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NOVÝ ZVON V HLUBOKÉ
V Hluboké byl 21. září vysvěcen nový zvon
Florián, který bude následně zavěšen ve
zvoničce na hasičské zbrojnici firmou
Rostislav Bouchal, Brodek u Přerova.
Nový zvon vyrobila a odlila Zvonařská dílna Leticie Vránové-Dytrichové
z Brodku u Přerova. Je zhotoven ze
zvonařské bronze. Má hmotnost 31 kg,
průměr 355 mm a ladění d3. Je opatřen
reliéfy sv. Floriána, znaku městyse
Krucemburk a kartuší neboli znakem zvonaře. Na věnci zvonu je nápis ZVON „FLORIÁN“ BYL ODLIT
K VÝROČÍ 777 LET MĚSTYSE KRUCEMBURK L. P. 2018, a pod čepcem nápis VOX MEA – VOX VITAE
(Hlas můj – hlas života). Výzdobu
zvonu navrhl Stanislav Mika.

Budova hasičské zbrojnice byla zrekonstruována firmou Karel Losenický, Krucemburk. Byla vyměněna vrata a palubky ve štítě, byl proveden kompletní nátěr
eternitové střechy, podhledů, zvoničky a vyspraveny poškozené trámy.
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Koncem září bude zahájen prodej
publikace, která mapuje historii
a současnost Krucemburku, Starého Ranska a Hluboké. Děkujeme
srdečně všem, kteří s námi spolupracovali, poskytli nám fotografie,
historické paměti a vzácné informace. Musím zmínit několik jmen,
bez kterých by tato kniha nespatřila světlo světa.

v proměnách času

4.9.18 10:22

Jsou jimi PhDr. Jiří Zeman, Ph.D.,
Pavel Vomela, Jan Velík, František
Janáček a Ludmila Soukupová.
Všechny tímto srdečně zveme na křest publikace, který
se uskuteční dne 1. 10. 2018 od
18.00 v kině Krucemburk. Zde
bude možnost si publikaci zakoupit a poté na ÚM.
Mgr. Otto Kohout

LITINOVÝ KŘÍŽ ZRESTAUROVÁN
V červenci byly dokončeny restaurátorské
práce na litinovém kříži na břehu Raneckého rybníka. Původně byl odlit roku 1832
z šedé litiny v ditrichštejnských železárnách ve Starém Ransku: kříž odlili zdarma
slévači v huti na Starém Ransku a litinu
na něj daroval majitel železáren kníže
František Ditrichštejn. V rámci restaurátorských prací byly mimo jiné nově odlity

popraskané díly, pozlacený Kristus a nápisy na čtyřech litinových deskách, psané
česky švabachem. Práce provedl pan Oldřich Bartošek za celkovou cenu 161.414 Kč.
Opravu kulturní památky podpořil částkou
77.500 Kč Kraj Vysočina. Děkuji tímto panu
Petru Coufalovi ze Starého Ranska za pomoc při opravě této památky.
Otto Kohout

MÁRNICE OPRAVENA

PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ VE SLAVĚTÍNĚ
Letošní 11. ročník Podoubravského víceboje se konal v sobotu 8. září v obci Slavětín.
Celkem se zúčastnilo 16 týmů z okolních
měst a obcí, které jsou členy Svazku Podoubraví (28 obcí).
Obec Slavětín připravila velice zajímavé
soutěže, za zmínku stojí např. „Myslivost“
– zde byla střelba ze vzduchovky a poznávání zvířecích kůží, lebek a paroží, dále
„Paměť“ – zde jsme si museli po určitý
čas zapamatovat co nejvíce věcí a poté je
vypsat na papír, „Balík“ – kutálení balíku
slámy proti kopci a následně zpět, „Jízda
zručnosti“ – jeden z týmu se vezl na trakaři
s kulánky dřeva v náručí, řidič měl zavázané oči a třetí z týmu ho navigoval mezi kužely. Ještě bych zmínil jednu soutěž, ve kte-

ré jsme byli opravdu dobří – s druhým
nejlepším časem, a tou je „Řezání pilou“,
které je vidět na fotografii. Samozřejmě nemohl chybět ani vyhlášený „Podoubravský
kvíz“, u kterého jsme se zapotili více než
u řezání dřeva.
Po absolvování všech soutěží jsme pro
náš městys vybojovali krásné 4. místo. V pořadí před námi se umístily obce:
3. Čečkovice, 2. Sobíňov, 1. Jitkov. V soutěži starostů – což bylo odemykání zámků
poslepu, vyhrál starosta Václav Venhauer
z Libice n. D.
Děkuji Patrikovi a Davidovi za skvělé výkony a obci Slavětín za vzornou přípravu
soutěží a celé akce.
Tomáš Trávníček
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Márnice na katolickém hřbitově má
nový kabát a střechu. V letních měsících byla dokončena její oprava.
Zednické a truhlářské práce provedl
pan František Němec, opravu krovu
pan Roman Brychnáč a novou střešní krytinu položili Jan a Jindřich Šlerkovi. Dlažba uvnitř márnice nebyla
záměrně položena z důvodů vysychání zdiva. Celková oprava vyšla na
cca 200.000 Kč.
Otto Kohout

PAN DĚKAN KAREL WIESNER
Na zasedání Pastorační rady římsko-katolické farnosti Krucemburk bylo v neděli 21. ledna 2018 rozhodnuto, že dojde na
místním katolickém hřbitově v Krucemburku k upravení kněžského hrobu zdejšího
bývalého kněze, děkana Karla Wiesnera.
Hrob byl totiž celá léta v neutěšeném stavu,
proto farní rada rozhodla pořídit náhrobní
desku a nový pomníček, aby místo svou důstojností odpovídalo kněžskému hrobu.
Tento záměr se uskutečnil na začátku května tohoto roku. Došlo k obnovení a k celozakrytí hrobového místa. Byla pořízena náhrobní deska, obrubníky a nový pomníček
z vahlovické žuly. Po mnoha letech se hrob
zdejšího faráře Karla Wiesnera dočkal své
zasloužené piety.
Pro účely úpravy hrobu se uskutečnila
v neděli 27. května farní sbírka, která vynesla částku 9.159 Kč. Ta z části také pokryla výdaje za obnovení hrobového místa,
které činily 30.000 Kč. Rád při této příležitosti děkuji všem dobrodincům, kteří přispěli na obnovu kněžského hrobu.
Připomínám, že pan děkan Wiesner
se narodil 19. května 1891 v Močovicích
u Čáslavi, kněžské svěcení přijal 12. 7. 1914
v Hradci Králové, potom následovala léta
jeho kaplanování: 1914–16 v Libštátě,

1916–20 v Červených Janovicích, 1920–23
v Častolovicích,1923–26 v Brandýse nad
Orlicí a 1926–27 v Ústí nad Orlicí.
Prvního dubna 1927 byl ustanoven za
faráře do Krucemburku, kde s menšími
přestávkami dožil až do své smrti 15. ledna
1967, tedy téměř 40 let.
Ke konci druhé světové války prožíval
mnoho krušných chvil. 23. ledna 1945 byl
na zdejší faře krutě vyslýchán a mučen
příslušníky SS za údajnou spolupráci s odbojovým hnutím. S členy odboje byl převezen do koncentračního tábora – Terezína.
Tam byl vězněn do 20. března 1945, kdy byl
převezen do věznice na Pankrác. 5. května
1945 byli partyzány osvobozeni a do Krucemburku se vrátil 15. května 1945.

hradním altánu a pohrát si mohou na novém pískovišti. Všechny tyto úpravy by
nebyly možné bez finanční pomoci našeho
městyse a všech šikovných rukou zručných
řemeslníků. Všem moc děkujeme.
Po tropickém létě ožila školka opět dětskými hlasy. V letošním školním roce navštěvuje MŠ 75 dětí, což je její plná kapacita. Do MŠ docházejí děti z Krucemburku
a jeho blízkého okolí.
„Strom poznání“ je název Školního vzdělávacího programu, se kterým nás čeká
poznávání, objevování, zkoumání, pozoro-

vání, prožívání, sportování, dovádění, skotačení a hraní. Všední dny nám zpestří divadélko „Úsměv“ svými veselými pohádkami,
návštěvy kina, dny s barvičkou, výlety do
přírody, exkurze, tvořivé dny s rodiči a další
aktivity. Od září probíhá ve spolupráci se ZŠ
plavecký výcvik pro předškoláky v plaveckém bazénu v Hlinsku.
Naším přáním je, aby bylo ve školce
všem dobře, panovala dobrá nálada a spolupráce.

Pavel Seidl

z dění v mš
A že se opravdu dělo, to Vás hned přesvědčíme. V průběhu letních prázdnin byla provedena celková rekonstrukce a modernizace sociálního zařízení u „Amálek“. Ve třídě
bylo vyměněno osvětlení, dokončeno obložení stěn a nově vymalováno. Nový barevný kabát dostalo i schodiště, které teď hlídá
vodník u rybníka v podobě nové dekorace.
Všechny třídy zútulní nové koberce.
Velkým a milým překvapením je obnova
naší zahrady. Pěkné prostředí ke hrám dětí
poskytnou dva dřevěné domečky jako z pohádky. Příjemné posezení najdou děti v za-
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kolektiv zaměstnanců MŠ

ZPRÁVY Z NAŠÍ ZŠ
Prázdniny utekly jako voda a je tu opět
nový školní rok 2018–19. Do první třídy
přišlo v doprovodu rodičů a prarodičů
13 prvňáčků. Ostatní žáci se určitě těšili na
svoje spolužáky a učitele. Školní rok zahájil svým projevem pan ředitel Mgr. Jiří Šikl
a pan starosta Mgr. Otto Kohout. Oba přivítali všechny žáky, zaměstnance a popřáli
úspěchy ve školní práci.
V letošním školním roce se na naší škole
vyučuje celkem 159 žáků v devíti třídách.
ZŠ Krucemburk vyučuje své žáky podle
školního vzdělávacího programu „Řeka
života“. Žáci mají opět možnost vybrat
si z velké nabídky zájmových kroužků,
v 7. ročníku budou žáci pracovat ve volitelném předmětu ruský jazyk. Výuku budou
doplňovat kulturní a sportovní akce, řada
Třídní učitelé v jednotlivých třídách:
I. tř.

Mgr. Jana Mäki

13 žáků

II. tř.

Mgr. Hana Štědronská

20 žáků

III. tř.

Mgr. Věra Štouračová

14 žáků

IV. tř.

Mgr. Helena Kafková

25 žáků

V. tř.

Mgr. Eva Janáčková

21 žáků

VI. tř.

Mgr. Michaela Šinkorová

20 žáků

VII. tř.

Mgr. Monika Henychová

18 žáků

VIII. tř.

Mgr. Alena Bencová

13 žáků

IX. tř.

Mgr. Jitka Kadlecová

15 žáků

soutěží a olympiád. Všichni se můžeme
těšit na velikonoční výstavu. Nadále bude
probíhat sběr papíru, víček, pomerančové
a citronové kůry a Recyklohraní – sběr baterií a drobného elektromateriálu.
V průběhu prázdnin došlo k výměně sociálního zařízení na dolní budově. Od září
je k dispozici nové multifunkční sportovní

hřiště, které budou moci žáci využít k rozvíjení svých sportovních schopností.
Aktuální informace o dění ve škole jsou
zveřejňovány na webových stránkách
www.zskrucemburk.cz.

