavření Smlouvy o uklá-

dání odpadního skla, plastů a papíru s fir-
mou ELASTA – VESTIL a. s., s účinností od 
1. 10. 2019 za cenu 1.900 Kč + DPH za rok.

* RM schvaluje ukončení nájemní 
smlouvy bytu č. 3B v  bytovém domě 
čp. 454, s paní B. A. (Krucemburk) ke dni 
31. 12. 2019.

* RM schvaluje uzavření Pachtovní 
smlouvy části pozemků parc. č. 152/10 
a  parc. č. 153 v  k. ú. Krucemburk, o  vý-
měře k propachtování 0,13 ha, s Ing. T. K. 
(Ždírec nad Doubravou). Celková výše 
pachtovného činí 390 Kč za rok.

* RM schvaluje podání žádosti na pro-
nájem části pozemku KN parc. č. 1022/1 
v k.ú. Krucemburk, na kterém se nachá-
zejí tenisové kurty TJ Sokol Krucemburk.

* RM neschvaluje objednávku na bio-
technologické zařízení BioAmp pro bio-
logickou optimalizaci a intenzifikaci ČOV 
od firmy NCH Czechoslovakia spol. s r. o. 
(Měšice u Prahy).

* RM neschvaluje žádost o  spolufinan-
cování služeb na zabezpečení provozu 
(chod komunitního týmu) ve středisku 
Fokus Vysočina Chotěboř na rok 2020.

* RM bere na vědomí vypsání výběrového 

řízení na pronájem bytu č. 3B v bytovém 
domě čp. 454 (ulice Školní).

* RM doporučuje ZM schválit podání ža-
loby v řízení ve věci dotace na zateplení 
OÚ Staré Ransko s paní J. P

19. zasedání – 23. 10. 2019
* RM schvaluje úpravu koryta potoka 

u čp. 65 v Hluboké.
* RM schvaluje ceník úkonů právní po-

moci JUDr. Lubomíra Málka za zpraco-
vání podkladů při převodu vlastnictví. 
Žadatelé budou platit 50 % z  těchto ad-
vokátních tarifů. Ceník úkonů právní po-
moci se odvíjí od výše kupní ceny.

* RM rozhodla vybrat jako nejvhodnější 
nabídku veřejné zakázky „Technická in-
frastruktura pro 14 RD v lokalitě Pod Vče-
línem“ nabídku společnosti STAVOKOMP 
SERVICE (Havlíčkův Brod). Cena díla je 
12.090.909 Kč bez DPH. Nabídka tohoto 
uchazeče byla hodnotící komisí vyhod-
nocena jako nabídka s nejnižší nabídko-
vou cenou, která splnila všechny poža-
davky zadavatele.

* RM schvaluje uzavření smlouvy o  dílo 
na akci „Technická infrastruktura pro 
14  RD v  lokalitě Pod Včelínem“ mezi 
městysem Krucemburk a  společností 
STAVOKOMP SERVICE (Havlíčkův Brod). 
Cena díla je 12.090.909 Kč bez DPH.

* RM bere na vědomí závěr místního še-
tření provedeného na základě žádos-
ti č.  j. 315/2019/MK o  odkup pozemku 
parc. č. 413/10 a část parc. č. 413/1 v k. ú. 
Hluboká. Nejsou známy skutečné hra-
nice pozemku, proto je nutné zpracovat 
geometrický plán, který si žadatelka za-
jistí na své náklady.

20. zasedání – 4. 11. 2019
* RM schvaluje rozpočtové opatření 

č. 12/2019. 
* RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 

ke Smlouvě o  dílo ze dne 4. 4. 2019, 
uzavřené mezi Městysem Krucemburk 
a  Ing.  Zdeňkem Hulínským (Humpolec). 
Z  důvodu změny předmětu díla poža-
dované investorem se mění lhůta pro 
dokončení projektové dokumentace pro 
provedení stavby do 30. 4. 2020 a mění se 
celková cena za dílo, která činí nově cel-
kem 387.000 Kč bez DPH.

* RM schvaluje inventarizační komisi ke 
kontrole majetku za rok 2019 ve složení 
Ing. Jiří Kohl – předseda, Ivana Křesťano-
vá a Ludmila Soukupová – členky komise.

* RM schvaluje plán inventur pro rok 2019. 
Zároveň pověřuje Radku Rudolfovou se-
stavením inventarizačních seznamů ke 
kontrole majetku za rok 2019.

* RM schvaluje záměr prodeje pozemku 
parc. č. 141/9 v k. ú. Krucemburk o výmě-
ře 45 m2.

InFORMACE zE 17.–21. zASEDÁní RADY MĚSTYSE
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* RM schvaluje uzavření Servisní smlou-
vy na servisní služby výtahu umístěné-
ho v  DPS se společností KONE (Praha 
6-Vokovice). Za poskytnuté služby bude 
měsíčně hrazena paušální částka ve výši 
1.452 Kč včetně DPH.

* RM schvaluje uzavření Smlouvy o reali-
zaci přeložky distribučního zařízení ur-
čeného k dodávce elektrické energie pro 
lokalitu Pod Včelínem se společností ČEZ 
Distribuce (Děčín). Předpokládaná výše 
nákladů na realizaci přeložky činí 42.560 
Kč bez DPH.

* RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 
s  Josefem Strašilem na zajištění údrž-
by komunikací v  obci Hluboká a  Staré 
Ransko pro zimní období 2019–20. Cena 
je stanovena ve výši 500 Kč bez DPH za 
1 motohodinu výkonu práce.

* RM schvaluje návrh Smlouvy o zřízení 
práva stavby pro výstavbu loděnice spol-
ku Perun Hluboká. Návrh smlouvy bude 
zaslán spolku Perun Hluboká.

* RM schvaluje uzavření smlouvy o veřej-
ném užití uměleckého výkonu s  Mar-
tinem Jandou, výše honoráře 2.000  Kč. 
Jedná se o koncert v kostele sv. Mikuláše, 
který se uskutečnil 30. 11. 2019.

* RM schvaluje objednávku Ohňostroje 
2019 od firmy Kabeš Petr (Praha 6 – Břev-
nov) za celkovou cenu 40.000 Kč.

* RM schvaluje objednávku na výstavbu 
vrbových staveb pro dětská hřiště Větr-
ná a  Vinička s  firmou Miroslav Soukup 
(Pelhřimov) v celkové výši 85.000 Kč

* RM bere na vědomí protokol z  jednání 
ohledně změny vodorovného doprav-
ního značení na silnici I/37 mezi Kru-
cemburkem a Vojnovým Městcem. V úse-
ku na vrcholu stoupání bude vyznačena 
vodorovná souvislá čára.

* RM pověřuje starostu Otto Kohouta za-
sláním odpovědi TJ Sokol ohledně pro-
nájmu části pozemku KN parc. č. 1022/1 
v k. ú. Krucemburk, na kterém se nachá-
zejí tenisové kurty TJ Sokol Krucemburk. 
RM navrhuje pronajmout pozemek na 
dobu 20 let za symbolickou cenu nájem-
ného 1.000 Kč za rok.

* RM doporučuje ZM schválit uzavření 
Darovací smlouvy se Svazkem obcí Po-

doubraví na poskytnutí finančního pří-
spěvku za účelem opravy rentgenového 
přístroje na RTG pracovišti v  Chotěboři. 
Výše daru činí 21.330 Kč.

21. zasedání – 18. 11. 2019
* RM schvaluje program zasedání ZM, 

které se bude konat dne 4. 12. 2019.
* RM schvaluje nákup cen ve výši 2.500 

Kč na turnaj ve stolním tenise „O zlatou 
fanku“, který se bude konat 28. 12. 2019.

* RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke 
smlouvě uzavřené 24. 5. 2018 se společ-
ností AVE CZ odpadové hospodářství 
(Praha 10). Předmětem dodatku je stano-
vení ceny za odvoz kalů z čistírny komu-
nálních odpadních vod.

* RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 
kupní smlouvy z  22. 1. 2007 se společ-
ností AVE CZ odpadové hospodářství 
(Praha 10). Předmětem dodatku je stano-
vení nové ceny za odvoz separovaného 
odpadu na rok 2020. Zvyšuje se cena za 
výsyp kontejneru na papír o 40 Kč za vý-
syp/kontejner. 

* RM schvaluje uzavření Dodatku č. 23 ke 
smlouvě z 2. 11. 1994 se společností AVE 
CZ odpadové hospodářství (Praha 10). 
Předmětem dodatku je stanovení nové 
ceny za odvoz směsného komunálního 
odpadu na rok 2020. Cena se navyšuje 
o 3 %.

* RM schvaluje uzavření smlouvy o  zří-
zení věcného břemene se společností 
E.ON Distribuce (České Budějovice 7). 
Věcné břemeno je zřízeno za účelem 
umístění distribuční soustavy kabelo-
vého vedení a  jejího provozování, oprav 
a  údržby na pozemku LV č. 600 v  k. ú. 
Račín u  Polničky. Jednorázová náhrada 
za zřízení věcného břemene se sjednává 
ve výši 16/710 spoluvlastnického podílu, 
což činí 112 Kč bez DPH. 

* RM schvaluje objednávku na dodáv-
ku zábradlí pro bytový dům čp. 193 od 
firmy Interlignum (Chotěboř) ve výši 
28.328,52 Kč včetně DPH.

* RM schvaluje uzavření Příkazní smlou-
vy se společností PL Building (Žďár nad 
Sázavou) na inženýrskou činnost pro stav-
bu „Krucemburk inženýrské sítě lokalita 
Pod Včelínem“ ve výši 226.270 Kč vč. DPH.

* RM schvaluje uzavření Příkazní smlou-
vy s  firmou Ing. Lukáš Kopecký (Chotě-
boř) na výkon technického dozoru in-
vestora na akci „ZATEPLENÍ KLUBOVNY 
SDH KRUCEMBURK“. Cena je stanovena 
v celkové výši 11.000 Kč za 20 hodin výko-
nu činnosti, v případě překročení časové 
dotace bude účtováno 550 Kč/hod. 

* RM schvaluje uzavření Příkazní smlou-
vy s  firmou Ing. Lukáš Kopecký (Cho-
těboř) na výkon technického dozoru 
investora na akci „STAVEBNÍ ÚPRAVY 
EVANGELICKÉHO HŘBITOVA V  KRU-
CEMBURKU – HŘBITOVNÍ ZEĎ“. Cena je 
stanovena v celkové výši 550 Kč/hod.

* RM schvaluje uzavření Příkazní smlou-
vy s firmou Ing. Lukáš Kopecký (Chotěboř) 
na výkon technického dozoru investora 
na akci „PARKOVIŠTě U  ZDRAVOTNÍHO 
STŘEDISKA KRUCEMBURK“. Cena je sta-
novena v celkové výši 550 Kč/hod.

* RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 
se společností DMC (Havlíčkův Brod) na 
projektovou dokumentaci na akci „Stez-
ka pro cyklisty a  chodce Krucemburk – 
Staré Ransko“. Cena je stanovena ve výši 
387.805 Kč včetně DPH.

* RM schvaluje uzavření nájemní smlou-
vy na byt č. 3B v  bytovém domě Školní 
454 s žadateli v tomto pořadí: 1. žadatel-
ka O. J. (Krucemburk). 2. žadatelka N. S. 
(Plzeň). 3. žadatel M. A. (Krucemburk). 
4. žadatel A. K. (Žďár nad Sázavou).

* RM schvaluje úpravu návrhu smlouvy 
o  zřízení věcného práva stavby pro vý-
stavbu loděnice spolku Perun Hluboká. 
Tento návrh bude zaslán spolku Perun 
Hluboká již jako finální verze a předložen 
ZM ke schválení.

* RM bere na vědomí koncept výběro-
vého řízení pro prodej parcel v  lokalitě 
Pod Včelínem. JUDr. Lubomír Málek při-
praví návrh výběrového řízení a  tento 
návrh bude předložen na zasedání ZM 
4. 12. 2019 k projednání.

* RM bere na vědomí výsledky kontroly 
z  ČIŽP na ČOV a  výsledky měření obje-
mové aktivity radonu na ZŠ. Nebyly shle-
dány žádné nedostatky.

* RM neschvaluje realizaci oplocení 
sportovního areálu TJ Spartak Staré Ran-
sko ve výši 50.000 Kč.

InFORMACE z 6. zASEDÁní zASTUPITELSTVA MĚSTYSE (11. 9. 2019)

ZM schvaluje:
* Návrh plánu společných zařízení a sta-

novené priority realizací navržených za-
řízení komplexních pozemkových úprav 
v k.ú. Krucemburk.

* Koupi pozemku parc. č. 1740/2 v  k. ú. 
Krucemburk o  výměře 106 m² od maji-
telů E. S. (Zlín) a  P. K. (Měnín) za cenu 
80 Kč/m². Veškeré náklady spojené s kou-
pí pozemku hradí kupující.

* Prodej pozemku parc. č. 103 v k. ú. Hlu-

boká o  výměře 26 m² za cenu 80 Kč/m² 
žadatelům M. K. a J K. (Hluboká). Veškeré 
náklady s koupí pozemku hradí kupující.

* Prodej pozemku parc. č. 104 v k. ú. Hlu-
boká o výměře 29 m² za cenu 80 Kč/m² ža-
dateli V. H. (Krucemburk). Veškeré náklady 
spojené s koupí pozemku hradí kupující.

* Odstoupení od kupní smlouvy na poze-
mek parc. č. 450/4 v k. ú. Hluboká oddě-
leného od pozemku parc. č. 450/2 geome-
trickým plánem č. 112-7/2012, uzavřenou 

s  panem A. P. (Krucemburk). Prodej po-
zemku byl schválen usnesením zasedání 
ZM č. 4/2017/21 konaného 6. 9. 2017. Veš-
keré náklady spojené s  odstoupením od 
kupní smlouvy uhradí žadatel.

* Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o vý-
půjčce ze dne 15. 12. 2016, budovy ZŠ Kru-
cemburk a dalšího majetku, s vypůjčite-
lem ZŠ.

* Podání žádosti o dotaci na akci Biocen-
trum Mlýnské rybníky ze Státního fondu 

Pokračování – Zasedání RM
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životního prostředí. Výše poskytované 
dotace činí 90 % uznatelných nákladů, 
termín pro podání žádosti o dotaci je do 
31. 10. 2019.

* Koupi části pozemku parc. č. PK 1767 
odděleného dle geometrického plánu č. 
834–240/2019 o výměře 173 m² od společ-
nosti Lesy České republiky (Nový Hradec 
Králové). Cena pozemku bude stanovena 
na základě znaleckého posudku vypraco-
vaného Ing. Janem Kadlecem.

* ZM bylo informováno o  výsledcích in-
spekce z České inspekce životního prostře-
dí. Městysi Krucemburk byla vyměřena 
pokuta ve výši 20.000 Kč z důvodu vypou-
štění odpadních vod z dešťové kanalizace 
v části Staré Ransko do vod povrchových 
a  vypouštění odpadních vod ze zázemí 
septiku fotbalového hřiště TJ Spartak Sta-
ré Ransko do Ranského rybníka.

* ZM bylo seznámeno s průběhem kolau-
dace chodníků v  ulicích Na Drahotíně, 
Hlubocká a Košinovská.

* ZM bylo seznámeno s dalším průběhem 
soudního sporu s paní S. N.

ZM bere na vědomí:
* Rozpočtová opatření č. 6/2019, 7/2019, 

8/2019, která byla schválena RM. 
* Přípravu a  průběh následujících akcí 

a projektů:
MFFKV – ZM bylo seznámeno s  příjmem 
z  MFFKV, který činil 104.480 Kč, a  s prů-
během stavebních prací na úpravě šachty 
pro výtah v DPS. Se zprovozněním výtahu 
v DPS se počítá začátkem listopadu 2019.

Komunikace v průmyslové zóně – ZM 
bylo seznámeno s  provedenou zkouškou 
průjezdnosti komunikace v  průmyslové 
zóně. Ze zkoušky je patrné, že šířka 6 met-
rů je dostačující a splňuje všechny požado-
vané normy. Krajnice komunikace budou 

zpevněny zapuštěnou obrubou v šířce asi 
30 cm. Projektová dokumentace bude vy-
pracována do konce roku 2019. Je zadáno 
zpracování geometrického plánu na výkup 
pozemků v jižní části.

Parcely Pod Včelínem – v  současné 
době probíhá dle novely zákona elektro-
nické výběrové řízení na zhotovitele in-
ženýrských sítí a  komunikace (ZTV). Bylo 
přerušeno vodoprávní a  stavební řízení 
a  je nutné doplnit nedostatky v  žádosti. 
Za účelem vytvoření samostatných parcel 
probíhá zaměřování území. Byla podepsá-
na smlouva o  smlouvě budoucí s  firmou 
ČEZ Distribuce na realizaci přeložky distri-
bučního zařízení.

Parkoviště u zdravotního střediska – 
v  současné době probíhá výběrové řízení 
na zhotovitele stavby. 

Hasičská klubovna – dílo bude reali-
zovat firma Radim Reniers (Brno), která 
ve výběrovém řízení nabídla nejnižší cenu. 
RM schválila uzavření Smlouvy o  dílo za 
cenu 555.412,85 Kč bez DPH. Realizace díla 
proběhne v roce 2020.

Ohradní zeď na evangelickém hřbi-
tově – dílo bude realizovat firma PETRA-
laan (Světlá nad Sázavou), která ve výbě-
rovém řízení nabídla nejnižší cenu. RM 
schválila uzavření Smlouvy o dílo za cenu 
1.028.352,06 Kč bez DPH. Realizace díla 
proběhne v roce 2020.

Rekonstrukce ÚM – byla upravena 
projektová dokumentace, aby bylo možné 
rekonstrukci rozdělit na dvě etapy: I.  re-
konstrukce hlavní budovy + přístavba za-
sedací místnosti, II. výstavba nové pamět-
ní síně a knihovny

Oprava kuchyně v  ZŠ Krucemburk 
– na opravu školní kuchyně je podepsána 
Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vyso-
čina, program „Naše škola 2019“. Výše po-

skytnuté dotace činí 120.000 Kč. Předpoklá-
dané náklady na opravu jsou 460.000 Kč. 
Akce musí být zrealizována do 30. 9. 2020.

Autobusová zastávka v  Hluboké – 
byla dokončena modernizace autobusové 
zastávky v  Hluboké. Od Kraje Vysočina 
byla poskytnuta dotace ve výši 74.880 Kč. 
Náklady na modernizaci činily 204.210 Kč.

Osvětlení náměstí – z  důvodu rekon-
strukce elektrického vedení, které bude 
na náměstí realizovat společnost ČEZ Dis-
tribuce, je nutné vyprojektovat přeložku 
veřejného osvětlení. Akce by měla být rea-
lizována souběžně s rekonstrukcí elektric-
kého vedení prováděnou společností ČEZ 
ve 2.–3. čtvrtletí roku 2020. 

Opravy – proběhly opravy výtluků na 
místních komunikacích a křižovatky v uli-
ci Košinovská – Vinička, opravy obrub Na 
Viničkách u  č. p. 394, kde byl dlouholetý 
problém s dešťovou vodou z obecní komu-
nikace. Na ČOV Krucemburk byl vyměněn 
frekvenční měnič dmychadel.

ZM pověřuje:
* starostu podpisem potřebných dokla-

dů pro podání žádosti o dotaci SFŽP na 
akci Biocentrum Mlýnské rybníky.

ZM neschvaluje:
* prodej pozemku parc. č. 1373/54 v k. ú. 

Krucemburk o  výměře 185 m² žadateli 
M. B. (Horní Studenec).

Publikovány jsou upravené verze usnesení Rady 
a  Zastupitelstva městyse z  důvodu dodržení 
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle zákona č.  101/2000 Sb.  o  ochraně 
osobních údajů v  platném znění. Úplná ver-
ze zápisu je v  souladu s  § 16, 17 a  95 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích k nahlédnutí v sekreta-
riátu starosty.

Tak se jmenuje kniha, kterou napsal Jiří 
Langer, bratr spisovatele MUDr. Františka 
Langra. Jsou v  ní pověsti a  legendy o  zá-
zračných rabínech a  jejich židovských vě-
řících, kteří žili na haličských, polských, 
bukovinských a  besarabských vesnicích 
a  městečkách. Česky byla kniha vydaná 
v roce 1937, v roce 1959 vyšla v německém 
a v roce 1961 v anglickém překladu – sou-
časně v  Londýně a  New Yorku. K  anglic-
kému vydání napsal vzpomínky na bratra 
František Langer. Později s  těmito vzpo-
mínkami vyšla kniha i  v českém vydání. 
Jiří Langer zahynul za druhé světové války 
v koncentračním táboře v Osvětimi.

Děda obou Langrů byl židovský obchod-
ník ve Starém Ransku. Jak píše spisovatel, 
většina židovských rodin ve střední Evropě 
žila kolem roku 1900 vlažným nábožen-
ským životem.

„Můj děd z otcovy strany žil v horácké ves-
nici, Staré Ransko se jmenovala a byla po-
stavena kdysi kolem železáren, z  kterých 
v mém dětství zbývaly už jen zříceniny. Žele-
zárny založil kardinál Dietrichstein v polovi-
ně 17. století a přivedl si do vsi z Holandska 
svého hofjuda. To byl náš nejstarší známý 
předek a potom naše rodina žila v jedné vsi 
a v jedné chalupě víc než 250 let.

Pamatuji se na dědečka, byl jsem u něho 
několikrát, jednou celé školní prázdniny. 
Byl vysoký, hubený a  jako všichni vesniča-
né měl bradu a tváře čistě oholené, nikoliv 
však břitvou, ta se nesměla dotknout skrání 
poctivého žida, ale nějakým vápenným pre-
parátem, po kterém se vousy mohly setřít 
pouhou třískou. Kromě políček měl obchů-
dek, do kterého přivážel zboží z nejbližšího 
nádraží (ve Ždírci) na trakaři, a  když měl 
koně, někdy jimi obchodoval, tedy na koša-

tinovém vozíku. Vídal jsem ho ráno, jak si 
vázal obřadní řemínky, a  při modlení jistě 
hebrejským modlitbám ještě rozuměl, uměl 
dokonce hebrejsky psát. Německy se slušně 
domluvil a česky mluvil jako kdokoliv ze vsi, 
i  s jejím horáckým přízvukem. Na páteční, 
sobotní a sváteční bohoslužby se v blízkém 
městečku scházel se židy z  okolí, babička, 
to se rozumí, vařila přísnou košer stravu 
a zachovávala všecky rituální zvyklosti. Dě-
deček byl stejně chudý jako ostatní sousedé, 
a kromě těch odchylek, na které byla vesni-
ce zvyklá, žil stejně jako oni, a  v  dobrém 
přátelství. Když zemřel, nejen celá vesnice, 
ale i jeho přátelé ze širokého okolí ho dopro-
vázeli na desítkách a desítkách žebřinových 
vozů k  židovskému hřbitovu v  Chotěboři, 
vzdálenému tři hodiny pomalé pohřební 
jízdy.“ 

vybral Pavel Vomela

DEVĚT BRAn – VzPOMínKA nA JIříHO LAnGRA
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UDÁLOSTI PřED SEDMDESÁTI PĚTI LETY

Zatýkání pomocníků partyzánů 
v Krucemburku 23. ledna 1945

Začátkem prosince odešla skupina mla-
dých spolupracovníků partyzánů s  komi-
sařem Tůmou na základnu v Železných ho-
rách, kde se zhoršila situace: jejich pobyt 
zde se stával veřejným a hrozilo, že se o je-
jich činnosti dozví gestapo. S  nimi odešli 
z  Krucemburku také Jaroslav Dobrovolný, 
Alois Málek a František Šešulka ml.

Mezitím spolupracovníci partyzánů na-
lezli zraněnou lékařku Smykovou, kterou 
dopravily Anežka Bromová a  Věra Pilařo-
vá vlakem z Čáslavi do Ždírce, odkud byla 
dopravena do Krucemburku k  Šešulkům 
a později na základnu na Kamenném vrchu.

V okolí Lipovce a Licoměřic byla situace 
vážnější, než komisař očekával. Vrátil se 
tam Pokorný, který byl předtím zatčen čes-
kými četníky po vyloupení trafiky v hotelu 
U Jelena. Byla u něj nalezena ruská pistole 
a byl předán kolínskému gestapu, kde vše, 
co věděl o  partyzánech a  jejich pomocní-
cích, vyzradil a přivedl tak gestapo na je-
jich stopu v Železných horách. Podobně si 
počínal i Josef Novotný z Vyžic. Oba byli po 
příchodu na základnu odsouzeni k  smrti 
a zastřeleni.

Po zneškodnění obou zrádců bylo třeba 
učinit opatření pro odpoutání nepřítele 
od Železných hor. Byl vypracován plán tří 
manévrů. Skupina partyzánů pod velením 
Kolesnika měla vyhodit vedení vysokého 
napětí z  poříčské elektrárny u  Trutnova. 
Druhá skupina, kterou vedl Chimič, měla 
poškodit železniční trať na příhodném 
místě mezi Kolínem a  Pardubicemi. Třetí 
skupina, kterou vedl Prigodič a  ve které 
byli Jaroslav Dobrovolný a Vladimír Laňka, 
měla za úkol buď provést destrukci vysoké-
ho napětí z mydlovarské elektrárny u Čes-
kých Budějovic, nebo poškodit železniční 
trať Praha – Vídeň.

První dvě akce partyzánům nevyšly, 
uspěla až třetí skupina: ta zničila železnič-
ní propusť na trati Jihlava – Tábor a poško-
dila lokomotivu. Byla to první destrukce 
na železniční trati v  Čechách. Tato akce 
vyvolala velký ohlas v celém kraji: byla po-
škozena trať, zničena lokomotiva, provoz 
na trati byl na půl druhého dne zastaven. 
Jak vzpomínal pan Jaroslav Dobrovolný, 
čekala je cesta plná překážek tam a hlavně 
zpátky. Když se jim podařilo dostat zpátky 
do Železných hor 19. prosince, začala tam 
velká akce gestapa proti Lipovci a Licomě-
řicím a pomocníkům partyzánů v okolí.

Po zradě Pokorného se nepřestalo gesta-
po o Železné hory zajímat. Gestapák Lauf-
ke dovezl do Lipovce konfidenta Bambase, 
který navštívil svého spolužáka pekaře 
Kůrku, a  představil se mu jako major za-
hraniční armády krycím jménem Svoboda. 
Kůrka mu uvěřil a  řekl mu o  partyzánech 

a jejich pomocnících v okolí, co věděl. Na-
štěstí Ouřecký, který viděl auto, které při-
jelo ke vsi a  z kterého Bambas vystoupil, 
mu nevěřil a ani nezajistil, aby byl Bambas 
partyzány zlikvidován. Tato akce Laufkeho 
gestapáky zdržela o den v akci proti Želez-
ným horám. V časných ranních hodinách 
19. prosince se rozjela naplno. 

Lipovec a  Licoměřice byly obklíčeny 
gestapem a  německými bezpečnostními 
sbory. Byli zatčeni všichni muži ve věku 
od 16 do 70 let. Nastaly výslechy a zatčení 
byli odvezeni do vězení v Kolíně a později 
do Malé pevnosti v  Terezíně, odkud byli 
někteří před Vánocemi propuštěni. Celkem 
v  obou obcích a  okolí bylo zatčeno přes 
140 lidí. Zatčena byla také partyzánská 
spojka Zdenka Moravcová ze Sobíňova. 
Uprchnout a  ukrýt se podařilo manželům 
Bromovým, Jaroslavu Ouřeckému a pekaři 
Kůrkovi, který se poté, co se jeho manželka 
pokusila spáchat sebevraždu, přihlásil ge-
stapu. Zároveň proběhla také obkličovací 
akce proti bunkru na Zlatém potoce. Z ob-
klíčení se podařilo uniknout dvěma party-
zánům a Františku Šešulkovi ml.

Obdobný osud měla Prigodičova skupi-
na, která se vracela z destrukční akce. Mla-
dý Laňka se zastavil doma v hájovně, kde 
byl zatčen, navíc měl u sebe dva zásobníky 
do samopalu. Prigodičovi a Dobrovolnému 
se podařilo po strastiplné cestě dostat do 
Krucemburku.