Ostatní pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Miloslava Baumgärtnerová – zástupkyně ředitele a metodik ICT, Ing. Ivana
Tomková pracuje jako výchovná poradkyně, Mgr. Alena Bencová zastává funkci metodika prevence a paní učitelka Mgr. Dana
Kazdová. Ve školní družině se stará o děti
paní vychovatelka Daniela Balková. Lenka
Svobodová, Hana Kubová a Lenka Jonášová
jsou asistentkami pedagoga v 6. a 7. třídě.

Provozní zaměstnanci:
Miroslava Slanařová – hospodářka, Milan
Novotný – školník, Jana Lacková, Marie Junová a Hana Němcová se starají o čistou ve
škole. Ve školní kuchyni pro nás vaří chutné obědy Bohuslava Pečenková – vedoucí
školní jídelny, paní kuchařky Stanislava
Adámková a Hana Mühlfaitová.

Akce ve škole
Vážení rodiče, vážení občané,
končí prázdniny a začíná nový školní rok
2018–19. Ovšem prázdniny byly pro žáky
a ve škole se opět jako všechny poslední
roky intenzivně rekonstruovalo, aby bylo
zajištěno lepší prostředí pro pobyt ve škole
i mimo ni.
Velké rekonstrukce začaly již v roce 2015,
kdy byla provedena nová fasáda na kolostavu a byly opraveny spáry na severní
kamenné zdi na dolní budově. V roce 2016
proběhly další velké opravy a rekonstrukce: na horní budově byla vyměněna střešní
krytina a v jejich útrobách proběhla kompletní rekonstrukce sociálního zařízení ve
všech třech patrech, dále v přístavku pro
veřejnost proběhla kompletní oprava sprchových koutů, v kotelně byly vyměněny
hořáky, ve třídách a kabinetech vyměně-

ny dveře a byly instalovány videotelefony.
V roce 2017 pokračovalo zlepšování školního prostředí pro žáky i zaměstnance:
v 1.–5. třídě byly kompletně rekonstruovány stropy a osvětlení, byl zakoupen interaktivní dataprojektor a keramické tabule.
V létě 2018 proběhla celková rekonstrukce sociálního zařízení na dolní budově
a v současné době ještě probíhá úplná
oprava zázemí u velké tělocvičny.
A v neposlední řadě bych rád zmínil vybudování víceúčelového hřiště pro školu
a veřejnost. Za všechny uvedené provedené akce chci poděkovat vedení městyse
Krucemburk. Věřím, že tato velmi dobrá
spolupráce bude probíhat i v následujících
letech a školní prostředí se bude neustále
zlepšovat.
Mgr. Jiří Šikl
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kolektiv zaměstnanců ZŠ

Pohled starosty městyse Krucemburk na funkční období zastupitelstva 2014–2018
Vážení spoluobčané,
na podzim končí čtyřleté funkční období
zastupitelstva. Dovolte mi krátké bilancování tohoto období. Čtyři roky jsou dlouhá
doba, ale v dlouhodobém horizontu plánování, při respektování zákonů a s tím
související administrativy, je to však doba
krátká. Z tohoto důvodu musí mít obec jasné cíle, aby byl při změně zastupitelstva
zajištěn rozvoj obce bez zbytečných časových prodlev.
V našem funkčním období však ke zbytečným časovým prodlevám došlo. V období 11/2014–6/2015 jsme zjišťovali, kam
obec dříve směřovala, jaké projekty jsou
připraveny a bohužel jsme také řešili „kostlivce ve skříni“. Museli jsme řešit např. dva
následující případy:
Pořízení zametacího vozu
Výběrové řízení na zametací vůz se uskutečnilo ve funkčním období minulého zastupitelstva. Dotaci jsme obdrželi koncem
roku 2014 a zametací vůz pořídili začátkem
roku 2015. Následně přišel na Státní fond
životního prostředí dopis, který upozorňoval na nedodržení zákonných lhůt v rámci výběrového řízení. Dopis byl podepsán
jménem pana Aleše Peciny. Poté co fond
pana Aleše Pecinu kontaktoval, pan Pecina podal podnět na Policii ČR pro vyšetřování zneužití svého jména a kontaktoval
náš úřad, že s dopisem nemá nic společného. Kdo naší obci nepřál pořízení zametacího vozu, se asi nedozvíme. Jisté je, že
onen člověk věděl, jak řízení probíhalo,
a že nebyly dodrženy zákonné termíny.
Výsledkem je, že naší obci byla zkrácena
dotace o 212 000 Kč a dodnes se soudíme s administrátorem výběrového řízení.
Soudní poplatky a náklady protistrany se
vyšplhaly na necelých 130 000 Kč. V případě, že obec spor prohraje, přijde ještě minimálně o zmiňovaných 130 000 Kč.
BIOS Krucemburk s.r.o.
Ke konci roku 2014 jsme řešili problém, co
se společností BIOS Krucemburk s.r.o., která měla od obce vypůjčeno 1 200 000 Kč.
Tuto společnost založila obec Krucemburk
22. 10. 2008 s cílem vyrábět bioplyn. Ukázalo se, že projekt nemá pevné základy, protože obec neměla čím bioplynovou stanici
„krmit“. Obec vlastně vyhodila 1 200 000 Kč
oknem za přípravné práce. Ztratili jsme měsíce času, kdy jednatel společnosti a zároveň zastupitel Jiří Havlíček odmítl vydat listiny společnosti a nechal obec bez podkladů
potřebných ke správnému rozhodování. Do
zastupitelstva pak předložil návrh, kde by
Zemědělská a.s. Krucemburk koupila zjednodušeně řečeno vnitřní majetek včetně
pozemků, ale BIOS Krucemburk s.r.o. by zůstal obci s dalšími možnými závazky. Obec
by také přišla o komunikaci, po které dnes

jezdíme do sběrného dvora. Zastupitelstvo
tento prodej neschválilo a nakonec prodalo
Zemědělské a.s. Krucemburk celou společnost i se závazky. Dnes stojí na bývalých pozemcích obce silážní žlaby a nádrž s vakem.
Pokud by nedošlo k prodeji, ztráta obce by
činila 1 200 000 Kč.
***
V období od druhé poloviny roku
2015–2018 jsme se postupně již mohli
plně věnovat práci pro obec, projektovat
a realizovat. Tato práce probíhala za následujících podmínek:
1) Na začátku našeho funkčního období
nebyly připraveny stavební projekty, které
bychom mohli realizovat. Než se nakreslí
projekty a získá stavební povolení, trvá to
měsíce, někdy i roky.
2) Česká republika nebyla připravena
na dotační období 2014–2020. Čerpání
evropských dotací bylo řádně obnoveno
až v roce 2016 a především 2017, kdy bylo
vyhlášeno několik desítek výzev v jednotlivých Operačních programech. Česká
republika měla problém splnit kvóty EU
v čerpání dotací. Současné dotační období bude cca o tři roky prodlouženo. Z toho
je zřejmé, proč jsme na začátku našeho
funkčního období nečerpali dotace z fondů EU a státního rozpočtu.
Čerpání dotací, především neinvestičních, probíhalo v letech 2015–2018 kontinuálně pouze u dotačních titulů, které vypisoval Kraj Vysočina, MPSV a Úřad práce.
Např. dotace na veřejně prospěšné práce,
zajištění Pečovatelské služby, akceschopnost jednotky požární ochrany Krucem-

burk, hospodaření v lesích, Infocentrum
apod. Přehled obdržených dotací v letech
2014–2018, mimo výše uvedené, je shrnut
v tabulce.

3) Na začátku našeho funkčního období
nebyla v majetku obce žádná zastavitelná území pro přípravu parcel.
Obec dnes vlastní 13 parcel pro rodinné
domy „Pod včelínem“ (koupeno v r. 2018).
V roce 2019 je reálné vystavět inženýrské
sítě a zahájit prodej parcel „Pod včelínem“.
Obec dnes vlastní i pozemky pro 10 parcel
pro řadové rodinné domy a 13 parcel pro
rodinné domy „Pod parkem“ (koupeno
v r. 2016). Budeme jednat se Zemědělskou
a.s. Krucemburk o koupi pozemků pro
dalších 5 parcel pro rodinné domy „Pod
parkem“. Byla zpracována územní studie
parcelace pod parkem (viz obrázek). Pro
možnost zastavění těchto pozemků bylo
nutné provést změnu územního plánu č. 1
městyse Krucemburk. Veřejné projednání
změny č.1 územního plánu proběhne dne
2. 10. 2018 na úřadě městyse.

Obdržené dotace v letech 2014–2018
Název projektu

Poskytovatel

Zpomalovací semafor

Kraj Vysočina

Celková částka

Dotace

Zametací vůz

SFŽP+EU

Čekárna u Sokolovny

Kraj Vysočina

169 263 Kč

61 501 Kč

Sociální zařízení ZŠ (u školní jídelny)

Kraj Vysočina

483 972 Kč

120 000 Kč

283 220 Kč

127 503 Kč

2 656 105 Kč

2 057 719 Kč

Analýza rizik Staré Ransko

SFŽP+EU

1 345 647 Kč

1 305 517 Kč

Analýza rizik Krucemburk

SFŽP+EU

1 017 278 Kč

887 603 Kč

Kontejnerové stání u bytovky 193, 345

Kraj Vysočina

112 694 Kč

49 585 Kč

Památník padlých – Slavětín

Kraj Vysočina

38 648 Kč

15 000 Kč

Památník padlých – Makovský

Kraj Vysočina

165 000 Kč

82 500 Kč

Ohradní zeď u kostela sv. Mikuláše

Kraj Vysočina

672 799 Kč

254 303 Kč

Kontejnerové stání na Viničkách

Kraj Vysočina

176 642 Kč

77 723 Kč

Litinový kříž – Staré Ransko

Kraj Vysočina

155 000 Kč

77 500 Kč

Modernizace autobusové zastávky v Hluboké

Kraj Vysočina

192 000 Kč

74 880 Kč

Webové stránky městyse Krucemburk

Kraj Vysočina

42 000 Kč

16 800 Kč

Zabezpečení budovy Úřadu městyse

Kraj Vysočina

100 800 Kč

30 000 Kč

Víceúčelové hřiště u ZŠ

MMR

4 424 000 Kč

2 676 919 Kč

Pořízení traktorového nosiče a kontejnerů

MŽP

1 255 965 Kč

1 067 571 Kč

Pořízení kompostérů a kontejnerů na textil

MŽP

1 484 917 Kč

1 262 179 Kč

Snížení energetické náročnosti BD č.p. 193,345

MMR

6 613 061 Kč

2 777 486 Kč

Klubovna SDH Krucemburk

MŽP

488 554 Kč

439 699 Kč

Auto Pečovatelská služba

Kraj Vysočina

299 816 Kč

158 902 Kč

Územní studie veřejných prostranství

MMR

370 000 Kč

333 000 Kč

Zvýrazněné projekty probíhají

Celkem

22 547 382 Kč

13 953 890 Kč
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Pokračování – Pohled starosty
Odpadové
hospodářství + ČOV