Zatčeni byli také všichni ti, které Pokor-
ný cestou do Krucemburku poznal – Hor-
níkovi a  Urbanovi na Polomu a  Rudolf 
Zvolánek z  Krucemburku. Krucemburská 
četnická stanice byla posílena tak zvaným 
eiskommandem, četníky ze Sudet, kterým 
velel praporčík Piberka, spolupracovník 
gestapa. Věra Pilařová se dostala ještě před 
zatýkáním v Lipovci do Kyjí u Prahy ke své 
babičce, později se tam dostal i  její strýc 
Ouřecký. Gestapo se o pobytu Věry dozvě-
dělo od zatčeného starosty Kubery. Poslali 
za ní konfidenty gestapa Finka a  Vohrad-
níka s tím, že jsou angličtí parašutisté a že 
se chtějí spojit s partyzány v Železných ho-
rách. Věra jim uvěřila a  zároveň jim řekla 
o strýci Ouřeckém, s nímž se chtěla poradit, 
a tak se gestapo dozvědělo, kde se Ouřecký 
skrývá. Konfidenti s  oběma zahájili neka-
lou hru. Věra je odvezla do Krucemburku 
s tím, že je spojí s partyzány. Gestapo se do-
zvědělo také to, co jim bylo neznámé o spo-
lupracovnících partyzánů v Krucemburku. 
Věra je dovedla k Šešulkům, ale Šešulkovi 
ani vrchní strážmistr Holík jim nevěřili již 
podle pěkného oblečení a kouření americ-
kých cigaret. Navíc oba konfidenti Lépařík 
a Vohradník přijeli autem.

V  Poděbradech se konala porada praž-
ského, kolínského a  pardubického gesta-
pa a  po jejím skončení bylo přistoupeno 
k  akci proti Krucemburku a  Trhovokame-

nicku. Věra Pilařová byla vylákána konfi-
dentem Finkem, že jí zaveze k  tetě zavře-
né v  Pardubicích, ta však byla vězněna 
v  Praze na Pankráci. Místo toho ji odvezl 
do Krucemburku, kde probíhala protipar-
tyzánská akce.

V  časných ranních hodinách 23. ledna 
byl Krucemburk neprodyšně obklíčen vo-
jáky SS a německými pořádkovými silami. 
Lidé jdoucí do práce a později děti jdoucí 
do školy byli pod namířenými kulomety 
zastaveni na půl cestě a přinuceni tak stát 
až do odpoledních hodin na místě.

V  Krucemburku byl první na řadě dům 
Šešulkových: tam byl z Prahy přivezen za-
tčený Ouřecký. Dům byl důkladně prohle-
dán, bajonety na puškách bylo probodáno 
i  seno na půdě. Přesto se podařilo jejich 
synovi Františkovi v  domě ukrýt a  tím se 
zachránit před zatčením. Manželé Šešulko-
vi byli krutě zmučeni. 

Gestapo podle připraveného seznamu 
zatýkalo spolupracovníky partyzánů. Tra-
gickým omylem byl zatčen děkan Karel 
Wiesner se svým bratrem Zdeňkem. Když 
se gestapo ptalo na faru, kdosi jim ukázal 
na katolickou faru. Měl být zřejmě zatčen 
evangelický farář Lopour.

Zatčení byli odvezeni do četnické stani-
ce na náměstí, kde byli přinuceni stát na 
dvoře u zdi. Zadrženo bylo také osazenstvo 
zdejší četnické stanice, ti byli drženi v bu-
dově obecního úřadu. Zatčeni byli také za-
městnanci lesní správy ve Starém Ransku. 
Na četnickou stanici byl dovlečen zmuče-
ný František Šešulka, který zde svému mu-
čení podlehl. 

Do Krucemburku byla v  podvečerních 
hodinách přivezena Věra Pilařová, kte-
rá kontrolovala skrze škvíru v  zavřených 
dveřích zatčené občany. Poznala Josefa 
Holíka, který – i  když byl nemocen – byl 
vyslýchán. Byl krutě mučen on, jeho man-
želka Božena i syn Radomír. Následně byli 
zatčení odvezeni na katolickou faru, kde 
následovaly surové výslechy.

24. ledna následovala akce proti hájov-
ně Rychtářka, kde byl zatčen hajný Petr 
Brázda. Tohoto dne byl zatčen i  nadlesní 
Karel Němec z myslivny v Borkách. Kdyby 
promluvil, byla prozrazena i  odbojová síť 
na Žďársku.

Vojnův Městec přišel na řadu 25. ledna. 
Obec byla také neprodyšně obklíčena. Byli 
zatčeni manželé Balkovi (paní Balková 
pocházela z Krucemburku). Byli také kru-
tě mučeni, asi hodinu před akcí od nich 
odešli partyzáni, kteří u nich přenocovali. 
Paní Balkové vymlátili gestapáci šestnáct 
zubů a věšeli ji za ruce za zády ve sklepě 
fary do kruhů. Panu Balkovi. bývalému 
ruskému legionáři, bylo sedmdesát roků.

V Městci skončilo zatýkání jen u rodiny 
Balkovy. 26. ledna následovala akce proti 
hájovně na Rudě nedaleko rybníka Januše. 
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Jak vzpomínal pan Jaroslav Dobrovolný, 
on, jeho bratr Oldřich, Josef Žampach, 
Jan Matouš a  další mladí lidé z  Krucem-
burku provozovali tak zvanou radiostani-
ci, kterou nazvali Mevro. Bylo to koncem 
čtyřicátých let minulého století a  vysílalo 
se z  domu Dobrovolných. Josef Žampach 
udělal zesilovač, na zeď domu se připev-
nil tlampač, jak se v té době říkalo repro-
duktoru, sehnali mikrofon a vždy v neděli 
odpoledne začalo vysíláni. Na programu 
byly samé veselé scénky, parodie veselých 
událostí, které se v  Krucemburku staly. 

Dokonce vysílali přenos motocyklových 
závodů: našlápli motocykl, túrovali motor 
a komentovali závod.

V neděli odpoledne se kolem domu i na 
protějším chodníku shromáždilo velké 
množství posluchačů. To se ovšem nelíbilo 
místním představitelům. Důvod k  zrušení 
vysílání Mevra se brzy našel. Na náměstí 
stál přes noc samovaz, od kterého nezná-
mý zloděj odcizil v noci kola; případ začala 
vyšetřovat SNB. V té době měla obec ještě 
ponocného, který se staral o  bezpečnost 
hlavně v noci – byl jím pan Josef Zvolánek. 

Když se ho ptali, kdo to mohl udělat, pro-
hlásil, že to mohli být kluci Dobrovolných, 
ti že mají doma vysílačku. 

Začalo vyšetřování. V té době se hledali 
špioni, nepřátelé státu a tajné vysílačky – 
bylo to krátce po roce 1948. Když se Josef 
Žampach vracel večer z  práce z  Hlinska, 
byl na ždíreckém nádraží zadržen. Když se 
prokázalo, že nejde o žádnou tajnou vysí-
lačku, ale o nezávadné vysílání legrací, byl 
případ Mevra odložen. Tím však vysílání 
Mevra v Krucemburku skončilo.

 Pavel Vomela

Omylem zde byl zastřelen bratr hajného 
Balouna, který utekl z totálního nasazení, 
a  postřelena byla matka hajného. Hajný 
Baloun unikl zastřelení. Tímto dnem akce 
gestapa proti Krucemburku skončila, údaj-
ně na příkaz K. H. Franka. 

Mezitím na faře pokračovaly tvrdé výsle-
chy za přítomnosti předních funkcionářů 
pražského a  kolínského gestapa Laimera, 
Feustela a  dalších. Výslechů se také zú-
častnil praporčík Piberka, který navíc vy-
kradl Holíkův byt. Zatčeni byli surově biti 
klacky, gumovými hadicemi, byli biti do 
bosých chodidel, svazováni do kozelce. 

pícháni ostrými předměty pod nehty, biti 
byli až do omdlení a  pak poléváni stude-
nou vodou. Lékařské ošetření bylo povole-
no jen děkanu Wiesnerovi, který musel říci 
doktoru Drbálkovi, že spadl ze schodů. 

Zatčení svedli s gestapem hrdinný a sta-
tečný boj, neboť Krucemburk měl být dal-
šími Lidicemi, jak gestapáci zdůrazňovali. 
Žádní partyzáni zde chyceni nebyli a zatý-
kání se nerozšířilo do dalších obcí. Vrchní 
četnický strážmistr Josef Holík byl 26. led-
na odvezen do Prahy na Pankrác, kde zvo-
lil dobrovolnou smrt z  důvodu, aby z  něj 
gestapo nic nevymlátilo.

28. ledna přijel pro zatčené autobus a krát-
ce před polednem je odvezl do vězení ge-
stapa v Kolíně. Smutný byl pohled na za-
tčené občany, kteří se vlekli přes náměstí 
k autobusu. V Kolíně pokračovaly výslechy 
a 1. února byli odvezeni do koncentrační-
ho tábora v  Terezíně-Malé pevnosti. Tam 
zatčené čekalo další utrpení a  další tvrdé 
výslechy. 

Podrobně se dočtete o těchto událostech 
v knize Partyzánská odysea a osud Věry Pi-
lařové.

Pavel Vomela

MEVRO V KRUCEMBURKU

V  letošním 2. čísle říčanského měsíčníku 
Říčanský kurýr byl otištěn příspěvek Z Kru-
cemburku do Říčan, v němž Jan Boukal při-
pomněl významného donátora říčanského 
muzea Rudolfa Zvolánka (muzeu věnoval 
svou sbírku vzácných zbraní).

Rudolf Zvolánek se narodil 8. prosince 
1891 v  Krucemburku v  hostinci Národní 
pivnice, kterou vlastnil jeho otec, hostin-
ský a  řezník František Zvolánek; s  man-
želkou Marií měli čtyři děti. Syn František 
vedl s  matkou hostinec a  řeznictví a  pod 
jeho vedením, zejména po rozšíření sálu 
v roce 1931, se Pivnice stala jedním z kul-
turních center obce; konaly se zde plesy, 
divadelní představení, cvičili členové Orla. 
Dcera Růžena se v roce 1920 vdala za Vác-
lava Bretta, který v  té době v  Pivnici pra-
coval jako řezník; zde se jim o rok později 
narodil syn Vladimír, pozdější literární 
historik, kritik a překladatel z francouzšti-
ny. O  nejmladším synu Václavovi se zmi-
ňuje v knize Dědečkův rok Alois B. Kohout: 
„Vašek Zvolánků byl dobrý přítel a rád po-
mohl. Neměl již několik let tatínka, a vdova 
Zvolánková provozovala řeznickou a  hos-
tinskou živnost za pomoci dospělého syna 
Frantíka, který měl již odbytu vojenskou 
povinnost a  byl vyučen řezníkem. Otec jim 

zemřel v nemocnici v Němec-
kém Brodě na tasemnici.“ 
Václav byl Kohoutův spo-
lužák a  kamarád, jeho otec 
podle záznamu v  pohřební 
knize zemřel v roce 1906 ve 
věku 46 let.

R. Zvolánek se vyučil ve 
Vídni krejčím, v  mládí byl 
aktivním členem Sokola. 
Po vypuknutí první světové 
války byl povolán na fron-
tu: sloužil u 21. čáslavského 
pěšího pluku. 27. ledna 1915 
byl zajat ruskou armádou 
v  Karpatech (v  té době měl 
hodnost desátníka). Kon-
cem roku si podal přihlášku 
do České družiny, z  níž se 
později staly českosloven-
ské legie v  Rusku, 14. červ-
na 1916 byl přijat a zařazen 
do 4. československého střeleckého pluku 
Prokopa Holého. Tento pluk byl součástí 
1. střelecké divize Husitské a  zúčastnil se 
bojů o  Bachmač a  na Transsibiřské ma-
gistrále. V  legiích setrval R. Zvolánek až 
do 17. června 1920, v té době měl hodnost 
štábního kapitána. 

Po válce se R. Zvolánek stal 
důstojníkem Československé 
armády. Působil na Sloven-
sku v  Rimavské Sobotě (měl 
hodnost rotmistr), a to až do 
vzniku slovenského státu 
v  březnu 1939 (tehdy měl již 
hodnost majora), Poté se na-
trvalo přistěhoval k  rodičům 
své manželky do Říčan – byl 
ženatý s Martou, rozenou Mi-
sařovou, původem z  Hradce 
Králové. Od roku 1927 byl čle-
nem říčanské pobočky Česko-
slovenské obce legionářské.

V  Říčanech R. Zvolánek 
spolupracoval za války 
s  místními odbojáři: roku 
1942 se stal velitelem odbo-
jové skupiny, během květ-

nového povstání v  roce 1945 organizoval 
odzbrojování německých posádek.

Manželé Zvolánkovi neměli děti. S Kru-
cemburkem i  nadále udržovali kontakt, 
navštěvovaly je zejména neteře. Rudolf 
Zvolánek zemřel v roce 1965.

Pavel Vomela

RUDOLF zVOLÁnEK

Pokračování – Události před 75 lety

Foto: archiv Muzeum Říčany
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V  minulém čísle zpravodaje Domov jsem 
připomněl sté výročí založení měšťanky 
v  Krucemburku. Zároveň jsem sledoval 
podíl okresního inspektora Josefa Zemana 
na jejím vzniku. Na Chotěbořsku působil 
deset let: přišel sem před 110 lety (1909) 
a odešel před sto lety (1919). 

Josef Zeman se narodil 14. října 1867 
ve Smiřicích nad Labem; tuto událost 
v  dnešní Palackého ulici čp. 87 připomí-
ná od roku 1972 pamětní deska s nápisem: 
„V tomto domě se narodil Josef Zeman, in-
spektor Min. školství a  průkopník výchovy 
mládeže vyžadující zvláštní péči.“ Jeho otec 
měl kožešnickou dílnu, s manželkou Marií, 
rozenou Huškovou, měl čtyři děti: nejstar-
ší Josef měl dvě mladší sestry, nejmladší 
z dětí Jan, učitel, zemřel roku 1918 násled-
kem válečných útrap ve věku 39 let. Jose-
fovo dětství bylo vcelku šťastné: v  rodišti 
ukončil obecnou školu a  na radu učitele 
Petra Skořepy pokračoval ve studiu. 

Svému rodišti věnoval knihu Z  pamětí 
Smiřic nad Labem (1910). Jde o  kapitoly 
z  dějin města, opírá se o  archivní materi-
ál. Její jednotlivé části publikoval již dříve 
v  řadě časopisů (Archeologické památky, 
Přítel starožitností, Český lid, Hradecký 
kraj, Ratibor aj.). Stostránková publika-
ce vyšla nákladem smiřické městské rady 
v chotěbořském knihtiskařství M. Brzka.

Začátkem 80. let začal kožešnický prů-
mysl upadat a  Josefův otec začal hospo-
dařit. Rodina po jeho předčasné smrti 
– následek průstřelu plic z  války roku 
1866 – zchudla. Přesto Josef pokračoval 
dva roky ve studiu měšťansky v Broumově 
a poté rok na reálce v Hradci Králové. Stu-
dium ukončil na královéhradeckém CaK 
ústavu ku vzdělávání učitelů (1884–87). 
Spolubydlícím u ševce Kašpara byl v roce 
1884 jeho vrstevník Alois Rašín (narodil se 
18. září 1867 v  nedalekých Nechanicích), 
pozdější ministr financí. 

29. června 1887 získal J. Zeman maturitní 
vysvědčení pro školy obecné s českým vy-
učovacím jazykem (14. května 1890 pak vy-
konal zkoušku způsobilosti učit na obecné 
škole) a 1. září 1887 nastoupil na podučitel-
ské místo na pětitřídní Obecné dívčí škole 
v  Náchodě, později byl odborným učite-
lem českého jazyka, dějepisu a  zeměpisu 
na chlapecké náchodské měšťanské škole 
a učil zde až do roku 1909. V Náchodě také 
poznal svou budoucí manželku Hedviku 
Vítkovou (1868–1933). Po narození dcery 
Zdeny však vážně onemocněla a postupně 
ztrácela pohyblivost. 

J. Zeman se záhy aktivně zapojil do čin-
nosti řady spolků a  organizací (mj. Ná-
chodská jednota učitelská). Věnoval se 
hygieně vyučování a  školnímu zdravot-
nictví (O  školních lékařích, 1907). Již od 
počátku své pedagogické činnosti se zají-
mal zejména o „úchylnou mládež“ (dnešní 

terminologií mládež se 
speciálními potřebami) 
a  o pedopatologické 
problémy. Jeho zájem 
o  problematiku tělesně 
a  sociálně postižených 
dětí vzrostl počátkem 
20. století, kdy na ná-
chodském reálném 
gymnáziu v  letech 
1903–1905 učil pozdější 
významný pedagog Oto-
kar Chlup (1875–1965). 
Od  počátku 20. století 
začal publikovat o  této 
problematice první ča-
sopisecká pojednání a  publikace – Škola 
pomocná (1904),  Péče o  děti abnormální 
(1908), Nápadnější duševní a  tělesné vady 
v dětství (1908).

J. Zeman byl členem Učitelské jednoty 
Komenský, která organizovala přednáš-
ky pro učitele a  veřejnost. Během jedné 
z  přednášek se roku 1901 seznámil s  uni-
verzitním profesorem T. G. Masarykem, 
který u  něj bydlel a  s nímž navázal úzké 
přátelské a pracovní kontakty. Na jeho po-
pud zkoumal pedopatologické problémy 
v Německu a Rakousku. Snažil se v Nácho-
dě otevřít třídu pro postižené děti, avšak 
neúspěšně. V roce 1903 studoval obecnou 
didaktiku v  Jeně a  začal spolupracovat 
s Karlem Herfortem (1871–1940), v té době 
ředitelem ústavu Ernestinum, prvního 
ústavu pro slabomyslné na našem území. 
16. listopadu 1908 získal vysvědčení pro 
vyučování slabomyslných dětí. 

Usnesením z 26. ledna 1909 byl J. Zeman 
jmenován okresním školním inspektorem 
Chotěbořska, funkci nastoupil 15. března. 
Školství zde bylo ve špatném stavu. Je pří-
značné, že první úřední list učitelům se 
týkal potírání alkoholismu. 22. září 1909 
se uskutečnila okresní učitelská porada. 
Navrhl na ní vypracovat přehled školství 
a  škol na území politického okresu Cho-
těboř (zahrnoval soudní okres Chotěboř 
a Přibyslav). O rok později vyšel první díl 
knihy Chotěbořsko I. Školství. V  úvodu 
J.  Zeman stručně stav zdejšího školství 
hodnotil takto: „...vysvětlíme si také, proč 
u  nás tolik nedostatků ve školství. Nemá-
me humanitních ústavů (kromě opatrovny 
v  Běstvině), není tu mateřské školy, sirot-
čince; polévkové ústavy jsou jen ve třech 
školách, vánoční nadílka je toliko v pěti ško-
lách. Měšťanská škola dívčí je toliko v Cho-
těboři, čtvrtý ročník při měšťanské škole 
rovněž jen v  Chotěboři, střední školy nebo 
odborné na okrese vůbec není. Obecné školy 
jsou jen v 61 obci, avšak dle počtu dětí z při-
školených obcí mohla by býti škola v 85 ob-
cích, Stávající školy jsou někde – nemluvě 
o nedostatečných knihovnách a kabinetech 
– ve stavu příliš ubohém.“ 

Publikace obsahuje 
souhrnné stati zpraco-
vávající historii škol-
ství na Chotěbořsku 
a  Přibyslavsku, hygie-
nu škol, hmotné a soci-
ální postavení učitelů, 
jádro publikace pak 
tvoří články o  historii 
a současném stavu jed-
notlivých škol. Vydány 
měly být ještě další dva 
svazky zpracovávající 
dějiny obcí se zřete-
lem ke školní potřebě 
(s  přírodními a  lido-

vými poměry v  okrese) a  Dítě z  Českomo-
ravské vysočiny, ale první světová válka to 
znemožnila.

J. Zeman se i nadále věnoval problémům 
úchylných dětí: na okresní konferencí učite-
lů 22. září 1909 přednášel MUDr. K. Herfort 
o  struktuře mozku. 27.–29. června 1909 se 
Praze uskutečnil první český sjezd pro péči 
o  slabomyslné, mezi přednášejícími byl 
také J. Zeman s referátem O pedagogickém 
významu škol pomocných, referát byl kladně 
přijat (tématu se věnoval i později v publi-
kaci Školství pomocné, 1928). O sjezdu pak 
referoval učitel Otakar Pelikán na okresní 
učitelské konferenci 12. července 1911.

Jedním z  cílů J. Zemana bylo zřízení 
ústavu pro duševně a  tělesně postižené 
děti z Chotěbořska. Okresní zastupitelstvo 
už 30. května 1911 schválilo zřízení vycho-
vatelny, roku 1913 obecní zastupitelstvo 
darovalo pozemek pro její výstavbu. V roce 
1914 začala její výstavba podle plánu Mi-
lana Babušky, finančně byla zabezpečena 
státní subvencí a půjčkou města. Roku 1915 
se podařila hrubá stavba, v dalších letech 
práce kvůli nedostatku pracovníků a  ma-
teriálu ustaly. Budova byla po dlouhých 
jednáních převedena do vlastnictví města 
a po jejím dokončení zde sídlilo gymnázi-
um. Podrobně těžkosti se zřizováním po-
psala M. Drahošová v článku Josef Zeman 
v  Chotěboři (Chotěbořské Echo 1998/č. 10, 
1999/č. 1).

I v Chotěboři se J. Zeman aktivně zapo-
jil do činnosti řady spolků a  organizací. 
Byl referentem okresní školní rady, čle-
nem okresní komise pro ochranu mládeže 
(např. na jejím zasedání 20. května 1913 
bylo rozhodnuto, aby za dceru libického 
občana L. Z. komise hradila náklad roč-
ních 50 korun v  ústavu pro hluchoněmé 
v Hradci Králové). Byl zakládajícím členem 
a předsedou Spolku k uctění památky vojí-
nů z Chotěbořska padlých ve světové válce. 

V době působení na Chotěbořsku nemo-
hl J. Zeman nezaznamenat, že s  Modletí-
nem koncem 60. let 19. století spojil krátce 
život filantrop Slavibor Breüer (1837–1912). 
V  roce 1867 procestoval Švýcarsko a  za-

JOSEF zEMAn

Josef Zeman (pedagog), 1867–1961
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jímal se o ústavy pro osiřelou mládež. Po 
návratu zřídil na statku u Kutné Hory, kte-
rý zdědil po svém otci, sirotčinec. Roku 
1869 si od dr. Ladislava Riegra pronajal 
modletínský zámeček s  okolní zahradou 
a přestěhoval sem na podzim skupinu pěti 
sirotků (čtyři chlapci a  jedna dívka), o  je-
jichž výchovu a  materiální zabezpečení 
se staral. Chovanci pracovali v létě na za-
hradě, v zimě v dílně, přitom je S. Breüer 
prakticky vzdělával. Poté, co dva chovanci 
ze zámečku utekli, jeden se vyučil a dívka 
odešla do služby, se S. Breüer roku 1871 od-
stěhoval do Dobré Vody u Světlé nad Sáza-
vou a zde dalších sedm let pokračoval s tře-
mi chlapci ve filantropické činnosti. Roku 
1878 pak s nimi odjel do Srbska, roku 1881 
vstoupil do kláštera Chilandar na poloos-

trově Athos a přijal jméno Sáva Chilanda-
rec. Jeho osobnosti a pedagogické činnosti 
věnoval J. Zeman čtyřicetistránkovou pub-
likaci Sáva Chilandarec (Slavibor Breüer): 
příspěvek k dějinám české filantropie, která 
vyšla roku 1913, tedy nedlouho po Breüe-
rově smrti, v Chotěboři nákladem Okresní 
komise pro ochranu mládeže. V  jeho čin-
nosti spatřoval jeden z prvních pokusů po-
moci úchylné mládeži na Vysočině.

J. Zeman se aktivně podílel na rozvoji 
školství v  Krucemburku. Výrazně se za-

sadil o  zřízení pokračovací školy a  absol-
voval řadu schůzí místní školní rady při 
zřizování měšťanské školy (intervenoval 
na vyšších školních místech). Na krucem-
burské veřejné škole vykonával inspekci 
dvakrát ročně, končila většinou tzv. „kon-
ferencí“, v  níž zhodnotil práci a  určoval 
další úkoly školy.

23. ledna 1919 na schůzi Národní demo-
kracie přednášel v Doležalově hostinci o T. 
G. Masarykovi, na jaře pak na žádost žen-
ského sdružení v  obecné škole o  bídných 
dětech. Zúčastnil se slavnosti při otevření 
měšťanky. 11. října 1919 provedl ve škole 
ještě inspekci, přijal předepsaný slib čle-
nů místní školní rady. Krucemburské ško-
le věnoval 121 knih jako základ učitelské 
knihovny.

Chotěbořské období zřejmě nepatřilo 
k těm šťastnějším v Zemanové životě. Těž-
ce nesl nezdar s  výstavbou vychovatelny 
v  Chotěboři, část učitelů mu vyčítala, že 
byl stoupencem Masarykovy realistické 
strany, zhoršoval se zdravotní stav man-
želky, zemřel bratr Jan. 1. prosince 1919 byl 
přeložen na ministerstvo školství v  Praze 
jako inspektor speciálních škol a ústavů. 

Na ministerstvu se J. Zeman zaměřil 
hlavně na výchovu a  vzdělávání nevido-
mých dětí. Absolvoval studijní pobyty, 
např. v Berlíně (1922), kde se seznámil se 
speciálními školami pro nedoslýchavé 
a slabozraké děti. Je autorem desítek člán-
ků o  tyflopedických tématech: zabýval se 
jejich historií, psychologií, organizací škol, 
hluchoslepými dětmi aj. Vydal publikace 
Dějiny péče o mládež s vadami zraku (1922), 
Otázky slepecké výchovy (1923), Poznámky 
k  psychologii slepců (1923), Svět nevido-
mých (1930), Kultura slepců (1935).

Dále se věnoval pedopatologickým pro-
blémům (Pěče o mládež mravně ohroženou 
a mravně vadnou, 1927; Črty pedopatologic-
ké, 1928). Vypracoval výchovné směrnice 
a učební osnovy pro školy dětí úchylných 
(1928), byl hlavním iniciátorem a  tvůr-
cem zákona o pomocných školách (1929), 
byl členem zkušební komise pro odborné 
zkoušky učitelů vyučujících na školách 

pro úchylné děti. V roce 1924 založil s Kar-
lem Herfortem časopis pro výzkum a  vý-
chovu mládeže slabomyslné, hluchoněmé, 
slepé, mravně vadné a zmrzačené pod ná-
zvem Úchylná mládež, v letech 1924–36 byl 
jeho redaktorem. Pravidelně přednášel, 
a to i na Slovensku. 

K  1. září 1930 byl J. Zeman na vlastní 
žádost penzionován. I po odchodu na od-
počinek byl ve svém oboru dále činný, a to 
zejména v publikační činnosti (Pedopatho-
logický slovníček, 1933). Byl iniciátorem 
Světové výstavy slepeckého tisku, která se 
uskutečnila v Praze roku 1935. Snažil se vy-
tvořit slepecké muzeum – roku 1932 založil 
Společnost slepeckého muzea – a shroma-
žďoval exponáty (školní pomůcky, doku-
menty, zařízení pracovny Macana), z pro-
jektu však sešlo. Sbírka byla vystavena až 
roku 1947, avšak její exponáty se postupně 
ztratily a zbylo z nich jen torzo.

Důležitá byla Zemanova překladatel-
ská činnost. Šlo hlavně o  odborné práce 
z  němčiny. Z  francouzštiny přeložil po-
vídku G. Flauberta Legenda o sv. Juliánovi 
Pohostinném (1930), která zpracovává stře-
dověkou legendu o mladém šlechtici, který 
se z vůle osudu stal vrahem svých rodičů 
a pak pykal za svou vinu.

J. Zeman byl také editorem řady sbor-
níků (např. K  šedesátinám univ. profeso-
ra MUDRa Karla Herforta, 1931). Rovněž 
jeho činnost byla připomenuta sborníkem 
(Sborník prací z oboru péče o mládež úchyl-
nou vydaný na počest životního díla Josefa 
Zemana, 1931)

Josef Zeman zemřel 12. března 1961, po-
hřben byl na náchodském hřbitově. 

Zemanovu přínosu byly v  posledním 
období věnovány dvě práce vzniklé na 
Karlově univerzitě: diplomová práce Jany 
Klvaňové Přínos Josefa Zemana pro spol-
kový život lidí se zdravotním postižením 
(2012), v níž je také bohatý ilustrační ma-
teriál, a bakalářská práce Barbory Paukové 
Přínos Josefa Zemana v oblasti slepeckého 
hnutí (2012). V obou pracích je Zemanova 
bibliografie a další literatura.

Jiří Zeman

POLICIE ČR HLÁSí...

Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás 
seznámila s některými případy trestné čin-
nosti, k nimž došlo v průběhu měsíců září 
a říjen v teritoriu obvodního oddělení PČR 
Chotěboř. 