Přehled akcí zrealizovaných v letech 2014–2018
Náměstí

Kostel sv. Mikuláše a
katolický hřbitov

Evangelický kostel a
hřbitov

Základní škola

Mateřská škola

Spartak Staré Ransko

Úřad městyse

Kino
Komunikace

Veřejné prostory

Odstranění staré autobusové zastávky
Oprava schodů na náměstí
Osvětlení lip na náměstí
Studie náměstí
(nebude realizována z důvodu přeložky komunikace)
Oprava ohradní zdi I. a II. etapa
Přemístění starých litinových křížů u ohradní zdi
Rekonstrukce schodů ke kostelu
Úprava prostoru před ohradní zdí
Osvětlení ohradní zdi
Výstavba cesty k hrobu Jana Zrzavého
Oprava márnice
Oprava hodin na kostele sv. Mikuláše
Oprava kostela sv. Mikuláše a fary (spoluúčast obce)
Oprava varhan (spoluúčast obce)
Výměna střešní krytiny (spoluúčast obce)
Oprava pomníku obětem II. světové války
od Vincence Makovského
Zabezpečení školy videotelefony
Oprava severní kamenné stěny dolní budovy
Nová střešní krytina na horní budově
Rekonstrukce sociálního zařízení horní budovy
Oprava sprch v tělocvičně
Nové osvětlení v tělocvičně
Nákup interaktivních tabulí a dataprojektoru
Nové podhledy a osvětlení ve třídách 1. stupně
Rekonstrukce sociálního zařízení dolní budovy
Nové víceúčelové hřiště za budovou ZŠ
Zabezpečení školky videotelefony
Oprava zahradního domku – střecha, fasáda
Oprava třídy Rákosníčků – podlaha, obložení, radiátory,
osvětlení
Oprava třídy Krtečků – podlaha, obložení stěn
Oprava třídy Amálek – modernizace sociálního zařízení,
obložení stěn, osvětlení
Nové herní prvky v zahradě
Nový altán a domečky
Vrt na zavlažování hřiště
Nová střešní krytina kabin
Výměna oken a dveří
Rekonstrukce zázemí – sprchy, WC, zázemí rozhodčího,
podlahy
Zámková dlažba
Nové webové stránky
Kalendáře městyse Krucemburk
Publikace Krucemburk, Staré Ransko a Hluboká
v proměnách času
Zabezpečení budovy úřadu
Oprava vstupního schodiště
Automatický externí defibrilátor na budově
Infocentrum – nové dveře, nástěnky a vybavení
Nový prostorový zvuk
Oprava komunikace, výstavba chodníku a veřejného
osvětlení na Drahotíně
Chodník v ulici Hlubocká
Komplexní oprava autobusové zastávky u sokolovny
Oprava poklopů v hlavní silnici I/37, Mikuláše Střely
Oprava komunikací z frézovaného asfaltu v ulicích:
Školní (za kat. farou k od č.p. 376 po 378), Ke Třem
křížům (nad katolickým hřbitovem, příjezdová
komunikace kolem kuchyně ZŠ, Gočárova, Drahotín
(k č.p. 327), Staré Ransko 4. pořadí, část 3. Pořadí
Pravidelná oprava komunikací – Trysková vysprávka
„Patch-matikem“ – v letech 2014–2018 se spotřebovalo
cca 190 t materiálu
Instalace zpomalovacího semaforu I/37
Výměna a údržba svislých dopravních značek
Osazení nových uvítacích cedulí městyse, zákazu
podomního prodeje
Veřejné osvětlení v ul. Větrná
Hřiště v ulici Větrná
Hřiště na Viničkách
Úprava parku s pravidelnou údržbou

Technické služby

Hasiči

Pečovatelská služba
Krucemburk
Rekreační středisko
Řeka

Životní prostředí

Ostatní

Pořízení kompostérů a kontejnerů na textil
Pořízení traktorového nosiče a kontejnerů
Kontejnerové stání u bytovky Dr. Drbálka 345, pořízení
kontejnerů na tříděný odpad
Oprava vzduchování ve dvou nádržích na ČOV
Náhrada dožitého systému řízení ČOV Krucemburk
Pořízení zametacího vozu
Pořízení traktorového nosiče a kontejnerů
Nový přívěsný vozík VEZEKO pro naše Technické služby
Nákup zahradního traktoru ISEKI
Pořízení cisternové stříkačky CAS MAN 15
Oprava hasičské zbrojnice v Hluboké
a pořízení nového zvonu
Pořízení nového vozu DACIA DOKKER
Nové vybavení DPS – mandl, sušička, pračka
Rekonstrukce veřejného osvětlení
v rekreačním středisku Řeka
Rekonstrukce střechy nad restaurací v rekreačním
středisku Řeka
Analýza rizik ohrožení povrchových a podzemních vod
těžkými kovy – Staré Ransko
Analýza rizik vlivu bývalé skládky TKO na zdroje pitné
vody v k.ú. Krucemburk
Oprava památníku padlých u Slavětína

Realizaci výše uvedených akcí jsme uskutečnili v období 2014–2018
s přebytkovým rozpočtem.
•
•
•
•

Z roku 2014 byl převeden přebytek 1 600 000 Kč do rozpočtu roku 2015
Z roku 2015 byl převeden přebytek 6 900 000 Kč do rozpočtu roku 2016
Z roku 2016 byl převeden přebytek 3 900 000 Kč do rozpočtu roku 2017
Z roku 2017 byl převeden přebytek 4 600 000 Kč do rozpočtu roku 2018

K 31. 8. 2018 má městys úvěrovou zadluženost nižší o 8 284 000 Kč
než na začátku našeho funkčního období v roce 2014.

V současné době se realizuje:
Snížení en. náročnosti bytového domu č.p. 193,345
Výstavba chodníku a veřejného osvětlení v ulici Košinovská a Na Viničkách
Rekonstrukce šaten, sprch, WC a kabinetů u tělocvičny ZŠ Krucemburk
Kontejnerové stání na Viničkách + koše a sáčky na psí exkrementy
Oprava komunikací frézovaným asfaltem a dvojitým nátěrem
• část komunikace na Starém Ransku v 1. pořadí – dotace od Kraje Vysočina
• oprava místní komunikace v Hluboké
• částečná oprava MK v ulici Dr. Drbálka za byt. domem č.p. 345

Připravuje se k realizaci v roce 2019:
Parcely „Pod včelínem“
Oprava hasičské klubovny
Výstavba nové autobusové čekárny v Hluboké
Sítě ČEZ do země na náměstí Jana Zrzavého
Osvětlení cyklostezky Krucemburk – Ždírec nad Doubravou (2018, 2019?)

Věřím, že budoucí zastupitelstvo naváže na naši dosavadní práci, neboť pro rozvoj obce je kontinuita velmi důležitá. Přeji nově
zvoleným zastupitelům, aby měli dostatek odvahy, zkušeností, vědomostí a energie k tomu, aby mohli řešit všední i nevšední záležitosti obce. V dnešní době GDPR, kdy jsou informace chráněny jako
nikdy dříve, zákona o střetu zájmu volených zastupitelů, zejména radních, kteří se budou tzv. „svlékat do naha“, novele zákona
o elektronizaci veřejných zakázek a dalších nařízení a zákonů, které obcím komplikují práci, to bude chtít pevné nervy a odhodlání.
Dovolte mi touto cestou poděkovat pracovníkům úřadu, technických služeb, Pečovatelské služby městyse Krucemburk, našim
zastupitelům a členům výborů za odvedenou práci. Za výbornou
spolupráci při přípravě a realizaci staveb, oprav a dalších akcí děkuji panu řediteli ZŠ Krucemburk Mgr. Jiřímu Šiklovi a ředitelce
MŠ Krucemburk Mgr. Martě Mísařové. Děkuji také všem občanům
a spolkům, kteří pracují pro obec a angažují se ve společenském,
kulturním a sportovním životě městyse.
Na závěr chci poděkovat i manželce Hance za vytvoření rodinného zázemí, bez něhož bych nebyl schopen vykonávat tuto časově
náročnou funkci. Přeji Vám mnoho zdraví, štěstí a pohody.
Mgr. Otto Kohout
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INFORMACE O probíhajících akcích
1) Osvětlení cyklostezky
Krucemburk – Ždírec nad Doubravou
Máme stanoviska k osvětlení od všech dotčených orgánů. Když stavební řízení půjde
bez průtahů, osvětlení bude vystavěno ještě
do zimy. Ředitelství silnic a dálnic ČR provede následně u cyklostezky výsadbu stromů.
2) Komplexní pozemkové úpravy
v k.ú. Krucemburk
V červnu tohoto roku Pobočka Havlíčkův
Brod Krajského pozemkového úřadu pro
Kraj Vysočina požádala Katastrální úřad pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův
Brod o zápis obvodu pozemkových úprav.
Tento zápis byl proveden v polovině září.
Nyní budou vlastníkům všech pozemků
zaslány soupisy nároků k odsouhlasení,
kde budou uvedeny pozemky, které mají
vlastníci zapsané na svých listech vlastnictví. Následně bude projednán návrh plánu
společných zařízení a od něj se bude odvíjet
rovněž návrh nového uspořádání pozemků.
Ke všem jednáním budou účastníci řízení
zváni písemnou formou. Díky pozemkovým
úpravám se nastolí pořádek v katastru nemovitostí. Přestane existovat dvojí evidence
v katastru nemovitostí (původní pozemkový katastr a katastr nemovitostí).
V rámci pozemkových úprav budou
navrženy k rekonstrukci důležité stávající cesty a budou navrženy nové cesty ke
zpřístupnění všech pozemků a protierozní
a vodohospodářská opatření. Na realizaci
opatření navržených v plánu společných
zařízení, tj. cest, komunikací, protierozních opatření atd., je možné čerpat finanční prostředky z fondů Evropské unie, případně z vlastních zdrojů obce.
3) Komunikace v průmyslové zóně
V rámci opatření v plánu Komplexních
pozemkových úprav je navržena výstavba
komunikace v průmyslové zóně. Z finančních prostředků fondů Evropské unie bude
tak možno zbudovat komunikaci, která odlehčí dopravě v ulici Českobratrská. V roce
2017 byla vykoupena většina pozemků
v severní části průmyslové zóny. Pro získání všech pozemků bude nutno opět jednat
se Zemědělskou a.s. Krucemburk. Po vybudování komunikace bude možné nabídnout pozemky investorům.
4) Odbahnění rybníků Zaďák a Macurák
V rámci žádosti o dotaci z OPŽP ve výši
90 % připravujeme projekt odbahnění rybníků Zadní a Macurův.
Původní projekt z roku 2013 na odbahnění
„Zaďáku“ byl nekvalitně a nepřesně zpracován. Při tvorbě pasportu rybníků v roce 2018
bylo zjištěno, že je v rybníce cca 5 000 m3 sedimentu, tedy pouhá třetina objemu ve starém projektu. Při realizaci takto připravené
akce by náklady vzrostly několikanásobně.