Krádeže vloupáním
•	 Neznámý pachatel v  době od 16 ho-

din 4.  10. do 9 hodin 14. 10. ve Ždírci 
nad Doubravou (v  ulici Pod Tratí) vnikl 
po vypáčení okna do stavební buňky fir-

my GaH. Odcizil odtud pneumatiky s dis-
ky značek Barum a Bridgestone. Poškoze-
né firmě způsobil škodu 15.500 Kč.

Poškození cizích práv
•	 Devětapadesátiletý muž z  Chotěbořska 

zaslal Krajskému soudu v  Hradci Krá-
lové odvolání proti rozsudku Okresního 
soudu v Havlíčkově Brodě. Toto odvolá-
ní podal jménem a opatřil podpisem své 
manželky omezené ve svéprávnosti, za-
stupovanou ustanoveným opatrovníkem 

Městským úřadem ve Ždírci nad Doubra-
vou, a tím jednal ve svůj prospěch. 

Sprejerství
•	 Neznámý pachatel v  době od 20 ho-

din 1. 8. do 10 hodin 6. 8. ve Ždírci nad 
Doubravou vedle silnice I/38 postříkal 
zděnou budovu vyhlídky na starém vo-
dojemu černým nápisem NERU o rozmě-
ru 45 × 70 cm a dále červeným nápisem 
BUFY o rozměru 45 × 70 cm.

pprap. Marie Perková, vrchní asistent

Pokračování – Josef Zeman
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Příchod Vánoc – Nebudu čekat, až Vánoce přijdou, půjdu jim vstříc. Vykročím 
lehce, svoji zátěž odhodím, vezmu jen to, co je k radosti třeba. Řevnivost, závist 
nechám u příkopu, i touhu vyrovnat se sousedům. Po vlastní cestě půjdu vstříc 
svátkům plným obdarování, netušených pokladů pro ty, kdo svá srdce nadbyt-
kem nezatarasili.

Co darovat k Vánocům?  Nepříteli – odpuštění. Příteli – pozornost. Dítěti – dob-
rý příklad. Rodičům – velkou vděčnost. Sobě – úctu. Všem lidem – upřímnou lásku.

Vánoce, Vánoce přicházejí, … – a s nimi množství přání tuctových i netra-
dičních. (Stojí za to přáním nejen naslouchat, ale také nad nimi přemýšlet.) Ne-
spokojme se tedy s pouhým pozlátkem blikajících ozdob, zářivé reklamy a dárků 
z marketů, a nenechme si sebrat podstatu nastávajících svátků, ono poselství, že 
tajemný Bůh se stal pro nás smrtelným člověkem, že věčné Boží slovo vstoupilo 
do našeho času a promluvilo naší lidskou řečí…

Vše přesahující Bůh se stal bezmocným dítětem a to vše jen proto, aby nám byl co 
nejblíže… Přeji nám, aby nás blízkost betlémského Dítěte povzbudila a vnesla do na-
šich životů novou odvahu, naději a radost! Příjemné a radostné Vánoce vám všem…

Pavel Seidl

Pořad katolických bohoslužeb a některých akcí o Vánocích 
ve farnosti Krucemburk a Sopoty

* 24. prosince – ÚTERÝ – ŠTĚDRÝ DEN 
Sopoty – 16.30 h. – mše svatá ze slavnosti Narození Páně, Vojnův Městec – 20.00 h. 
– půlnoční mše svatá, Krucemburk  – 22.00 h. – půlnoční mše svatá

* 25. prosince – STŘEDA – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 
Krucemburk – 8.00 h., Horní Studenec – 9.30 h., Škrdlovice – 11.00 h. 
Krucemburk – 15.00 h. – živý betlém na farním dvoře

* 26. prosince – ČTVRTEK – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 
Krucemburk – 9.30 h., Vojnův Městec – 11.00 h. 
Krucemburk – 17.00 h. – vánoční koncert v kostele sv. Mikuláše

* 27. prosince – PÁTEK – Svátek sv. Jana, apoštola
Krucemburk – 18.00 h. – mše svatá s obřadem žehnání vína 
Po bohoslužbě bude na faře posezení při víně.

* 28. prosince – SOBOTA – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Krucemburk – sokolovna – 8.30 h. – Turnaj ve stolním tenise „O zlatou fanku“
Sopoty – 16.30 h., Škrdlovice – 18.00 h. 

* 29. prosince – NEDĚLE – Svátek Svaté rodiny
Krucemburk – 8.00 h., Horní Studenec – 9.30 h., Vojnův Městec – 11.00 h. 

* 31. prosince – ÚTERÝ – SILVESTR 2019
Krucemburk – 16.00 h. děkovná mše svatá na závěr občanského roku

* 1. ledna 2020 – STŘEDA – Slavnost MATKY BOŽÍ, NOVÝ ROK 2020
Krucemburk – 8.00 h., Horní Studenec – 9.30 h., Vojnův Městec – 11.00 h., Sopoty – 16.30 h.

* 4. ledna – SOBOTA: Sopoty – 16.30 h., Škrdlovice – 18.00 h. 
* 5. ledna – NEDĚLE 2. po Narození Páně

Horní Studenec – 8.00 h., Krucemburk – 9.30 h., Vojnův Městec – 11.00 h. 
* 6. ledna – PONDĚLÍ – Slavnost Zjevení Páně, Tři králové

Krucemburk – 18.00 h. – během slavnostní bohoslužby bude žehnání vody, kadidla a křídy

VÁnOČní zASTAVEní

Od samého začátku nového roku 2020 do 14. led-
na můžeme v českých městech a obcích potkávat 
koledníky se zapečetěnými pokladničkami. Jejich 
úkolem je šířit radost, Boží požehnání a vykoledo-
vat prostředky, které pomohou lidem, kteří se ocitli 
v situaci, kterou sami nedokáží vyřešit, finance též 
poslouží pro celkový rozvoj charitativních služeb.

Naše domácnosti v  Krucemburku, Hluboké 
a Starém Ransku  koledníci navštíví v sobotu 11. 
ledna dopoledne. Děti v doprovodu nejméně jed-
né dospělé osoby nám zazpívají koledu, předají 
drobný dárek od Charity a  my můžeme podpořit 
jakoukoliv finanční částkou dobrou věc.

Pokud nemůžete podpořit sbírku v sobotu, je mož-
né přispívat do zapečetěné pokladničky na Úřadu 
městyse od 2. do 13. ledna. Děkujeme za všechny 
příspěvky. Též je možno pomáhat svou účastí na pří-
pravě sbírky a jejím průběhu, přihlašujte se u koordi-
nátora sbírky Mgr. Marty Rejškové, tel. 603 708 166.

Mgr. Marta Rejšková

TříKRÁLOVÁ SBíRKA

VÁnOCE S HUDBOU

Vánoce – nejkrásnější svátky v roce jsou pro mnohé 
spojeny s leskem hudby, zpěvem koled, vánočních 
mší a slavnostní výzdobou. To všechno se snažíme 
nabízet vám, našim spoluobčanům, se  žáky ZUŠ 
ve spolupráci s chrámovým sborem.

ZUŠ
Žáci ve výtvarném oboru pod vedením paní učitelky 
Pavly Svobodové společně se svými rodiči vytvářeli 
adventní věnečky a různé vánoční dekorace, aby si 
mohli vlastními výrobky vyzdobit svůj domov.

Dívčí pěvecký sbor Giocoso zazpíval adventní 
písně při rozsvěcení stromu na náměstí, trochu 
jsme předběhli dobu a přidali i několik vánočních 
koled. V úterý 10. prosince se sbor vydal do Žďáru 
nad Sázavou, aby zazpíval našim seniorům a roz-
zářil jejich oči předvánoční náladou a  mnohými 
vzpomínkami na dětství. V  pondělí 16. prosince 
jsme pozvali do sálu ZUŠ rodiče dětí, příbuzné 
i  vás všechny, abychom mohli vystoupit s  naším 
vánočním koncertem, hrou na klavír, flétnu a zpě-
vem. Na čtvrtek 19. prosince jsme si připravili hned 
dva vánoční koncerty pro ZŠ, pro 1. a pro 2. stupeň. 
Děti jsou vždy výborné publikum, velice pozorné 
a zároveň živé a spontánně reagující.

Chrámový sbor
Členy chrámového sboru čekala pilná práce s nacvi-
čováním již od podzimu, abychom vás mohli pozvat 
na slavnostní zpěv na půlnoční mši (22 hodin) – le-
tos si vyslechneme koledovou vánoční mši J. Hradila, 
na Boží Hod (8.00 hod) – zpěvy našeho rodáka P. 
Karla Břízy, Stanislava Jelínka a další. Srdečně vás 
zveme do kostela na tradiční společný koncert chrá-
mového sboru, Giocosa a CHKO na svatého Štěpána 
26. prosince v 17 hodin. Na programu budou vánoč-
ní písně a Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby Hej 
mistře. Prosím, dobře se oblékněte, kostel je v  re-
konstrukci a je zima, netopí se.

Krásné hudební Vánoce prožité v klidu a pohodě, 
radost z narozeného Spasitele Ježíše Krista přeje

Marta Rejšková

Rok se s  rokem sešel a  na nás čekají 
nejkrásnější svátky roku – Vánoce. 
A  jelikož je předchází svátek svatého 
Mikuláše a hned za nimi na dveře ťuká 
nový rok, přichází náš klub s  akcemi 
spojenými s  těmito událostmi. Prosi-
nec otevírá již zmíněný Mikuláš, a  to 
pro nás neznamenalo nic jiného než 
Mikulášskou besídku, která se usku-
tečnila v neděli 8. prosince. Mezi svát-
ky proběhne Předsilvestr, což je akce 
pro všechny děti školního věku. Sejde-
me se na faře, zahrajeme si hry a hlav-
ně oslavíme Nový rok. Bližší informace 

se včas dozvíte na našich webových 
stránkách www.krucemburk.shm.cz 
nebo na našem Facebooku: SHM Klub 
Krucemburk, z. s.

I  v novém roce budou nadále po-
kračovat Spolča Broučků a  Berušek. 
Pro mladší děti každý čtvrtek od 17 do 
18.30 hodin a s těmi staršími se schází-
me každý pátek od 17 do 18 hodin. Roz-
hodně nevadí, že je polovina školního 
roku za námi, nové tváře jsou vítané 
vždy. Chceme vám všem popřát krásné 
prožití vánočních svátků, bohatého Je-
žíška a do nového roku hodně zdraví, 
štěstí a pohody.

za SHM Klub Martina Harvánková

SHM KLUB
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KRUCEMBURK, 
STARÉ RAnSKO

A HLUBOKÁ 
V PROMĚnÁCH ČASU

Krucemburk, Staré Ransko 
a Hluboká
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V loňském roce vydanou 
publikaci, mapující historii 
a současnost Krucembur-
ku, Starého Ranska a  Hlu-
boké, je možné zakoupit 
na Úřadu městyse.

Římskokatolická farnost
a SHM Krucemburk Vás zvou na

13. ročník ping-pongového turnaje

kategorie do 15 let
kategorie 15 let – 120 let

Sokolovna Krucemburk
Sobota 28. 12. 2019

8:30 hodin
Pálky a sportovní obuv s sebou
Drobné občerstvení zajištěno

Vítěz převezme „Putovní Zlatou fanku“

o Zlatou Zlatou 
13. ročník ping-pongového turnaje

Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou Zlatou 
    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku    fanku““

Na programu:

KOLEDY
J. J. RYBA: Česká mše vánoční „Hej mistře“

Účinkují:
Chrámový pěvecký sbor Krucemburk

Dívčí pěvecký sbor ZUŠ
Chalupářský komorní orchestr

Řídí: Marta Rejšková a Pavel Kočí

V s t u p n é  d o b r o v o l n é

Řídí: Marta Rejšková a Pavel KočíŘídí: Marta Rejšková a Pavel KočíŘídí: Marta Rejšková a Pavel KočíŘídí: Marta Rejšková a Pavel KočíŘídí: Marta Rejšková a Pavel KočíŘídí: Marta Rejšková a Pavel Kočí

Chrámový pěvecký sbor Krucemburk

J. J. RYBA: Česká mše vánoční „Hej mistře“J. J. RYBA: Česká mše vánoční „Hej mistře“J. J. RYBA: Česká mše vánoční „Hej mistře“

Účinkují:
Chrámový pěvecký sbor Krucemburk
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KOSTEL SV. MIKULÁŠE V KRUCEMBURKU
Čtvrtek 26. 12. 2019 v 17:00 hodin

KOSTEL SV. MIKULÁŠE V KRUCEMBURKU
Čtvrtek 26. 12. 2019 v 17:00 hodin

VÁNOČNÍ KONCERTVÁNOČNÍ KONCERTVÁNOČNÍ KONCERTVÁNOČNÍ KONCERTVÁNOČNÍ KONCERTVÁNOČNÍ KONCERTVÁNOČNÍ KONCERTVÁNOČNÍ KONCERTVÁNOČNÍ KONCERTVÁNOČNÍ KONCERTVÁNOČNÍ KONCERTVÁNOČNÍ KONCERTVÁNOČNÍ KONCERTVÁNOČNÍ KONCERTVÁNOČNÍ KONCERTVÁNOČNÍ KONCERTVÁNOČNÍ KONCERTVÁNOČNÍ KONCERTVÁNOČNÍ KONCERTVÁNOČNÍ KONCERTVÁNOČNÍ KONCERTVÁNOČNÍ KONCERT
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Vážení spoluobčané,
když jsem byl v sobotu 16. listopadu v Praze 
připomenout si 30. výročí sametové revolu-
ce, uvědomil jsem si znovu, jak úžasná je 
svoboda, ve které pořád ještě žijeme a které 
si tak často nevážíme. I  tato dnešní chvíle 
by byla v  minulém režimu nemyslitelná, 
aby se lidé sešli svobodně a dobrovolně, bez 
toho, že by je někdo sledoval či kádroval. 
Aby náměstím zněly více či méně duchovní 
písničky oslavující advent, tedy příchod Bo-
žího Syna Ježíše na tento svět. A aby u toho 
byl starosta a ke všemu ještě dva faráři. 

Ale o  co jde opravdu o  Vánocích? Proč 
za chvíli rozsvítíme stromek? Co znamená 
jeho světlo? 

Milí přátelé, odpovím vyprávěním o zví-
řecím sněmu. Kdysi dávno svolala zvířata 
sněm, aby zjistila, co pro ně Vánoce zname-
nají. Liška se zeptala veverky: „Co pro tebe 
znamenají Vánoce?“ Veverka odpověděla: 

„Pro mne Vánoce znamenají krásný strome-
ček ozdobený spoustou svíček a cukrovím, 
které mám tak ráda.“ Liška se připojila se 
svou představou: „Pro mne nesmí chybět 
voňavá pečená husička. Bez pečínky by 
to opravdové Vánoce nebyly.“  Do řeči se 
jim vložil medvěd: „Vánočka! O  Vánocích 
musím mít obrovskou sladkou vánočku!“ 
Slyšet se dala také straka: „Podle mne jsou 
o  Vánocích nejdůležitější krásné a  zářící 
šperky. O Vánocích se všechno má jen třpy-
tit.“ Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: „Vánoce 
dělá Vánocemi teprve šampaňské. Já bych 
ho vypil klidně dvě láhve!“ A osel, který to 
už nemohl vydržet, se zmocnil rychle slova: 
„Vole, zbláznil ses? Vždyť o Vánocích je nej-
důležitější narozený Ježíš. Copak jsi na to už 
zapomněl?“ Vůl se zastyděl, sklopil velkou 
hlavu a zabučel: „A vědí to vůbec lidé?“

A milí přátelé, byl bych rád dnes vaším 
oslem, který Vám připomene, že advent je 

přípravou na Vánoce, kdy si připomíná-
me narození Božího Syna Ježíše Krista na 
tento svět. Tehdy začal Boží příběh s námi 
lidmi a s tímto světem. Rozsvícený stromek 
připomíná Boží lásku, která se projevila 
darem Božího Syna, abychom si pak my, 
když si dáváme s milými dárky, připomína-
li vždy znovu a znovu ten veliký dar, kte-
rého se nám všem v Božím Synu dostalo. 

Žijeme ve světě rozděleném politicky 
i  ekonomicky, ohroženém naším lidským 
jednáním. Zdá se, že není mnoho důvodů 
k  radosti. Světlo vánočního stromku od-
kazuje k  Božímu světlu, které svítí, svítit 
nepřestane, i když se síly tmy hodně snaží. 
Janovo evangelium říká: „To světlo ve tmě 
svítí a tma je nepohltila.“ /Jan 1,5/ Proto Vám 
mohu popřát radostné a klidné Vánoce.  

Marek Vanča, evangelický farář

Letošní činnost SPK byla velice bohatá. Začátkem dubna jsme 
uspořádali zájezd do Přibyslavi na divadelní představení hry 
Drahé neteře.

Dalším naším zájezdem byla v květnu návštěva tržnice v pol-
ském městě Kudowa Zdrój a potom jsme si prohlédli zámek a pří-
rodní rezervaci Peklo v Novém Městě nad Metují. Dalším naším 
zájezdem byla 25. srpna návštěva Hradce Králové; zde jsme na-
vštívili planetárium, obří akvárium a  na závěr zájezdu jsme si 
prohlédli starý Hradec. Aby těch zájezdů nebylo letos málo, jeli 
jsme ještě na předvánoční nákup: cílem byla opět Kudowa Zdrój. 

V  pátek 26. listopadu jsme se sešli na výroční členské schůzi. 
Spolek má v současnosti 64 členů. V letošním roce zemřeli Ladi-
slav Polanský a Václav Janda – oba patřili k zakládajícím členům 
spolku. Do nastávajícího nového roku přejeme všem našim členům 
a obyvatelům Krucemburku vše nejlepší, hlavně hodně zdraví.

výbor SPK

Letošní podzim byl pro naši jednotku příznivý a klidný. 64. výjezd 
naší jednotky byl vyhlášen 1. prosince ve 2.48 ráno: jednalo se 
o požár zahradní chatky ve Ždírci nad Doubravou. Naše jednotka 
o šesti hasičích vyjela za 5 minut a 30 vteřin od vyhlášení, na mís-
tě požáru byla za 3 minuty. 

Provádí se kontrola techniky před zimou a její příprava. S blí-
žícími zimními měsíci bychom chtěli jako každý rok upozornit na 
kontroly komínů a spalinových cest a udržování bezpečných pro-
stor okolo komínů a přístupových cest. Chtěli bychom upozornit 
na ohleduplné parkování před hasičárnou: někteří občané jsou 
schopni odstavit svoje auto tak, že není možné vyjet s osobním 
autem, natož s cisternou.

Chtěli bychom popřát klidné prožití svátků vánočních a mno-
ho štěstí v novém roce.  

Martin Kasal

Vážení spoluobčané,
lidé odedávna uctívali slunce, měsíc 
a  hvězdy. Ke slunci se obraceli zvláště 
v době zimního slunovratu. Doufali v jeho 
návrat, uctívali ho pro jeho velikost a  ži-
votodárnou sílu. Slunce pro ně tehdy bylo 
symbolem života a  zárukou pokračování 
existence tohoto světa.

Před necelými dvěma tisíci lety se křes-
ťanská církev rozhodla umístit do tohoto 
zimního období čas oslavy narození Pána 
Ježíše Krista, Božího Syna. Církev neví, 
kdy přesně se Pán Ježíš narodil. Neví, zda 
to bylo roku 4, 5, anebo 6 před naším le-
topočtem, neví, zda to bylo na jaře nebo 
na podzim. Svým činem chtěla dát naje-
vo svou víru a  přeznačit, změnit uctívání 
nebeských těles. Církev tehdy jasně řekla: 
nikoliv slunce se svou životodárnou silou, 

ale Bůh je Pánem a  Dárcem života, On je 
tím pravým světlem pro tento svět. Slunce 
není bůh, ale Ježíš Nazaretský Bohem byl 
a  je. On je tím Sluncem, Světlem pro člo-
věka. Bůh, který stvořil svět a vesmír a kte-
rý také zařídil, že se to naše dobré slunce 
nikdy nevzdálí od země tak, aby vše živé 
na této zemi pomrzlo a navždy zahynulo, 
tento Bůh se stal člověkem. Stal se jedním 
z nás a zároveň zůstal Bohem. Přišel, aby 
člověka zachránil z jeho vin, aby lidem dal 
smysl a cíl života. To jsou Vánoce, proto má 
být Bůh uctíván a vzýván. 

Narozený Boží Syn nám ukazuje, odkud 
přichází řešení lidské situace. Bůh vyko-
nal vše pro záchranu lidského života. Dává 
nám tento svět a dává nám také své spase-
ní. Můžeme se setkávat s Ježíšem Kristem, 
můžeme vděčně přijmout jeho vykoupení. 
Tak přirozeně a  zadarmo, jako přijímáme 
sluneční svit, tak snadno a zadarmo smí-
me přijímat záchranu z bezcílnosti života, 
záchranu, která přišla v betlémském dítěti, 
Ježíši Kristu. 

S přáním pokojných a radostných Vánoc
Marek Vanča, evangelický farář

VÁnOČní BOHOSLUŽBY EVAnGELICKÉ CíRKVE

Bohoslužby v Krucemburku
22. prosince – čtvrtá adventní neděle, bohoslužby v kostele v 10 hodin
24. prosince – Štědrý den, bohoslužby v kostele v 10 hodin
25. prosince – Boží hod vánoční, bohoslužby v kostele v 10 hodin s večeří Páně

ROzSVíCEní VÁnOČníHO STROMU (KRUCEMBURK 1. PROSInCE)

SPOLEK PřÁTEL KRUCEMBURKU ČInnOST SBORU DOBROVOLnÝCH HASIČŮ
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Vážení spoluobčané, rok 2019 se blíží ke 
konci a všichni se již připravujeme na krás-
né období vánočních svátků. Tento čas je 
spojen v myslivosti hlavně s přikrmováním 
a péčí o zvěř. 

Přikrmování je třeba zajistit nejen 
v době, když má zvěř nedostatek, tj. když 
je nejvíce sněhu, ale již od podzimních mě-
síců, kdy se zvěř na zimu připravuje a kon-
zumuje více potravy než v jarních a letních 
měsících.  Nejhorší varianta je mnoho sně-
hu s ledovou krustou, kterou se zvěř s jis-
totou neprohrabe k  jakémukoliv porostu. 
Toto množství krmiva je třeba v létě zajistit 
(nakoupit), skladovat ve skladu a na zimu 
krmivo rozvézt. Není výjimkou, že sněhem 
neprojede ani terénní auto, traktor má po-
tíže, zbývá roznos vlastními silami na zá-
dech. Na tyto akce v  rozsáhlém území se 
používají bez úhrady soukromé prostředky 
myslivců nebo jejich známých (auta, trak-
tor) včetně pohonných hmot. Dále každý 

myslivec musí přispět k rovnováze v příro-
dě lovem specifikovaných predátorů.

Aby myslivec minimálně výše uvedené 
dělal a také financoval, musí být fanda do 
přírody, ekologie, zvěře atd. Mnozí, zvláště 
lidé z  měst, vidí v  myslivcích „bouchaly“ 
lovné zvěře. Ano, pro některé myslivce je 
to třešnička na dortu, která trvá relativně 
krátkou dobu a je tvrdě vykoupena.

Musíme se pochlubit, že dosavadní 
ukázněností myslivců a  dobrou organiza-
cí nedošlo v naší honitbě k jakékoliv ujmě 
na zdraví během lovu. Je nám samozřejmě 
líto, že je postřeleno několik jednotlivců-
-myslivců v  celé naší republice během 
roku. Proč však televize přiměřeně nepláče 
nad přibližně stejným počtem úmrtí na sil-
nicích během jediného dne?

Mnozí „nemyslivci“ se diví, že nemáme 
rádi v  honitbě rušivé aktivity, například 
nevhodný vstup do honitby především 
v době líhnutí mláďat, ještě méně miluje-

me volné pobíhání psů (které je zakázáno 
zákonem). Počet psů – především typic-
kých bytových mazlíčků u  obyvatel měst 
– značně roste. 

A  tak civilizace postupně zabírá „naši“ 
honitbu a  také ruší přírodu, rostou nové 
silnice nebo se rozšiřují a  asfaltují dosa-
vadní polní cesty. 

Na závěr mi dovolte, abych Vás za celé 
Myslivecké sdružení Krucemburk pozva-
la na Myslivecký ples, který se uskuteční 
11. ledna 2020 v sokolovně v Krucemburku.

Vážení čtenáři, další rok je neúprosně za 
námi a já Vám za celé Myslivecké sdružení 
přeji příjemné prožití vánočních svátků, do 
nadcházejícího roku pevné zdraví, spous-
tu štěstí, mnoho rodinné spokojenosti, 
pracovních úspěchů a řadu nezapomenu-
telných zážitků v přírodě.

Ing. Petra Kohoutová

MYSLIVECKÉ SDRUŽEní

„Krucemburk, Krucemburk, Krucemburk.“
Zamlaskání. 
„Krucemburk, Krucemburk.“
Silnější zamlaskání.
Kruc… 
„Proboha, Bedřichu, vzbuď se. To se nedá 
vydržet.“ 
„Co je, co? Co se děje?“
„No, mluvíš ze spaní. Porád Krucemburk, 
Krucemburk, kdo to má furt poslouchat? 
Vždyť to mám každou noc, co jsi vzal ten 
okres.“
„Promiň, Bětuš,“ omlouval se manželce 
předseda Okresního národního výboru 
v Chotěboři, pan Bedřich Ždírský. „To víš, 
Krucemburk, mám to pořád na stole. Ten 
tlak z kraje. Není to lehký.“
„Pro mě to není lehký, Bédo. Pro mě! Las-
kavě si to už koukej s krajem vyřešit a teď 
alou na gauč!“
Bedřich Ždírský se neochotně zvedl a  od-
kráčel se vyspat do obýváku. 
„Krucemburk, Krucemburk,“ mumlal si 
cestou pod vousy. Lehnul si. Už neusnul. 
Ráno u snídaně jen stroze oznámil: „Svo-
lám předsednictvo. Hned dneska!“
A jak řekl, tak i udělal.

*

„Čest.“
„Čest.“
„Čest, Bedřichu.“ 
„Čest, Antoníne,“ 
„Čest, Gusto.“ 
„Čest, Marie.“ 
„Čest, čest, čest.“   
„Soudruzi, no tak, už čest, ano?!“
Jakmile padl dostatečný počet čestí, před-
seda Bedřich Ždírský zahájil schůzi.  
„Soudruzi!“ začal naléhavým tónem. „Svo-
lal jsem tuto schůzi za účelem projednání 
jednoho, avšak velmi důležitého bodu, 
řekl bych snad dokonce i  restu. Jistě víte 
o výtkách z kraje.“
„Á, Krucemburk...“
„Ano, Antoníne, á Krucemburk.“
„Jasně, Bédo, ale tos nás sem pozval jenom 
kvůli tomuhle? To snad počká, ne?! Ten tvůj 
tlak z kraje stejně za chvíli pomine. Krajský 
předseda má do důchodu už jen půl roku.“ 
„To bohužel nepočká, Gusto! Nepočká. 
Bětuš nemůže spát. A  když nemůže spát 
moje Bětuš, nemůžu spát ani já. Rozumíš 
tomu, Gusto?“ 
„Upřímně, Bedřichu, nerozumím.“
„To nevadí. Nejsi tu od toho, abys rozuměl. 
Jsi tu od toho, abys to odhlasoval. Tomu 
rozumíš, ne?“

Gusta přikývl.
„Tak, jak se to bude jmenovat? A potřebuju 
od vás, soudruzi, nějaké konstruktivní ná-
vrhy. Minule jsme se shodli jenom na tom, 
že to zní moc německy a že je to podobné 
jménu bratrance soudruha Ericha Honec-
kera, a to, jak všichni jistě víme, soudruzi, 
je nepřípustné. Nemůžeme jezdit koňský-
mi povozy po bratranci soudruha Honec-
kera.“ 
Místností se ozvalo souhlasné mručení, ale 
alternativní název pro Krucemburk ani jeden. 
Trapnou chvíli ticha přerušil opět Gustav: 
„Ždírec, pojmenujme to Ždírec-Předměstí. 
Lidi si to stejně pletou.“
„Gustave, ne že by mi to nelichotilo,“ po-
znamenal předseda Ždírský, „ale tohle 
nám na kraji sotva projde, když je ten jejich 
předseda… no… odtamtud!“
„No jo, no. Tak co teď?“
Seděli, dumali, nevymysleli nic. Schůzí 
přibývalo a  probdělých nocí u  Ždírských 
v domě taky. Až jednou... 
„Křížová!“ vykřikla po jedné takové noci 
u snídaně Bětuš. „Předseda KNV v Chotěbo-
ři se přece jmenuje Kříž. Tak to bude Křížo-
vá. Křížová a hotovo! Zařiď to! Já chci spát!“
A tak se také stalo. Z vůle lidu, vlastně spíš 
z  vůle Bédovic Bětuš, se z  Krucemburku 
stala přes noc Křížová.