5) Stavba mostu u Štířího Dolu
Krajská správa a údržba silnic vybrala ve výběrovém řízení na stavbu
mostu firmu KEVITON s.r.o. Krajská
správa z důvodu dočasné platební
neschopnosti společnosti KEVITON s.r.o. odstoupila k 27. 7. 2018
od smlouvy. Po novém výběrovém
řízení je současným zhotovitelem
stavby firma Chládek a Tintěra.
Stavba bude ukončena dle smlouvy
nejpozději do 30. 11. 2018.
6) Chodník z náměstí na Vinička
V současné době probíhá výstavba chodníku z náměstí na Vinička.
Stavba probíhá především proto,
aby se zvýšila bezpečnost chodců
na frekventované silnici. Součástí
projektové dokumentace je i provedení revize křižovatky tak, aby
došlo ke zpřehlednění a zvýšení
bezpečnosti v daném úseku. Současný stav křižovatky byl velmi neNávrh parkoviště u bytového domu č. p. 193, 345
přehledný (široká křižovatka s nejasnou předností). Z tohoto důvodu
byla navrženo kolmé napojení na
• „Sběrný dvůr Krucemburk“
komunikaci III/03713 a umístění doprav• „Zateplení a výměna zdroje tepla
ního značení Stůj, dej přednost v jízdě!
v OÚ Staré Ransko“
Veškeré stavební úpravy tak splňují platné
• „Odbahnění a oprava technických
normy ČSN.
objektů rybníka Pobočný“
7) Změna č. 1 územního plánu
U projektů „Zateplení školy“ a „Obecního
městyse Krucemburk
úřadu“ nebyly na obci nalezeny dokumenDne 2. 10. 2018 od 14.30 proběhne v zasety k výběrovému řízení. Aby nebyla krácedací místnosti městyse Krucemburk Veřejna dotace, žádali jsme Státní fond životníné projednání změny č. 1 územního plánu
ho prostředí o poskytnutí dokumentů.
Krucemburk. Změna územního plánu řeší
U projektů „Snížení energetické náročpředevším zastavitelné plochy Pod parnosti vnějšího pláště objektu ZŠ Krucemkem, Pod včelínem a II. etapu Vydrbalky.
burk“ a „Sběrný dvůr Krucemburk“ neMimo jiné také umožní výstavbu cyklostezbylo stanoveno žádné pochybení. Dotace
ky Krucemburk – Staré Ransko, loděnice
„Odbahnění a oprava technických objektů
pro dračí lodě u rybníka Řeka a výstavbu
rybníka Pobočný“ nebyla nakonec kontrorozhledny u Tří křížů.
lována.
U akce „Zateplení a výměna zdroje tepla
8) Parkoviště u bytového domu
v OÚ Staré Ransko“, realizované v roce 2013
č.p. 193, 345
za bývalého zastupitelstva, nám finanční
Parkoviště u bytového domu č.p. 193, 345,
úřad vytkl několik závažných pochybení ve
které se zároveň využívá jako parkoviště pro
výběrovém řízení a uložil vrátit část dotace
zdravotní středisko, je dlouhodobě ve špatv celkové výši cca 450.000 Kč. Tato částka se
ném stavu. Problém není jen povrch komumůže ještě zvýšit o penále. Proti tomuto roznikace, ale také odvodnění. Nechali jsme
hodnutí jsme se odvolali. Odvolací finanční
zpracovat návrh, který řeší parkovací místa,
ředitelství však uložený odvod potvrdilo.
výjezd vozidel z garáží a hasičské zbrojnice.
Návrh řeší také odvodnění plochy s napojeZastupitelstvo městyse na svém zářijovém
ním na připravenou kanalizaci.
zasedání 2018 rozhodlo o:
• podání žádosti o prominutí vratky
9) Kontrola dotačních akcí Finančním
dotace a případného penále
úřadem pro Kraj Vysočina
• podání žaloby proti rozhodnutí odV roce 2016 zahájil Finanční úřad pro Kraj
volání Finančního ředitelství ve věci
Vysočina namátkovou kontrolu dotací
vratky dotace
městyse Krucemburk. V rámci kontroly
• zaslání výzvy Ing. Jitce Plíštilové na
mělo být prověřeno několik projektů:
úhradu škody při administraci výbě• „Snížení energetické náročnosti vnějrového řízení
šího pláště objektu ZŠ Krucemburk“
Mgr. Otto Kohout
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INFORMACE Z 75.–80. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE 
75. zasedání – 11. 6. 2018
* RM schválila program zasedání ZM
20. 6. 2018.
* RM schválila uzavření Příkazní smlouvy na zajištění TDI na akci „Rekonstrukce
sociálního zařízení a šaten u tělocvičny
ZŠ Krucemburk“ s firmou Stavební a projektové práce Jaroslav Dohnal za cenu
400 Kč/hod. bez DPH.
* RM schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
služebnosti s ŘSD ČR (Praha 4) na protlak
osvětlení cyklostezky Krucemburk – Ždírec za jednorázovou náhradu 3.530,18 Kč
bez DPH.
* RM schválila uzavření Smlouvy na zpracování projektové dokumentace DUR,
DSP a pro provedení stavby na akci „Lokalita RD Pod včelínem v Krucemburku“
s Ing. Jaroslavem Roušem (Žďár nad Sázavou) za cenu 325.000 Kč bez DPH.
* RM schválila uzavření Dodatku č. 1
Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru Elektrozařízení s firmou Asekol
(Praha 4) na doplnění 1 ks stacionárního
kontejneru na elektroodpad.
* RM schválila proplacení faktury od firmy
DALSIKO (Prostějov) za dopravní značky
a uvítací cedule, celková cena 34.460 Kč
bez DPH.
76. zasedání – 27. 6. 2018
* RM schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina na realizaci akce „Kontejnerové stání ve Viničkách a koše na psí exkrementy“. Dotace
činí 77.723 Kč.
* RM schválila objednávku 1 ks velkoobjemového kontejneru na hřbitovní odpad a 1 ks kontejneru na stavební suť za
celkovou cenu 73.800 Kč bez DPH u firmy
David Lalák (Bohdalov).
* RM schválila objednávku prací na Hasičské zbrojnici v Hluboké u firmy Karel
Losenický (Krucemburk) za celkovou cenu
61.200 Kč. V pracích je zahrnuta: výroba
nových vrat, oprava štítu, nové dřevěné
okno, očištění a nátěr střechy.
* RM schválila rozpočtové opatření
č. 7/2018.
* RM schválila příspěvkové organizaci ZŠ
přijetí daru od firmy Stora Enso ve výši
8.800 Kč na nákup map.
* RM schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina na realizaci akce „Modernizace autobusové zastávky v Hluboké“. Dotace činí 74.880 Kč.
* RM schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina na
realizaci akce „Zabezpečení budovy Úřadu městyse Krucemburk“. Dotace činí
30.000 Kč.
* RM schválila uzavření Dodatku ke
Smlouvě o dílo ze dne 14. 2. 2018 na akci
„Víceúčelové hřiště v Krucemburku“ s fir-

mou S-Vision (Pecka); dodatkem se upravuje celková cena díla na 3.656.039,67 Kč
bez DPH.
* RM schválila uzavření Příkazní smlouvy
na zabezpečení výkonu činnosti technického dozoru stavebníka pro akce „Chodník podél komunikace III/35015, ulice Hlubocká, Krucemburk“ a „Chodník podél
III/03713 a MK, ulice Košinovská a Na Viničkách, Krucemburk“ s ing. Jaroslavem
Dvořákem (Žďár nad Sázavou) za cenu
400 Kč/hod.
* RM schválila podání žádosti o dotaci na
stavbu hasičské zbrojnice z programu
„Účelová investiční dotace pro jednotky
SDH obcí“ pro rok 2019 Ministerstva vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.
77. zasedání – 23. 7. 2018
* RM schválila uzavření Smlouvy o ukládání odpadního skla, plastů a papíru
s PhDr. Kateřinou Zavadilovou (Praha 4,)
provozovna Kemp Moře u rybníka Řeka,
s účinností od 1. 8. 2018 za cenu 1.900 Kč +
DPH za rok (pro letošní rok bude fakturována poměrná část).
* RM schválila uzavření Smlouvy o dílo na
opravu místních komunikací (ul. Dr. Drbálka, prostor za ZŠ a komunikace v Hluboké) s firmou COLAS CZ (Praha 9) za cenu
256.581,35 Kč vč. DPH.
* RM schválila objednávku košů se zásobníky na sáčky u firmy OBALY SLÁMA
(Jaroměř 1) za celkovou cenu 22.115 Kč
a objednávku bio sáčků pro sběr psích
exkrementů u firmy Ing. Jan Poloch – BioBagCZ (Ostrava-Zábřeh) za celkovou cenu
6.050 Kč vč. DPH.
* RM schválila rozpočtové opatření
č. 8/2018.
* RM schválila uzavření darovací smlouvy s TJ Spartak Staré Ransko na částku
10.000 Kč na fotbalové oslavy 45 let založení TJ Spartak.
* RM schválila proplacení faktury za terénní úpravy veřejného prostoru hřiště
v ulici Větrná v částce 25.900 Kč bez DPH
firmě Josef Strašil.
* RM schválila proplacení faktur za opravu márnice na katolickém hřbitově v částce 82.475 Kč a za výstavbu chodníku k hrobu Jana Zrzavého na katolickém hřbitově
v částce 18.000 Kč firmě František Němec.
* RM schválila vydání a objednávku
1.000 ks apostu a r-nálepky s logem městyse a textem 777 let Krucemburku u České
pošty za celkovou cenu 140 Kč bez DPH.
* RM schválila uzavření Smluv o nájmu
pozemku na „Terénní val“ – na parc.
č. PK 1481/9, 1481/10, 1481/36 a 1481/37,
vše v k.ú. Krucemburk – s nájemníky:
1. Roman Kopecký a Bc. Monika Kopecká, 2. Krzysztof Michal Nowaczyk, 3. Jaroslav Janáček a Marie Janáčková, 4. Tomáš
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Stuna a Alžběta Stunová, 5. Jan Málek
a Mgr. Ludmila Málková, 6. Rudolf Podrazil a Bc. Jitka Podrazilová, 7. Jiří Bláha. Nájemní smlouva se sjednává na dobu neurčitou s výpovědní dobou 5 let za celkovou
cenu 200 Kč/rok.
* RM schválila objednávku zbylých fotografií (vč. panoramatických a leteckých)
Krucemburku, Starého Ranska a Hluboké
včetně tisku 2 ks velkoplošných fotografií
u firmy Jaroslav Horák (Hartmanice) za
celkovou cenu 42.000 Kč bez DPH.
* RM zrušila usnesení č. 18/2017/63, bod 13.
* RM neschválila proplacení faktury firmy Josef Strašil. Faktura bude vrácena
zhotoviteli k upřesnění.
78. zasedání – 13. 8. 2018
* RM schválila rozpočtové opatření
č. 9/2018.
* RM schválila záměr prodeje části pozemku parc. č. 1482/1 v k.ú. Krucemburk
o výměře 40 m2
* RM schválila nákup cen v hodnotě
2.500 Kč na akci „Rozloučení s prázdninami 2018“.
* RM schválila nákup cen v hodnotě 2.000
Kč na turnaj „Zlatá klika 2018“.
* RM potvrdila objednávku prací na opravě schodiště u vstupu do ÚM, pokládku
dlažby u vstupu do obřadní síně a opravu
popraskaných stupňů schodů na náměstí
Jana Zrzavého.
79. zasedání – 27. 8. 2018
* RM schválila uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor na volební
místnost okrsku č. 3 – Hluboká ve dnech
5.–6. 10. pro Volby do Zastupitelstva městyse Krucemburk a do Senátu Parlamentu
ČR s Josefem Strašilem za celkovou cenu
6.000 Kč. V případě konání druhého kola
Voleb do Senátu Parlamentu ČR schvaluje
RM uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor na volební místnost okrsku
č. 3 – Hluboká ve dnech 12.–13. 10. s Josefem Strašilem za celkovou cenu 6.000 Kč.
* RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo na akci „Drahotín – oprava dešťové kanalizace a rekonstrukce
místní komunikace“ s firmou COLAS CZ
(Praha 9). Dodatkem se upravuje termín
ukončení prací do 28. 9. 2018.
* RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo uzavřené 9. 5. 2018 na akci
„Veřejný prostor/Větrná Krucemburk“
s ing. Janem Waldhauserem (Praha 8).
Dodatkem se upravuje termín plnění díla
do 31. 8. 2018 a cena za provedení díla na
294.151 Kč s DPH.
* RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo uzavřené 9. 5. 2018 na akci
„Veřejný prostor/Viničky Krucemburk“
s ing. Janem Waldhauserem (Praha 8).
Dodatkem se upravuje termín plnění díla
do 31. 8. 2018 a cena za provedení díla na
481.701 Kč s DPH.

* RM schválila objednávku 8 ks laviček,
které budou rozmístěny v Krucemburku, Starém Ransku a Hluboké, u firmy
MEVA-TEC (Roudnice nad Labem) za celkovou cenu 35.478 Kč vč. DPH.
* RM schválila proplacení faktury od firmy David Lalák (Bohdalov) za výrobu 2 ks
kontejnerů za celkovou cenu 89.298 Kč
vč. DPH.
* RM schválila objednávku dopravních
značek (3x Dej přednost v jízdě na náměstí, 2x označení cyklostezky, 2x přenosné
značky, 3x opravnou folii) od firmy DALSIKO (Prostějov) za celkovou cenu 12.910 Kč
bez DPH.
80. zasedání – 3. 9. 2018
* RM schvaluje projektovou dokumentaci, uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby „Krucemburk, náměstí,
rekonstrukce NN“, investor stavby ČEZ
Distribuce (Děčín IV-Podmokly), stavba
bude realizována v roce 2019.
* RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby
„Krucemburk, náměstí, rekonstrukce
NN“, s firmou ČEZ Distribuce (Děčín IV-Podmokly) s panem J. J. (Krucemburk).,
s paní J. J. (Praha 9), Římskokatolickou
farností (Krucemburk) a s panem F. T.
(Krucemburk),
* RM schvaluje MŠ výjimku z počtu dětí
ve třídě „U Krtečků“ z 24 dětí na 28 dětí
a ve třídě „U Rákosníčků“ z 24 dětí na 28
dětí pro školní rok 2018–19.
* RM schvaluje změnu č. 1 v Závazných
ukazatelích rozpočtu na rok 2018 pro
příspěvkovou organizaci ZŠ dle zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Celkový objem schválených rozpočtových prostředků se navyšuje o 45.481 Kč
na 1.345.481 Kč.
* RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
na akci „Kontejnerové stání Viničky“ s firmou Petr Poul (Radostín nad Oslavou) za
celkovou cenu 131.586 Kč vč. DPH.
* RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1
k Příkazní smlouvě na zabezpečení funkce koordinátora BOZP na staveništi pro
akci „Rekonstrukce komunikace Drahotín
a oprava dešťové kanalizace“ s Ing. Miloslavem Chaloupkou (Hlinsko), dodatkem
se upravuje Termín plnění do 9/2018.
* RM neschvaluje uzavření nájemní
smlouvy v DPS s paní I. E. (Přezletice)
z důvodu, že žadatel nevyhovuje standardům PS.

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 verze zápisu je v souladu s § 16, 17 a 95
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích k nahlédnutí v sekretariátu starosty.

INFORMACE Z 27. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE 20. 6. 2018
* ZM schválilo zachování matričního
úřadu městyse Krucemburk s tím, že
jeho činnost se dofinancuje z rozpočtu
městyse.
* ZM schválilo rozpočtová opatření
č. 4/2018, 5/2018 a 6/2018.
* ZM schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke
smlouvě o poskytnutí dotace č. 1/2018,
kterým Městys Krucemburk poskytuje TJ Sokol Krucemburk dotaci ve výši
16.950 Kč na činnost spolku.
* ZM schválilo směnu pozemků mezi
jednotlivými členskými obcemi LDO
Přibyslav (městys Krucemburk jako podílový spoluvlastník nemovitostí s majetkovým podílem ve výši 16/710) a Lesním družstvem obcí. Jde o směnu lesních
pozemků v podílovém spoluvlastnictví
podílnických obcí parc. č. 351/4 o výměře 1.337 m2 (lesní pozemek) vedených
u Katastrálního úřadu pro Vysočinu (katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou
pro obec Radostín a katastrální území
Radostín u Vojnova Městce) za pozemky ve vlastnictví LDO Přibyslav parc.
č. 310/7 o výměře 42 m2 (lesní pozemek),
parc. č. 310/8 o výměře 97 m2 (lesní po-

zemek), parc. č. 310/14 o výměře 82 m2
(lesní pozemek) a parc. č. 310/15 o výměře
1.120 m2 (lesní pozemek) v celkové výměře 1.341 m2 v katastrálním území Račín vedené u Katastrálního úřadu pro Vysočinu
(katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou
pro obec Račín a katastrální území Račín
u Polničky). Vzájemná hodnota směňovaných pozemků činí 22.463 Kč.
* ZM schválilo záměr prodeje pozemku
parc. č. 104 v k. ú. Hluboká a části pozemku parc. č. 442/14 v k. ú. Hluboká. Část
pozemku bude oddělena geometrickým
plánem.
* ZM schválilo uzavření Smlouvy o dílo
na akci Náhrada dožitého systému řízení
ČOV Krucemburk s firmou WP Cont (Židlochovice) za celkovou cenu 363.000 Kč
bez DPH.
* ZM neschválilo podání žádosti o dotaci ve formě úvěru z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu
na lesní traktor pro Městys Krucemburk,
maximální výše dotace 50 % z celkových
nákladů, maximálně 30.000 EUR. Financování a samotná realizace akce by proběhla v roce 2019.

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE
Defibrilátor
V září byl na stěnu budovy ÚM vedle úřední desky namontován automatický externí defibrilátor. Tento přístroj včetně
příslušenství pořídila obec za 107.000 Kč. Přístroj je napojen
na Zdravotnickou záchrannou službu, která komukoli umožní
jeho použití v případě ohrožení života srdeční zástavou. Přístroj je zkonstruován tak, že ho může využít i člověk bez zkušeností: je vybaven zvukovou instruktáží postupu resuscitace.
Apost a r-nálepka Krucemburku
Městys Krucemburk ve spolupráci s Českou poštou vydaly od 1. záři apost a r-nálepku s logem Krucemburku. Platnost do
31. prosince 2018.
Oprava schodiště
V září proběhla oprava vstupního schodiště do budovy ÚM a byla položena dlažba
před vstupem do obřadní síně. Dále bylo
opraveno schodiště po levé straně náměstí.
Hledáme hrobníka
Městys Krucemburk zajišťuje správu
a údržbu na dvou hřbitovech – katolickém
a evangelickém. Velkým problémem však
je samotné kopání hrobů. Dlouholetý partner, Technické služby Hlinsko, který nám
zajišťoval kopání hrobů a vše, co souvisí
s pohřbíváním, nám z kapacitních důvodů
vypověděl smlouvu. Je velmi obtížné kopá-
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ní hrobů zajistit, neboť je to práce fyzicky
velmi náročná, a ne každý ji může vykonávat. Hroby se musí kopat ručně a s velkou
opatrností, zvláště na katolickém hřbitově,
kde jsou hroby natěsnány na sebe a nevyhovují rozměrově. Provozování pohřebiště
zahrnuje nejen výkopové práce související
s pohřbíváním, ale i exhumaci a pohřbívání jako takové. Toto je největší problém,
pro který nemůžeme na práci hrobníka
nikoho sehnat. Zatím se nám daří zajistit
pouze jednotlivá kopání.
Pokud by měl někdo z místních občanů
o tuto práci zájem, informujte se na ÚM
Krucemburk.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KRUCEMBURK A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
Doba konání voleb
1. Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu
České republiky se uskuteční:
v pátek 5. října 2018 v době od 14,00 do 22,00 hodin
v sobotu 6. října 2018 v době od 8,00 do 14,00 hodin.
2. Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu
České republiky se uskuteční:
v pátek 12. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 13. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Místem konání voleb
• ve volebním okrsku č. 1 – Krucemburk
je volební místnost: Nám. Jana Zrzavého 13
(místnost Informačního centra)
• ve volebním okrsku č. 2 – Staré Ransko
je volební místnost: Staré Ransko 88 (místní knihovna)
• ve volebním okrsku č. 3 – Hluboká
je volební místnost: Hluboká 13 (penzion U Strašilů)

Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost,
státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li
uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování
umožněno. Volič, který je zapsán
v dodatku stálého seznamu voličů
(občan členského státu EU) a který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, prokáže
svou totožnost a státní občanství
průkazem o povolení pobytu. Voliči nebude umožněno hlasování,
pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího
lístku do úřední obálky.

POLICIE ČR HLÁSÍ...
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás seznámila s některými případy trestné činnosti, k nimž došlo
v průběhu měsíců červen až srpen v teritoriu obvodního oddělení PČR Chotěboř.
Krádež vloupáním
* Třiadvacetiletý muž ze Šumperska
12. 6. v době od 0.40 do 1 hodiny v obci
Ždírec nad Doubravou (ulice Nad Řekou)
směrovým sloupkem rozbil skleněnou
výplň dveří u novinového stánku firmy
Traficon Invest a odcizil cigarety různých
značek. Pachatel byl na místě činu zadržen policejní hlídkou. Poškozené firmě
způsobil škodu 12.280 Kč.
Krádež
* Neznámý pachatel 23. 6. v době od 1 hodiny do 1.30 hodin ve Ždírci nad Doubravou
v baru Magic využil nepozornosti poškozeného a odcizil mu z kapsy montérek
peněženku s finanční hotovostí. Poškozený později peněženku nalezl pohozenou
v trávě za budovou Magic baru, ale bez finanční hotovosti. Poškozenému způsobil
pachatel škodu ve výši 15.000 Kč.
* Šestatřicetiletá žena z Chotěbořska 3. 8.
v OD Albert ve Ždírci nad Doubravou nalezla v platebním terminálu úvěrovou
kartu Tesco a tu si neoprávněně ponechala. Ve dnech 4.–6. 8. na různých místech
v Chotěboři a ve Ždírci nad Doubravou
v devíti případech tuto kartu užila k zaplacení různého zboží. Poškozené způsobila
škodu 3.132 Kč.
* Neznámý pachatel 1. 8. v době od 1 do
2 hodin ve Ždírci nad Doubravou (ulice Ve
Vilkách) nezjištěným způsobem vnikl na
oplocený pozemek u rodinného domku.

Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů
Úřad městyse Krucemburk a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o umožnění hlasování
do přenosné volební schránky
(tel. 569 697 320).
Každému voliči budou doručeny tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky spolu s informačním
letákem, v němž budou voliči
seznámeni s údaji potřebnými
pro realizaci volebního práva.
Hlasovací lístek si může volič vyzvednout také přímo v hlasovací
místnosti. Hlasovací lístky pro
případné II. kolo voleb do Senátu
Parlamentu České republiky obdrží volič ve volební místnosti.

voličské průkazy
Byl vyrušen a přistižen uživatelem domu,
zalekl se a utekl neznámo kam. Na místě
nevznikla žádná hmotná škoda.
* Neznámý pachatel v době od 14 hodin 9. 8.
do 7.30 hodin 10. 8. ve Ždírci nad Doubravou (ulice V Údolí) vnikl do neuzamčeného osobního motorového vozidla zn.
Mitsubishi a odcizil peněženku, doklady,
platební kartu a finanční hotovost. Poškozenému způsobil škodu ve výši 1.500 Kč.
Zpronevěra
* Devatenáctiletá žena z Havířovska jako
najatá brigádnice obsluhy baru a restaurace Moře u rybníka Řeka zpronevěřila
tržbu 25.600 Kč.
Ublížení na zdraví
* Neznámý pachatel 10. 6. v době od 21.10 do
21.15 hodin v Horním Studenci na parkovišti za budovou kulturního domu hrubě fyzicky napadl poškozeného. Úderem pěstí
ho srazil k zemi, prsty ho uchopil za hrdlo
tak silně, že mu na krátký čas znemožnil
dýchání a potom ho ještě několikrát udeřil pěstí a kolenem do hlavy. Napadením
způsobil poškozenému zranění, které si
vyžádalo nemocniční ošetření.
Výtržnictví
* Třicetiletý muž z Chotěbořska 7. 7. v 23.30
hodin v Horním Studenci před budovou
místní restaurace fyzicky napadl poškozeného. Udeřil ho nejméně třikrát pěstí do
obličeje. Poškozený upadl na zem a poranil si levé koleno a utrpěl tržnou ránu na
hlavě, což si vyžádalo lékařské ošetření
v nemocnici.
pprap. Marie Perková, vrchní asistent
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Voličské průkazy pro volby do
Senátu Parlamentu ČR, které se
konají pro obvod č. 44 ve dnech
5. a 6. 10. 2018 a v případě konání
2. kola ve dnech 12. a 13. 10. 2018.
Voličské průkazy vydává podatelna Úřadu městyse Krucemburk,
žádost je umístěna rovněž na www.
krucemburk.cz. Žádost o voličské
průkazy pro voliče z městyse Krucemburk přijímá podatelna úřadu
městyse, konec lhůty pro doručení
žádosti o vydání voličského průkazu
v listinné podobě s úředně ověřeným
podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky je 28. 9. 2018, konec
lhůty pro osobní podání žádosti je
3. 10. 2018. Počátek lhůty, kdy může
obecní úřad nejdříve předat voličský
průkaz osobně voliči nebo osobě,
která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu nebo
jej voliči zaslat, je 20. 9. 2018.

FINANČNÍ POMOC PRO RODINY S VÁŽNĚ NEMOCNÝM DÍTĚTEM
Čtyřicet devět rodin Havlíčkobrodska již dostalo finanční podporu nadace Dobrý
anděl, která pomáhá také rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním.
Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční stránce. Pomozte najít další rodiny, které tuto
podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu, je
mnohem více. Rodiče často nevědí, že u nás
mohou o příspěvek požádat. Naší snahou
je, aby se tato informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám po-

radí lékaři či sociální pracovníci přímo
v nemocnici, jiným pomoc doporučí
pacientské organizace. K mnohým
z nich se ale i přesto tato informace nedostane,“ dodává.

nemoc motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná
onemocnění je možné také pomoci dětem,
které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými kombinovanými poruchami
(mentálními, smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují také
rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů. Za šest let
fungování nadace podpořili dárci
více než 5.384 rodin z celé České
republiky.

Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými
dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění.
Typicky se jedná o onkologické onemocnění, selhání orgánů, vážné metabolické poruchy, těžká kombinovaná postižení, svalovou dystrofii Duchenne, cystickou fibrózu,

Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu
s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt
je velmi jednoduchý – stačí zavolat nebo
napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše
potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří
andělé rodinám rádi pomohou.
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc bude rodinám odeslána do
posledního haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete přečíst konkrétní
příběhy rodin, kterým pomáháte.

VÝLOV RYBNÍKA ŘEKA
v pátek 28. 9. 2018
Prodej ryb od 9 hodin.
Při nepříznivém počasí
změna termínu vyhrazena.

MÁTE DÍTĚ
VE VĚKU 6–11 LET?

Kino krucemburk –
SEN O DAKARU

Chcete mu dopřát smysluplnou aktivitu, která mu pomůže vyrůst ve
slušnou a cílevědomou osobnost?
Dejte ho do skautu!

Vzpomínkovou jízdou ke 31. výročí první účasti Karla Lopraise na
slavném závodě Rallye Paříž–Dakar
vás provede motocyklový novinář,
dobrodruh a cestovatel JAROSLAV
ŠÍMA. Jedinečné fotografie, videa
a časosběry oficiálního fotografa výpravy Petra Šiguta vám přiblíží Maroko, Západní Saharu, Mauritánii
a Senegal, tedy země, kudy mnohokrát vedla trasa tohoto legendárního
a nejtěžšího maratonu.

Již pátým rokem funguje v Krucemburku skautská družina a nyní přijme do
svých řad několik nových dětí. Přijďte
se k nám nezávazně podívat. Schůzky
se konají každý čtvrtek od 16.30 do 18
hodin v klubovně ve zdravotním středisku (vchod z parkoviště).
Kontakt:
Zdeněk Matějka (Miki) – 606 355 476

Pátek 19. 10. v 18.00, vstupné 80 Kč
Předprodej vstupenek
na tel. 724 362 660

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI

KOSMETIKA SOŇA KERTISOVÁ

Městys Krucemburk srdečně zve

Žďárská 4, Ždírec nad Doubravou
Objednávky přijímám na telefonním čísle 724 350 156

Zvu vás do nově otevřeného salonu

NABÍZÍM

2. 12. 2018 v 17 hodin

•
•
•
•

na slavnostní rozsvícení vánočního stromu
na náměstí v Krucemburku.
Program bude upřesněn na plakátech.
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ošetření pleti přírodní kosmetikou Alissa beaute
ultrazvukové ošetření
prodej kosmetiky
líčení
Těším se na Vaši návštěvu

OPRAVY KOSTELA SV. MIKULÁŠE
Dovolte mi, abych vás ve stručnosti informoval o opravě našeho farního kostela
sv. Mikuláše v Krucemburku.
V letech 2016–17 byl postupně ve dvou
etapách obnoven tzv. plášť kostela, byly
otlučeny nevhodné novodobé betonové
omítky a nahozeny nové vápenné. Nakonec byl proveden barevný nátěr.
Od poloviny dubna do konce června letošního roku probíhalo v interiéru kostela otloukání spodních částí novodobých
vnitřních omítek, které byly neprodyšné
a vlivem trvalého dlouhodobého zavlhčení lokálně odpuklé. Jednalo se o prostory
sakristie, presbytáře, lodě i předsíně kostela. Došlo k provedení odvětrávacího kanálku v podlaze podél vnitřních zdí (šířka
35–40 cm a hloubka minimálně 50 cm). Zdi
i kanálky budou do dalšího roku ponechány k volnému vysychání.

Ještě letos budou dále opraveny vstupní
dvoukřídlé dveře ve vstupní fasádě a jednokřídlé dveře při vstupu na věž. Podle
vydaného závazného stanoviska Městského úřadu v Chotěboři, oddělení památkové
péče, dojde k odstranění novodobě prolomených dveří do apsidy gotické sakristie,
otvor bude zazděn. Naopak bude v apsidě
nad těmito dveřmi obnoveno okno s horním obloukem.
V kostele bude zhotovena nová elektroinstalace a tzv. poduškové vytápění v lavicích. Práce při obnově našeho kostela tedy
zdaleka nekončí, ale věřím, že se nám podaří je úspěšně zvládnout.
Dovolte mi, abych při této příležitosti
upřímně poděkoval panu Josefu Strašilovi
a jeho zaměstnancům za odvedené práce
při obnově farního kostela, paní ing. arch.
Martině Kozákové za stavební dozor, panu

starostovi Mgr. Ottu Kohoutovi a zastupitelům Městyse Krucemburk za jejich vstřícnost a pravidelnou finanční pomoc při
opravě kostela a v neposlední řadě všem
obětavým farníkům, kteří pomáhali při vyklízení mobiliáře kostela a po skončených
pracích jej znovu nastěhovali zpět na své
místo.
Pavel Seidl

OPRAVA OMÍTKY KATOLICKÉHO KOSTELA
V letech 2016–17 byla provedena oprava
vnější omítky katolického kostela sv. Mikuláše. V létě a na podzim 2016 byla otlučena
omítka na severní straně lodi a na kněžišti, v druhé polovině roku 2017 pak na jižní
a západní straně lodi, na věži a předsíňce.
Otlučené zdi byly následně opraveny, omítnuty a poté byl proveden barevný nátěr.
Podrobný architektonický rozbor kostela, informace o jeho historii a stavebním
vývoji najdou zájemci na webových stránkách Římskokatolické farnosti Krucemburk, je zde i odkaz na příslušnou odbornou literaturu.
Stavební vývoj kostela zatím nebyl zcela
jednoznačně určen. První zmínka o kostele
je z roku 1352, kdy patřil k německobrodskému vikariátu, první zmínka o duchovním správci (plebánovi) je z roku 1359.
Počátky kostela jsou však starší a spadají
zřejmě do konce 12. nebo první poloviny
13. století. Původní stavba – románsko-gotický kostelík – buď zanikla, nebo byla
v 2. polovině 14. století začleněna do nové

Štít předsíňky

stavby. Nejstarší částí kostela je hranolová věž s klenutým podvěžím (13. století)
a obvodové zdivo lodi a kněžiště (polovina
14. století). Kostel byl přístupný jediným
vchodem v západním průčelí. Apsida na
východní straně byla k věži přistavěna dodatečně (asi konec 15. století), předsíň je
z 16. století.
Během let byl kostel mnohokrát opravován a modernizován, nešlo však zřejmě
o výraznější přestavbu, která by zasáhla do
jeho architektonického vývoje: celý kostel byl vystavěn ze stejného kamenného
zdiva, jeho jednotlivé části (loď, kněžiště
a věž) nejsou odděleny žádnými výraznými
spárami. K úpravám kostela došlo zřejmě
již za Střelů z Rokyc a poté za Ditrichštejnů. V roce 1806 byla obnovena šindelová
střecha kostela, o rok později byl kostel
obílen a nově vydlážděn kamennou dlažbou. Roku 1836 byl vyměněn strop lodi.
Roku 1901 byla více než třetina omítky
otlučena, zdi asfaltovány, aby jimi nepronikala vlhkost, a teprve potom nahozeny
omítkou. Kostel byl vymalován, na věž byl
dán latinský kříž a bleskosvod, byla pozlacena báň (k tomu viz článek v 2. čísle
Domova 2011). Část omítky byla otlučena
a znovu nahozena také roku 1938 (k tomu
viz článek v 3. čísle Domova 2011). K opravě
fasády došlo poté v květnu, červnu a červenci 1969 (na staré fasádě byly ještě patrné pozůstatky z náletu 9. května 1945),
akce byla provedena brigádnicky. Několik
let před nynější úpravou byla omítka do
výšky 1,5 metru otlučena kvůli vlhkosti
a zdi vysychaly.
Návštěvníci hřbitova si v době opravy
omítky mohli prohlédnout původní kamenné zdi kostela, bosované zdivo z hrubě
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Apsida na záčátku 20.století

Apsida

opracovaných kamenných kvádrů na opěrácích kněžiště a rozích zdí i pozdější cihlové vyzdívky (odborná literatura je označuje jako „moderní“ nebo „novodobé“).
Na některé z nich upozorňuje tento článek.
Apsida na východní straně podvěží není
pozůstatkem románského kostela, jak uvádí starší literatura. Byla k věži přistavěna
dodatečně; její zdivo není souvisle provázané se zdivem kněžiště. V červnu a červenci 1914 byl v apsidě vybourán vstup do
sakristie zvenčí a nad ním zazděno původní okno (na fotografiích z počátku 20. století vchod ještě není). Úpravu apsidy provedl
stavitel Václav Vachek, podle ústní tradice
těsně před tím, než narukoval do světové
války. Okno apsidy bylo zazděno cihlami,
zůstalo kamenné klenutí, cihlami byly dozděny části kolem dveří. Za pozornost stojí