*
Epilog: O 44 let později se to z vůle 17 lidí, 
přihodilo zase opačně. A  to je dobře, kde 
bychom to byli, kdyby nám vládla nějaká 
Bětuš.

AUTORSKÉ ČTEní

Na víkendové tvůrčí dílně ve Štířím dole, o které píšeme na jiném místě zpravo-
daje, vznikly krátké fiktivní příběhy z Krucemburku a blízkého okolí, inspirované 
vyprávěním místních pamětníků. Jednu z povídek uveřejňujeme.

SCHŮzE – MIROSLAV TICHÝ



20

Letošní sezóna byla opět plná dračího 
sportu, podpory potřebným, běhů a týmo-
vého přátelství. 

Hned z jara jsme vyjeli za naším kamará-
dem, trenérem českých profitýmů dračích 
lodí, Petrem Čápem Procházkou do Račic 
na víkendový tréninkový kemp, který nás 
posunul o hodně dál v našem úsilí v dra-
čím sportu. Byla to náročná příprava na le-
tošní sezónu, která se rozhodně vyplatila. 

Červnové závody na rybníku Řeka kaž-
doročně odstartovaly seriál Ligy Vysočiny. 
Jako každý rok Perun Hluboká hostil více 
než 30 závodních posádek a vytvářel per-
fektní zázemí a  veškerý servis nejen pro 
týmy, ale i  pro diváky. Tato událost bývá 
jednou z  největších a  lidmi hojně navště-
vovaných akcí na Vysočině. 

O druhém víkendu v červenci se konaly 
další závody v  rámci Ligy Vysočiny, a  to 
v Polné, odkud jsme přivezli krásné druhé 
místo v  kategorii MIX. Přesně čtrnáct dní 
na to se nám Perunům podařilo vypádlo-
vat místo nejvyšší, první, v krásném měs-
tě Telči. Radost byla o  to větší, že do lodi 
nastoupilo 13 žen a pouze 7 mužů, a přesto 
náš tým dokázal konkurovat soupeřům. 
Hned  první jízdou jsme si zajistili hlad-
ký postup do finále a  všechny posádky 
jsme nechali za sebou. Posledními závody 
v Lize byl Pilák u Žďáru nad Sázavou. Tam 
se rozhodovalo o celé Lize Vysočiny, a byť 
tým urval moc hezké, ale přece jen druhé 
místo, Perun Hluboká právem vystoupal 
v  Lize Vysočiny na nejvyšší první příčku 
a získal pohár vítězů v kategorii FUN. 

Perun ovšem závodí i  mimo ligu. Letos 
se vypravil na Půlnočního Draka do Hor-
ní Cerekve, kde obsadil 4. místo. Uspořá-
dal také pravidelný autobusový zájezd do 

Znojma na neoficiální MS dračích lodí, 
kde přestrojen za Italskou mafii „vystřílel“ 
druhé místo ve fialovém finále. Tato akce 
je jako každý rok spojena s  Burčákfestem 
v Louckém klášteře, kam se nikdy tým ne-
zapomene zastavit.

Letošní sezónu Perun uzavírá kláním 
O  pohár Gustava Frištenského ve Štětí 
na Labi, kam každoročně jezdí na pozvá-
ní „Čápa“ a  zápolí o  čest i  peníze. Letos 
opravdu v pokročilém datu, o prvním ad-
ventním víkendu.

Dračáci ovšem nejsou spojeni jen s pád-
lováním, ale posledních pár let se věnují 
i  dalším akcím, jak my rádi říkáme „pro 
dobrou věc“. Byl osloven Dětský domov 
v Nové Vsi u Chotěboře a náš tým uspořá-
dal pro děti závody na rybníku Řeka. 

Také umíme vyšlápnout třeba pro ty, 
kteří nemohou. Druhým rokem se nás pár 
sebralo a vyšlo na Sněžku s nadačním fon-
dem KlaPeTo. Je to úžasná akce, kde se 
zdraví lidé spojí s klapeťáčky, tedy s lidmi, 
kterým osud nedopřál obě zdravé nohy. 
Společně s  nimi vyšlápneme naši nejvyš-
ší horu, přispějeme na onu „dobrou věc“ 
a s krásným pocitem na srdci se můžeme 
těšit na další ročník. 

Ovšem Sněžka se dá zdolat i v zimě, a do-
konce v noci. Peruni, vyzbrojeni čelovkami, 
nesmeky, sněžnicemi a dost možná i něčím 
na zahřátí, umí vystoupat z Pece přes hře-
beny až na vrchol za pěkných pět hodin. 
Akce je opět spojená s charitativní sbírkou. 

Letos prvně jsme také prošli zámecký 
park na Konopišti a přispěli spolku Marti-
na Zacha.

Nejen pádlováním a  výstupy kdykoliv, 
kamkoliv živ je Perun. Do běžeckých bot 
nás obul a  vyslal na trať Color run, tedy 

Barevný běh. Je to obrovská akce, kde jsme 
se na start postavili společně s deseti tisíci 
dalšími běžci. Nepřejte si vidět, jak v  cíli 
tým vypadal… 

Vydali jsme se také do Havlíčkova Bro-
du na pomoc Viktorce, do Pardubic vy-
běhnout pár korun „motýlkovi“ Rebečce, 
zaběhnout Čachoťák, který je věnovaný 
chotěbořskému maratonci, který už není 
mezi námi, a  v  neposlední řadě zdolat 
některé závody seriálu Železnohorák, což 
jsou běhy do vrchu.

A nejenže pomáháme, my si posouváme 
svoje vlastní hranice možností účastí na 
vybraných závodech Gladiator Race, letos 
na autodromu v  Milovicích, Šiklově mlý-
ně, v pevnosti Josefov, v Praze a troufáme 
si i na legendární Taxis na dostihovém zá-
vodišti v Pardubicích. Na trase mezi námi 
panuje zdravá rivalita, což nás žene přes 
překážky, vodou, bahnem, až do cíle, kde 
si společně a rádi přiťukneme osvěžujícím 
pivkem.

Peruni umí i relaxovat, odpočívat a dob-
ře se bavit. Jako každý rok vyrážíme zdolat 
Vltavu na kanoích, jezdíme lyžovat po čes-
kých horách, do Rakouska i Francie, a pak 
vše rádi hodnotíme na každoroční schůzi, 
nebo třeba při bowlingu i u grilovaného se-
látka na penzionu v Hluboké.

Zdá se vám to moc akcí? My Peruni jsme 
totiž nadšenci, občas šílenci, ale hlavně 
skvělá parta lidí, která je ráda pospolu 
a neustále posouvá hranice možného…

Takže příští rok 2020? …to zase bude jíz-
da…. S velkou pokorou, díky celému týmu 
Perun Hluboká, Vaše kapitánka Eva.

Perun s vámi.

DRAČí SEzÓnA PERUnU V ROCE 2019

Letošní Perun Cup nezačal zrovna ideál-
ním počasím. Po vydatném nočním dešti 
a  chladném ránu se uvažovalo dokonce 
o zrušení turnaje. Počasí ovlivnilo i počet 
týmů, a tak na hlubocký plácek 7. září mís-
to přihlášených osmi dorazily pouze čtyři 
týmy: Uhlířské Janovice, Norwich Hlinsko, 
Rafani z  Havlíčkova Brodu, Real Jeníkov 
a jako pátý pořádající Perun Hluboká.

Při menším počtu týmů jsme změnili 
herní systém turnaje – odpadly vyřazova-
cí zápasy. Tabulkově se utkalo postupně 
všech pět týmů a  o pořadí rozhodl počet 
bodů. Nejvyšší příčku obsadil zaslouženě 
domácí Perun Hluboká, který v  průběhu 
turnaje nepoznal hořkost porážky. Tým tě-
žil především ze zajištěné obrany a po ose 
Strašil L. ml. – Otradovský T. zatápěl všem 
soupeřům. Za vše mluví aktivní skóre 10:2. 
Druhé místo si vybojovali hráči Norwiche 

Hlinsko. Bronzovou příčku zařídil Rafa-
nům z Brodu jejich nejlepší střelec Hocke 
svými osmi brankami a stal se tak zaslou-
ženě nejlepším střelcem celého turnaje. 
O  bramborovou medaili se tak napřímo 
utkaly v  posledním zápase Uhlířské Jano-
vice a Real Jeníkov. Janovice nakonec zvítě-
zily, když za ně pojišťovací gól vsítil nestár-
noucí Jirka Povejšil, přezdívaný Pantany.

Ačkoliv nám počasí nepřálo, celý tur-
naj se vydařil. Vše proběhlo bez zranění, 
v  dobré náladě a  sportovním duchu pod 
dohledem rozhodčích Vaška Závěty a Mar-
tina Sarkányho. Poděkování patří všem zú-
častněným a především našim sponzorům: 
Zemědělské a. s. Krucemburk a  Pivovaru 
Hlinsko v Čechách.

Tak snad za rok PERUN s VÁMI 

PERUn CUP 22. ROČníK DĚTSKÝ TEnISOVÝ TURnAJ

Po celoročním poctivém trénová-
ní se 15. září v Krucemburku usku-
tečnil 2. ročník tenisového turnaje 
dětí. Počasí bylo krásné, děti ode-
hrály pěkné zápasy. Podporovali 
je jak rodiče, tak i fanoušci. Spon-
zorsky podpořila tento turnaj te-
nisová škola Zdeňka Šrámka Cho-
těboř a městys Krucemburk.

Pořadí turnaje: 
1. místo – Tereza Valecká 
2. místo – Zuzana Losenická 
3. místo – Sofie Bencová
4. místo – Viktorie Votavová
5. místo – Karolína Pejchlová
6. místo – Vendula Valecká
7. místo – Mirka Vašková
8. místo – David Rázl
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Po nepříliš úspěšném začátku soutě-
že se nám podařilo několikrát bodovat 
a  dostat se tak na vyšší příčky tabulky. 
Nutno ale podotknout, že střed tabulky 
je bodově velice vyrovnaný a každá ztrá-
ta nebo zisk bodů může znamenat po-
sun i o několik příček. Mrzet nás hlavně 
mohou ztráty s mužstvy ze spodní části, 
jako jsou Dolní Město, Golčův Jeníkov 
nebo Šmolovy. Obzvlášť pak posledně 
jmenovaný, kde jsme o vítězství a cenné 
body přišli v poslední minutě. 

Více než herní kvalita nás v podzimní 
části trápila produktivita v  koncovce. 
Je to jistě také důsledek toho, že se muž-
stvo neschází pravidelně k  tréninkům. 
Doufejme, že se to během zimní pře-
stávky změní a podaří se nám kvalitně 
se připravit na jarní část a navázat tak 
na ty lepší podzimní zápasy. Předpo-
klady pro to jistě jsou. Po podzimu nám 
zatím patří 7. místo se  ziskem 17 bodů 
a celkovým skóre 36:35.

Všem příznivcům raneckého fotbalu 
děkujeme za podporu. Hráčům přeji 
klidný odpočinek, hodně elánu a chuti 
do trénování a  úspěšný start do jarní 
části.

za „A“ tým Pavel Novosad

6. kolo Staré Ransko – Dolní Město
Sestava: brankář – A. Kadlec, obrana – 
L.  Mrštík, P. Novosad, J. Pecina, T. Hoc-
ke, záloha – J. Dymáček (K), P. Janáček, 
L.  Pečenka, F.  Holcman, útok – M. Ročá-
rek, J.  Janáček. Náhradníci – F. Nepovím, 
M. Losenický. Výsledek 2:3 (1:1), branky 
T. Hocke, M. Ročárek

7. kolo Ledeč n/S. „B“ – Staré Ransko
Sestava: brankář – A. Kadlec, obrana – 
L.  Mrštík, P. Novosad, J. Pecina, M. Říha, 
záloha – M. Losenický, T. Hocke, V. Hudec, 
F. Holcman, útok – Z. Zvolánek, J. Janáček 
(K). Výsledek 5:0 (3:0)

8. kolo Staré Ransko – Nová Ves u Světlé
Sestava: brankář – A. Kadlec, obrana – 
M. Říha, P. Novosad, O. Mišinger, J. Pecina, 
záloha – T. Hocke, M. Losenický, V. Hudec, 
F. Holcman, útok – M. Ročárek, J. Janáček 
(K), Náhradníci – F. Nepovím, Z. Zvolá-
nek, L. Mrštík. Výsledek 8:2 (4:1), branky 
M. Ročárek 3×, J. Janáček 2×, Z. Zvolánek, 
V. Hudec 2×

9. kolo Věžnice – Staré Ransko 
Sestava: brankář – A. Kadlec, obrana – 
L. Mrštík, P. Novosad, O. Mišinger, T. Hoc-

ke, záloha – M. Losenický, M. Ročárek, 
V. Hudec, F. Holcman, útok – Z. Zvolánek, 
J. Janáček (K). Náhradníci – F. Nepovím, 
F.  Dymáček. Výsledek 2:6 (0:3), branky 
M. Ročárek 2×, J. Janáček, F. Dymáček 2×, 
V. Hudec

10. kolo Staré Ransko – Dlouhá Ves
Sestava: brankář – J. Žák, obrana – 
M.  Říha, P. Novosad, O. Mišinger, T. Hoc-
ke, záloha – M. Losenický, M. Ročárek, 
V. Hudec, F. Holcman, útok – F. Dymáček, 
J. Janáček (K). Náhradníci – F. Nepovím, 
L. Mrštík. Výsledek 2:2 (2:1), branky J. Ja-
náček, F. Dymáček   

11. kolo Staré Ransko – Šlapanov
Sestava: brankář – A. Kadlec, obrana – 
M.  Říha, P. Novosad, O. Mišinger, T. Hoc-
ke, záloha – M. Losenický, M. Ročárek, 
V. Hudec, F. Holcman, útok – F. Dymáček, 
J. Janáček (K). Náhradníci – F. Nepovím, 
P. Janáček, L. Mrštík, Z. Zvolánek. Výsledek 
4:2 (4:1), branky V. Hudec, F. Dymáček 2×, 
M. Říha 

12. kolo Šmolovy – Staré Ransko
Sestava: brankář – A. Kadlec, obrana – 
M. Říha, P. Novosad, O. Mišinger, L. Mrštík, 
záloha – T. Hocke, M. Ročárek, V. Hudec, 
F. Holcman, útok – F. Dymáček, J. Janáček 
(K). Náhradníci – M. Ročárek, P. Janáček
Výsledek 1:1 (0:0), branka F. Dymáček 

13. kolo Staré Ransko – Přibyslav „B“
Sestava: brankář – A. Kadlec, obrana – 
M. Říha, P. Novosad, O. Mišinger, L. Mrštík, 
záloha – T. Hocke, J. Dymáček, P. Janáček, 
F. Holcman, útok – F. Dymáček, J. Janáček 
(K). Náhradníci – F. Nepovím, J. Pecina, 
V. Hudec. Výsledek 0:4 (0:1)

TJ SPARTAK STARÉ RAnSKO PRŮBĚH PODzIMní ČÁSTI

Zadní řada: Dymáček Filip, Losenický Miloš, 
Holcman František, Janáček Jiří, Hudec 
Vojtěch, Janáček Pavel, Mrštík Libor,  
Hocke Tomáš, Říha Martin
Přední řada: Mišinger Ondřej, Novosad 
Pavel, Dymáček Jan, Kadlec Aleš, Pecina Jan, 
Nepovím Filip

Dětský tenisový turnaj22. ročník Perun cupu
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DIVADELní PřEDSTAVEní

V sobotu 23. listopadu v 19 hodin jsme v místním kině přivítali Di-
vadélko DIK Chotěboř. Jeho herci za námi přijeli po dlouhé době 
a  představili novou hru CASANOVA NA DUCHCOVSKÉM ZÁMKU. 
Bylo to představení o jednom dějství o stárnoucím Giacomu Casa-
novovi v podání známého herce pana Stanislava Michka z Chotěbo-
ře. Pan Michek je pro mnohé z nás znám jako „Jan Zrzavý“. Role se 
zhostil i přes svůj pokročilý věk bravurně, což diváci ocenili bouřli-
vým potleskem. Jedinou šmouhou na tomto představení byla bohu-
žel malá účast. Ochotníky to však neodradilo a rádi se k nám vrátí 
v dubnu se svou velmi úspěšnou hrou Čtyři vraždy stačí, drahoušku. 

Děkuji tímto hlavně panu Ladislavu Polanskému za pomoc při 
organizaci této akce a zvu všechny občany na další kulturní akce 
v roce 2020.

Dagmar Sobotková

VLADIMíR SUCHÁnEK – ILUMInACE

Páteční podvečer, venku počasí, že by psa 
nevyhnal, a na krucemburské radnici ver-
nisáž výjimečné výstavy. Tak by se dala 
stručně shrnout atmosféra jedné listopa-
dové neobyčejné akce. To by ale byla ško-
da. Výstava litografií významného českého 
grafika Vladimíra Suchánka, která začala 
v pátek 15. listopadu slavnostní vernisáží, 
si zaslouží informaci daleko podrobnější.

Autorská výstava výjimečného autora je již 
druhou kulturní akcí pořádanou ve spo-
lupráci městyse Krucemburk, společnos-
ti Amika Koro, s.r.o., a  Karla Malivánka. 
Vernisáž zahájil kunsthistorik, umělecký 
kritik a  průvodce Peter Kováč vtipným 
představením výtvarníka a  milým zpest-
řením bylo hudební vystoupení zpěvačky 
Ivy Kletečkové za doprovodu kytary Pavla 

Kovačky. Příjemná a  uvolněná atmosféra 
vernisáže byla o to více umocněna osobní 
přítomností Vladimíra Suchánka, který si 
rád s  hosty povídal a  odpovídal na jejich 
všetečné dotazy. Neobvyklá a  náročná 
technika tvorby vzbudila u  přítomných 
opravdový zájem. 

Grafik Vladimír Suchánek je příslušní-
kem generace, která sehrála velmi důle-
žitou roli ve vývoji českého umění v  dru-
hé polovině dvacátého století. Narodil se 
v  roce 1933 v  Novém Městě nad Metují. 
Studoval na Pedagogické fakultě Karlovy 
univerzity u profesorů C. Boudy, K. Lidic-
kého a M. Salcmana, na Akademii výtvar-
ných umění v  Praze v  grafické speciálce 
profesora V. Silovského. Za svoji tvorbu 
v oblasti barevné litografie získal meziná-
rodní uznání a  mnoho významných cen. 
Uspořádal více než 200 samostatných vý-
stav v České republice i v zahraničí. Je čin-
ný v oboru grafiky, malby, knižní ilustrace, 
známkové tvorby a hlavně exlibris. V roce 
1997 byl jmenován členem Evropské aka-
demie věd a umění ve Vídni.

Výjimečný autor, výjimečné dílo. Sou-
dě z  reakcí vás, návštěvníků vernisáže, 
se  akce povedla a  výstava se líbí. Zbývá 
už jenom poděkovat všem, kteří se na její 
náročné přípravě nezištně podíleli, a těšit 
se – někdy příště – na další…

ADVEnTní KOnCERT

V sobotu 30. listopadu odpoledne se v kostele sv. Mi-
kuláše v  Krucemburku ve spolupráci Římskokato-
lické farnosti Krucemburk a  Městyse Krucemburk, 
který akci finančně zajistil, konal adventní koncert 
s názvem Magnificat v podání souboru Schola can-
tus gregoriani pod vedením Jana Lorence. Zazněly 
zpěvy gregoriánského chorálu a vokálního vícehla-
su. Děkujeme účinkujícím, též pozorným poslucha-
čům, kteří se sešli v  hojném počtu, a  v  neposlední 
řadě pracovnicím místní Pečovatelské služby, které 
se ochotně ujaly organizace. 
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Po prázdninách jsme opět zahájili diva-
delní sezónu. Přijali jsme pozvání zahrát 
pohádku do Vojnova Městce. Představení 
s názvem KAŠPÁRKOVO POHÁDKOVÉ OD-
POLEDNE jsme odehráli 20. října v místní 
sokolovně a  byly to hned dvě pohádky. 
První KAŠPÁREK KRAJÁNKEM nás zavedla 
do začarovaného mlýna, kde straší čerti; 
dopadne to však dobře a  Kašpárek s  dce-
rou mlynáře osvobodí mlýn od čertů. 
Druhá pohádka KAŠPÁRKOVA KOUZELNÁ 
KNIHA byla o zlé ježibabě.

Další představení, které jsme odehráli 
17. listopadu v sále krucemburského kina, 
byla pohádka LUCIFERA BOLÍ ZOUBEK. 

Děj se odehrává nejen v pekle, ale  i v jed-
né venkovské chalupě. Kašpárek zde vy-
stupuje jako zachránce pana Lucifera od 
bolavého zubu. Poslední letošní pohádku 

jsme sehráli 15. prosince v sále kina – byla 
to pohádka V LESE KOUZELNÉHO DĚDEČ-
KA, na konci představení si děti společně 
s loutkami zazpívaly koledy.

Těšíme se na další setkání při lout-
kových představeních! Termíny jsou 
vždy uvedeny na našich plakátech 
nebo na internetové adrese:
http://divadlo-oblazek.webnode.cz/

SPOLEČnOST JAnA zRzAVÉHO

Společnost Jana Zrzavého, z. s. (SJZ), 
už dlouhou dobu udržuje kontakty 
s  okrouhlickým spolkem Za záchranu 
rodného domu Jana Zrzavého. Po naší 
zářijové výroční členské schůzi SJZ jsme 
se v hojném počtu vydali do Okrouhli-
ce, kde se nás ujali naši přátelé z  výše 
jmenovaného spolku.

Až do června 2019 sloužil dům, v němž se 
Jan Zrzavý roku 1890 narodil, okrouhlic-
kým dětem jako škola. Budoucí malíř vy-
růstal ve školní budově jako syn řídícího 
učitele. Od letošního září už chodí okrouh-
ličtí školáci do nové moderní budovy. 
Ve staré škole jsme si připomněli malířovo 
dětství a v místnosti, kde rodina Zrzavých 
bydlela, jsme si vybavili slova, jimiž sa-
motný malíř vzpomínal na svoje rodiště: 

„Rodinný pokoj jsem měl moc rád – vy-
soká okna s  okenicemi, lepili jsme na ně 
panáčky a  panenky vystříhané ze starých 
novin, když se vystřihovánka roztáhla, bylo 
jich hned 10. Nebo jsme si sami namalovali 

obrázky, vystřihli je a  nalepili. Nad stolem 
visela velká petrolejová lampa (rozsvěcova-
la se jen na Štědrý den), nábytek z mamin-
čina příbuzenstva, pár kousků ještě mám. 
Na prádelníku stály černé vídeňské hodiny 
vykládané perletí, biedermeier. Velký žlutý 
kredenc, kde jsme my děti měly svoje hračky 
a  poklady. Tatínkova a  maminčina postel, 
kolmo k té maminčině byla přistavěna dět-
ská postýlka se sítí; zpod postýlky se vytáhlo 
šuple, v tom spal ten nejmenší. Na kanape 
pořádně táhlo, v noci mě bolela kolena, ma-
minka mi je třela kaštanovým květem v lihu. 
Než jsem usnul, vymýšlel jsem si pohádky 
a zdálo se mi, že je píšu. Ten pokoj byl pro 
mne domov, bezpečí.“ 

Kromě rodného domu Jana Zrzavého 
jsme navštívili i malířův někdejší byt s ate-
liérem na tzv. Staré poště, kde Jan Zrzavý 
bydlel a pracoval od konce 50. let při svých 
sezónních pobytech v rodné Okrouhlici.

Setkali jsme se také s  některými z  malí-
řových příbuzných, kteří na Mistra rádi za-
vzpomínali. Z okrouhlických chvilek plných 
zajímavých rozhovorů vybírám pro tento 
adventní čas slova, která pronesla nad foto-
grafií jednoho dávného, dojemně jímavého 
obrázku Jana Zrzavého paní Zdenka Danko-
vá, malířova praneteř: „ ‚Záplatované, avšak 
čisté šaty!‘ – jako bychom uslyšeli zvolání 

z divadla Járy Cimrmana, při pohledu na ten-
to obrázek. 

Svatý pár, jdoucí k  opevněnému městu. 
Oba skromně oblečeni – Josef má pleš, ach, 
jak je obyčejný! Ale hle – zatímco Marie 
nese raneček, sv. Josef třímá hůl s  jablkem 
a křížkem, atributy zrodu nového, milosrd-
ného náboženství. A svatozář nad jejich hla-
vami dává tušit… 

Oba se spolu přibližují k  osídlení, jehož 
stavba symbolizuje orientální sloh. Červán-
ky na nebi napovídají, že se blíží soumrak. 
A  je třeba hledat vhodné místo k přenoco-
vání. A divák ví, k čemu se pomalu schylu-
je, k čemu tam v noci má dojít. K narození 
spasitele.

Během adventu rodina Zrzavých večer 
co večer usedala před domácími jesličkami 
a všichni spolu zpívali koledy. Možná obrá-
zek vznikl pod dojmem této atmosféry. V ob-
dobí, kdy Jan Zrzavý ještě maloval klasickou 
technikou, dává toto malé dílko tušit jeho 
budoucí nezaměnitelný styl.“

Nechť přispěje tento prostý, čistotou 
duše prodchnutý a  nanejvýš opravdový 
obrázek Jana Zrzavého i se slovy nad ním 
pronesenými k  velebnosti adventního 
a vánočního času. 

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

LOUTKOVÉ DIVADLO

Příjemné prožití svátků vánočních 
a do nového roku 2020 vše nejlepší 
přejí členové loutkářského souboru.

Před rodným domem Jana Zrzavého v Okrouhlici, foto archiv SJZ

Fotografie obrazu Jana Zrzavého 
„K Betlému“, foto archiv Z. Dankové
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Domov

POKRAČOVATELÉ ARnOŠTA LUSTIGA ČETLI V KRUCEMBURKU

ROzSVíCEní VÁnOČníHO STROMU

Novinářka Dana Emingerová a  její žáci 
vystoupili 16. listopadu v krucemburském 
kině v předvečer třicátého výročí sametové 
revoluce. Pro místní publikum si připra-
vili krátké povídky věnované barevným 
příběhům za černobílé totality a vztahům 
žen a  mužů. Součástí literárního večera 
byla i  vzpomínka Dany Emingerové na 
legendární časopis Mladý svět, který byl 
před třiceti lety skutečným fenoménem: 
vycházel v  téměř půlmilionovém nákladu 
a sdružoval řadu významných žurnalistic-
kých osobností. 

V neděli 1. prosince jsme se tradičně sešli 
na náměstí, abychom společně oslavili pří-
chod adventu a rozsvítili vánoční stromek. 
Počasí nám tentokrát celkem přálo: bylo 
sice trochu mrazivo, ale z  nebe nic nepa-
dalo. Jako každý rok vystoupily děti z  MŠ 
a  pěvecký sbor ZUŠ. Sváteční slovo pro-
nesli páter Pavel Seidl a  farář Marek Van-
ča. Tradicí se již stalo rozdávání vánočních 
perníčků, které upekly kuchařky ze školní 
jídelny a nazdobily děti ze ZŠ. Ne-
mohl chybět ani teplý svařáček, 
který připravili členové TJ Sokol 
Krucemburk, a  jeho zakoupením 
a dále i přispěním do kasičky jsme 
přispěli dětem z Dětského domova 

v Nové Vsi u Chotěboře. Letos se celkem 
vybralo 6.409 Kč. Na závěr vzlétla k ne-
besům spousta balonků s přáním, které 
rozdaly dětem zaměstnankyně ÚM.

Děkujeme tímto všem, kdo se na akci 
podíleli a přispěli tak k předvánoční at-
mosféře, a všem, kdo přišli a dokázali se 
alespoň na chvilku zastavit v této „hek-
tické“ době.

Příjemné prožití svátků vánočních,
Šťastný a veselý nový rok

Zima
Zima, zima, už je tady.
Mňam, to budou dobré hody.
Napečeme cukroví,
ať se bříško nezlobí.

Ozdobíme stromeček,
zazvoní nám zvoneček,
rozkrojíme jablíčko,
prosím, buď tam, hvězdičko.

Zazpíváme koledu
a Vánoce už jsou tu.

Jan Šulc

Svátků čas
Už se blíží svátků čas,
snížek létá kolem nás.
Stromeček si ozdobíme 
a jablíčko rozkrojíme.

Sladká vůně cukroví
i koledy rozezní.
Tichý cinkot zvonečku, 
krása Vánoc v domečku. 

Simona Podroužková

Vám přeje redakce.