Pokračování – Oprava omítky kostela

okno v jižní stěně kněžiště nad apsidou,
které se liší od ostatních hrotitých okének:
je probouráno výše a umístěno nad stříšku
apsidy.
Patro věže je přístupné z přístavku na
její západní straně po kamenném šnekovém schodišti. Původní vstup do patra věže
vedl přímo z lodi po žebříku, později po
dřevěných schodech. Ty však byly začátkem 19. století v havarijním stavu. Nynější
přístavek byl zřejmě vybudován roku 1831
a bylo na něj spotřebováno přes 500 cihel.
Schodiště bylo zprvu dřevěné, kamenné
schodiště bylo zřízeno v roce 1870 a přístavek znovu opraven, částečně zasahuje do
okna lodi. Dveře vchodu rámuje kamenný
portál, nad ním je starší cihlová klenba.
Přístavek je vyzděn dvěma druhy cihel.
V horní části věže (v 2. patře pod oplechovanou bání) jsou tři okénka směřující na tři světové strany. Čtvrté okénko na
sever bylo pravděpodobně v 30. letech
19. století zazděno (na fotografiích z konce
19. století již není).
V jižní zdi lodi byl cihlami zazděný boční
vstup – půlkruhovitě zakončený kamenný
portál, nad nímž je upravené okno. Vchod
byl zřejmě prolomen v 2. polovině 18. století. Podle Josefa Kynčla (Průvodce Krucemburkem, s. 87) byl prolomen ke cti tehdejšího královéhradeckého biskupa Jana Josefa
hraběte Vratislava z Mitrovic (biskupem
byl v letech 1733–53). Podle Františka Kotrbelce, krucemburského kaplana a v letech
1879–1902 faráře, byl zřízen až v roce 1789
ze sbírky farníků. Krucemburským farářem byl v té době místní rodák Jan Křtitel

Boční vchod a vstup na věž

Daněk. Narodil se kolem roku 1740 v rodině Jakuba Daňka v čp. 115. Po studiích byl
kaplanem v Borové (1764–69), v Krucemburku (1769–77) a v Sopotech (1777–80).
Po smrti faráře Josefa Vrby (8. července
1780) byl 18. srpna 1780 stanoven farářem
v Krucemburku. Zemřel 3. dubna 1794 a byl
pohřben v kostele právě u tohoto vchodu.
Roku 1901 byl práh dveří snížen o půl metru do roviny podlahy, která byla urovnána
a na niž byly položeny cementové dlážky.
Vchod byl užíván jen při slavnostních příležitostech. Na počátku 60. let byl zazděn
cihlami, roku 2017 opět obnoven a osazen
dřevěnými dveřmi.
Původní vstup na dřevěnou kruchtu
s varhanami byl po dřevěných schodech
z kostela. Roku 1853 byly postaveny nové
varhany, dřevěné schody odstraněny a severně od předsíně zřízeny zděné schody s vchodem na kruchtu z vnější strany
kostela. Vedle vchodu byl patrný zazděný

Vstup na kruchtu

půlkruhovitý otvor nebo výklenek. Kvůli němu byla zřejmě předsíň vystavěna
mimo osu lodi. Podle J. Kynčla činil náklad
17 zlatých a 45 krejcarů, větší část financoval horní rada Josef Wurm – daroval 12 zlatých a 400 cihel. Roku 2017 byly do vchodu
vsazeny nové dřevěné dveře.
V polovině 19. století byl nově cihlami
vyzděn zřejmě také štít předsíňky.
Mnohokrát byla opravována okna kostela. Záznam z roku 1789 připomíná barokizování oken v lodi. Roku 1832 byla dvě
okna zazděna, do dalších bylo plánováno
vsazení mříží, které měly chránit inventář
před krádežemi. K poslední výměně několika oken došlo v letech 1938–40. Po válce
do nich byly zasazeny vitráže s podobiznami svatých (dílo malíře Jiřího Binka), tři
z oken poškozených vichřicí o Vánocích
1963 byly renovovány roku 1964.
Jiří Zeman

STO ROKŮ OD VYHLÁŠENÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Dvacátého osmého října 1918 byla vyhlášená Československá republika a v listopadu
skončila první světová válka.
Čím déle válka trvala, tím více obětí na
životech si vyžádala a o to více se zhoršovaly životní podmínky obyvatel Čech, ale
i tehdejšího Rakouska-Uherska a ostatních
států, v nichž se bojovalo. Byl nedostatek
potravin, šatstva, obuvi a jiných potřeb,
navíc neustále stoupala drahota. Také zemědělce sužovaly velké dodávky. Leckde
chyběli hospodáři, kteří byli ve válce a jejichž práci museli zastávat mladí chlapci,
mnohdy školního věku. Vždyť jen z Krucemburku bylo povoláno na fronty války
220 mužů. Hospodářská situace byla obzvláště těžká v posledním roce války 1918.
Průběh války podrobně zdokumentoval
ředitel krucemburské evangelické školy Josef Kynčl. Mimo jiné popsal, jak zde probíhalo vyhlášení Československé republiky.
Z jeho deníku si připomeňme několik záznamů z roku 1918.

Začátkem března byly povolány tři ročníky domobrany, převážně mladých chlapců a mužů. Odveden byl také dvacetiletý
František Janáček z lihovaru, student chotěbořského gymnázia. Padl 16. června na
italské frontě.
V jarních měsících se maso stávalo velice vzácným, také jeho cena se neustále
zvyšovala, stejně jako ostatních potravin
a potřeb. Navíc vše bylo omezené na lístky.
Chleba se vydával na takzvané chlebenky, bochník o váze 1,26 kg stál 1,45 korun,
na tu dobu to byla vysoká cena. Rohlíky
a housky se za války nepekly.
Zemědělcům bylo ponecháno měsíčně
jen 11 kg obilí na osobu, dětem do patnácti
let jen poloviční dávka. Na obilí byly vydávány mlecí lístky. Obilí se muselo dovést
do domu radního V. Štilla a odtud do mlýna, a to jen v určené dny. Navíc stále častěji
docházelo k rekvizicím, které prováděli vojáci; pátrali po zásobách obilí a brambor,
které za směšnou cenu zabavovali.
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Před tím byly pro válečné účely zabaveny
dva zvony z věže katolického kostela a dokonce i školní zvonek. V roce 1918 byly
vyměňovány na domech měděné dráty od
hromosvodů za železné.
Začátkem října se zde rozšířila zákeřná
nemoc španělská chřipka, která si vyžádala v Krucemburku a okolí mnoho obětí.
Stávalo se některý den, že byly i tři pohřby
obětí chřipky. Na španělskou chřipku umírali i mladí lidé, často děti. Ve školách byly
mimořádné prázdniny.
29. října se zde rozšířila zpráva, že Rakousko-Uhersko po prolomení fronty na
Piavě požádalo o příměří.
Časně ráno se objevil na domě MUDr. Ladislava Raimana bíločervený prapor na
oslavu dne, kdy se Národní výbor ujímá
správy československého státu. Prapory
byly vyvěšeny i na dalších čtyřiceti pěti domech. Na poště zmizel rakouský orel, který
byl upevněn nad poštovní schránkou.

Pokračování – Sto roků Československé republiky

Večer se mládež shromáždila
před domem MUDr. L. Raimana a zpívala národní písně. Potom v průvodu všichni odešli
na náměstí k budově obecního
úřadu, kde pokračovali ve zpěvu. Nakonec přešli k prodejně
Pokroku, konzumu, jak se říkalo, a poté se mládež rozešla.
Druhý den 30. října odpoledne po třetí hodině začala národní slavnost. Průvod začal
u evangelické školy, z níž žáci
vyšli s bíločervenými praporNáměstí v roce 1919
ky a praporem, na kterém byl
kalich. Děti kráčely v průvodu
před hasiči směrem na náměstí. U veřejné
Školní dohlížitel Josef Špinar nesl černoškoly se připojili k průvodu žáci této školy.
žlutý rakouský prapor bez žerdi.
Na náměstí vyzval radní Vilém Štill
MUDr. Ladislava Raimana, aby pronesl
projev. Ten v něm zdůraznil, že po letech
útlaku jsme opět svobodní. Po něm se ujal
slova Josef Janáček z Ranska. Po jeho řeči
následně ruský zajatec zapálil hranici,
na kterou byly vhozeny rakouské prapory
a rakouský orel. Hořící kusy látek praporu
létaly povětřím. Slavnost skončila písněmi
Kde domov můj?, Hej Slované! a dalšími.
Než se lidé shromáždění na náměstí rozešli, šli v průvodu ke mlýnu a k hostinci
Raimanova vila
Na Špici a zpět na náměstí, kde se po hym-

ně odebrali do svých domovů.
Slavnosti se zúčastnili mimo
občanů Krucemburku také občané Ranska, Ždírce a dalších
obcí.
31. října byly ve školních třídách odstraněny císařské obrazy a na schodišti císařský manifest. Takto slavnostně proběhlo
vyhlášení Československé republiky v Krucemburku.
První světová válka byla
ukončena po kapitulaci císařského Německa 11. listopadu
1918. Vyžádala si smrt deseti
milionů lidí, dalších dvacet
milionů lidí bylo zraněno nebo zmrzačeno.
To byla krutá daň, kterou si válka vyžádala
za smrt dvou lidí – arcivévody Ferdinanda
d‘Este a jeho manželky Žofie; právě sarajevský atentát na ně rozpoutal první světovou válku.
Jen z Krucemburku padlo třicet tři jeho
občanů na různých frontách války. Někteří
zdejší občané bojovali i v legiích za svobodu naší vlasti. Mezi nimi i Václav Tejkal,
sluha legendárního plukovníka Švece, který spáchal sebevraždu, aby zabránil rozkladu svého pluku.
Pavel Vomela

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV V DŘEVÍKOVĚ
Za Dřevíkovem nedaleko skanzenu Veselý
kopec se nachází na okraji lesa židovský
hřbitov. Nejstarší náhrobní kámen na hřbitově je z roku 1748, zřejmě v té době byl
hřbitov založen. Právě v té době se v Dřevíkově usídlila židovská komunita, byla
zde postavena synagoga, lázeň a židovská
škola. Dodnes je tam Židovská ulička. Židovská komunita přestala existovat podle
zákona z roku 1890.
Hřbitov je zajímavý vstupní branou, která původně byla na opačné straně hřbitova, proto část náhrobních kamenů je oproti
novým náhrobkům odvrácena. Roku 1885
byla postavena nová brána s kamennou
ohradou hřbitova. Do roku 1985 zde stál
jeden z posledních dřevěných náhrobků
v Čechách, dnes se nachází ve skanzenu
na Veselém kopci.
Na náhrobcích jsou jména v hebrejštině
a v němčině. Po druhé světové válce na náhrobky přibyla jména těch židovských občanů, kteří byli umučeni v koncentračních
táborech. Před válkou se o hřbitov starala
židovská obec v Heřmanově Městci. Poslední pohřeb zde byl v roce 1983.
Na hřbitově jsou pohřbeni židovští obyvatelé z Trhové Kamenice a okolí. Nalezne-

Hroby Schnekovy rodiny

me zde několik hrobů rodiny Schnekovy
z Krucemburku.
Židovský hřbitov nalezneme i v nedalekém Hlinsku a v Chotěboři, kde odpočívají ranečtí předci spisovatele a dramatika
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MUDr. Františka Langra. Krucemburský
lékař MUDr. Hermann Dub je pohřben na
židovském hřbitově v Polné.
Pavel Vomela

MALÉ JUBILEJNÍ OHLÉDNUTÍ
V říjnu 2018 si připomíná
Společnost Jana Zrzavého,
z. s. (SJZ) 25. výročí svého založení. V uplynulém
čtvrtstoletí se toto sdružení příznivců výtvarného
umění snažilo naplňovat
poslání SJZ: šířit povědomí o významu osobnosti
a díla Jana Zrzavého.
Není smyslem tohoto článku vyjmenovávat všechny uskutečněné počiny a akce SJZ,
důležitý je jejich účinek. Z reakcí návštěvníků našich výstav, besed, komponovaných
pořadů slova, hudby a obrazu i četných
divadelních představení o Janu Zrzavém
víme, že síla uměleckého poselství díla Jana
Zrzavého je navzdory plynoucímu času stále velmi intenzivní. Svědčí o tom i zápisy
v návštěvní knize Pamětní síně Jana Zrzavého v Krucemburku, svědčí o tom ohlasy
na rozhlasové pořady o SJZ, svědčí o tom
i dlouhodobý zájem čtenářů o publikace
o Janu Zrzavém vydávané SJZ a městysem
Krucemburk. Radost nám také působí
krásné práce účastníků výtvarné soutěže
Po stopách Jana Zrzavého. Těší nás, že můžeme být nápomocni konzultacemi studentům, kteří si pro své práce vybírají téma Jan
Zrzavý. Potěšující je i skutečnost, že se nám
ozývají lidé, kteří se s Janem Zrzavým znali
a mají na něj zajímavé vzpomínky. Rovněž
kontakt s mladým básníkem, jehož poezie

SDH BĚHEM LETNÍCH MĚSÍCŮ
Jednotka SDH vyjížděla během letních
měsíců ke dvěma požárům – jednou
šlo o požár lesa a podruhé o kombajn
na poli v Cibotíně – a k osmi dalším
událostem. Během letních měsíců se
prováděla údržba na CAS, uložení výbavy v cisterně, úklid a kontrola materiálu v hasičárně. Proběhla příprava
na výměnu oken a opravu přívodu
elektriky. V současnosti má každý
člen výjezdové jednotky díky sponzorům firmy Interlignum Chotěboř svou
skříň na zásahový oděv.
S blížícím se podzimem jako každoročně nastává pálení odpadu na
zahradách, vhodnější však je odvést
ho na sběrný dvůr. S blížící se topnou sezónou upozorňujeme na čistotu komínů a spalinových cest, aby se
předešlo nebezpečí otravy CO2 nebo
požáru.
Chtěli bychom poděkovat všem,
kteří se podílejí na činnosti jednotky
SDH, a popřát všem spoluobčanům
krásné podzimní měsíce.
Martin Kasal

je inspirována obrazy Jana
Zrzavého, je pro nás zajímavým podnětem. Velmi si
vážíme kulturních počinů
uskutečněných v součinnosti s Knihovnou Národního muzea v Praze a s Kongregací kapucínů v pražské
Loretě i v Itálii v Benátkách
a v Oderzu. Věříme, že i do
budoucna dostojíme našim předsevzetím
a budeme naplňovat poslání SJZ.
25. výročí SJZ si připomínáme v roce, kdy
uplynulo 50 let od okupace Československa 21. srpna 1968. Mnozí obdivovatelé díla
Jana Zrzavého se ptají, zda existuje nějaká
odezva 21. srpna 1968 také v díle tohoto
umělce. Jako malý příklad si mimo jiné dovolujeme uvést následující.
Když roku 1969 navštívil fotograf Václav
Chochola Jana Zrzavého v jeho okrouhlickém ateliéru, zacílil svůj objektiv na místo,
kde visela na stěně jedna z variant obrazu
nesoucího název Ikona (Utrpení Páně).
Ježíš Kristus chce výmluvným gestem
svých zkrvavených rukou zastavit pomyslný příval zla. Ikona – symbol pravoslaví – jako by dávala najevo svůj nesouhlas
s agresí. Tuto kresbu lze nepochybně
chápat jako občanský protest samotného
malíře Jana Zrzavého. Fotografie Václava Chocholy zachycuje neopakovatelnou
atmosféru malířova soukromí v pohnuté

Václav Chochola: Interiér okrouhlického
ateliéru Jana Zrzavého, r. 1969

době po okupaci Československa. Fotografický záběr je příznačným vyjádřením malířova i fotografova jasného občanského
postoje. Tolik k malému ohlédnutí za událostmi před 50 lety a k jejich odezvě v díle
Jana Zrzavého.
SJZ vstupuje do druhého čtvrtstoletí své
existence a těší se, že i nadále bude svou
činností uspokojovat očekávání kulturní
veřejnosti.
Dr. Jitka Měřinská,
Společnost Jana Zrzavého, z. s.

SHM
Prázdniny jsou za námi a jako každoročně,
i letos s sebou nesly čtyři Chaloupky, na
které jsme s dětmi jeli. Pojďme se za nimi
trošku poohlédnout.
Jako první na týden odjeli mladší kluci.
Ti už dle plakátu věděli, že je bude čekat
Robin Hood, a tak se i stalo. S Robinem
kluci pomáhali vesničanům, které sužoval
zlotřilý lord. Klukům se povedlo překazit
lotrovy nekalé plány a zachránili i jednoho
uneseného kamaráda.
Mladší holky se staly pirátkami, aby pomohly pirátce Berušce získat poklad. Při
cestě za pokladem se dozvídaly nové informace, např. se musely starat o krokodýla,
zjistily, že je Beruška podrazila a chce poklad a loď jenom pro sebe. Ani to ale holky
neodradilo a dál pokračovaly v hledání.
Nakonec našly cestu k pokladu i poklad samotný. A jako bonus Berušce ukázaly, co je
to přátelství a že je dobré se vždy usmířit.
Starší kluci se dopravili na chaloupku
do Číhoště za jediným účelem... zúčastnit
se mírové mise a pomoci tamnímu obyvatelstvu proti teroristické organizaci působící v oblasti. Po spojení se s informátorem
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a následném infiltrování do nepřátelských
řad, které přineslo zmatek na obou stranách, se nakonec povedlo získat kontrolu
nad situací a tuto organizaci zrušit. Jak se
ale většinou stává, pro tajemné vůdce v pozadí to bylo málo a stal se z toho celosvětový konflikt, který byl naštěstí vyřešen.
Starší holky mezitím bezstarostně přijely na faru do Štěpánova nad Svratkou,
kde zjistily, že to tam není úplně neobydlené. Bydlel tam před nimi archivář Alex,
ale nikdo o něm dlouho neslyšel. Holky ho
zachránily, když byl unesen lékařskou společností Skalpel, a pomohly mu rozšifrovat
legendu, která vedla k bájnému všeléku.
V novém školním roce bude fungovat
Spolčo Broučků a Berušek, termín a čas
ještě není stanoven, ale vše najdete na
našich webových stránkách krucemburk.
shm.cz nebo na našich facebookových
stránkách. Pravidelným kroužkem zůstává
nadále i florbal. Do tohoto školního roku
vám přejeme mnoho úspěchů a budeme se
na vás těšit na kroužcích.
Martina Harvánková

TJ SPARTAK – Oslavy 45 let
Šestého června 1973 byla na Starém Ransku založena Tělovýchovná jednota Spartak. Letos tomu bylo 45 let, proto jsme se
rozhodli připravit malé oslavy tohoto výročí. Pro tento fotbalový svátek bylo vybráno
mužstvo internacionálů Bohemians Praha
a termín oslav byl stanoven na 25. srpna. Předzápasem bylo mistrovské utkání
mezi Spartakem Staré Ransko a Sokolem
Lipnice, které domácí mužstvo vyhrálo
6:0. Branky domácích dali Michal Ročárek
(2), Jiří Janáček, Pavel Jaroš, Miloš Losenický a Filip Dymáček.
Našich oslav se jako hosté zúčastnili starosta městyse Krucemburk pan Mgr. Otto
Kohout a předseda OFS pan Ing. Josef Sojka; naše oslavy krátce pozdravili.
Nezapomněli jsme ani na ty, kteří byli
u počátečního zrodu prvního fotbalového
mužstva Spartaku nebo v mužstvu dlouhodobě působili jako hráči, později jako trenéři. Připravili jsme pamětní plakety, které
byly předány jako ocenění poctivě odvedené práce. Plakety předal pan Antonín
Panenka a starosta městyse Krucemburk,
pan Mgr. Otto Kohout.
• Za celoživotní sportovní činnost byli
odměněni Miloslav Beránek a vodáci Jiří
Kamarád a Jan Šidlák.
• Za dobrou reprezentaci v kopané Miloš
Wasserbauer, Miroslav Mach, Zdeněk
Glanc, Pavel Bílek, Lubomír Novák, Jan
Šlerka, Vladislav Křesťan, Oldřich Janáček, Jan Tuhý a Karel Sadílek.

• Za dlouholetou trenérskou činnost
u mládeže to byli Dušan Belec a Oldřich
Rýpar.
Po slavnostním předání plaket byla představena obě mužstva a jejich sestavy. Hosté Bohemians Praha nahlásili tuto sestavu:
brankář David Šimon, obránci Karol Dobiáš, Zdeněk Prokeš, Vítězslav Mojžíš a Tomáš Panenka, záložníci Antonín Panenka,
Jaroslav Němec, Michal Jiráň, Petr Poznar
a Dalibor Slezák, útočnici Vladimír Hruška, Radek Šírl a Bedřich Hamza.
Sestava domácích: brankáři Zdeněk
Glanc a Josef Žák, obránci Roman Kafka,
Pavel Novosad, Leoš Culek, Petr Mitáček,
Tomáš Málek, Milan Novotný, Radek Nepovím, záložníci Miroslav Mach, Jiří Šikl, Jan
Ročárek, Martin Kopecký, Roman Brychnáč, Miroslav Nepovím a Jan Pecina, útočníci Petr Machovec, Jiří Janáček, Oldřich
Rýpar a Jan Tuhý.
Tyto posty se během utkání průběžně měnily podle toho, jak všem starším
pánům docházel kyslík. Na toto utkání
jsme nechali pro domácí hráče zhotovit
slavnostní dresy s potiskem oslav, který
si každý po skončení utkání nechal jako
památku na tento slavnostní den. Utkání
řídil jako hlavní rozhodčí pan Josef Sojka
a na lajnách mu asistovali pánové Lubomír
Vaněk a Milan Ondráček. Hrálo se za příjemného počasí 2 x 35 min. a před diváky,
které jsme v takovém počtu ani neočekávali. Všichni, kteří toto utkání viděli, museli

Memoriál jaroslava Večeři
V sobotu 30. června za pěkného počasí
uspořádala TJ Spartak již jedenáctý ročník
turnaje fotbalových internacionálů Memoriál Jaroslava Večeři. Turnaj byl věkově omezen a mohli se ho zúčastnit pouze
hráči ve věku nad 40 let. Memoriálu se zúčastnilo 5 mužstev: Tatran Ždírec, SK Nová
Ves, Stavbaři Pardubice, Česká Bělá a hráči domácího Spartaku. Na poslední chvíli
se odhlásily týmy z Brandýsa, Žďáru nad
Sázavou a Herálce
V devět hodin byl turnaj slavnostně zahájen a všechna mužstva hrála v jedné sku-

pině každý s každým. Hrálo se 2 x 15 minut.
Nejlépe si vedlo mužstvo Nové Vsi, které
všechna čtyři utkání vyhrálo a s 12 body
skončilo na prvním místě, druhé místo
obsadili Stavbaři Pardubice se stejným
počtem bodů jako Tatran Ždírec, ale měli
lepší poměr branek ze vzájemného utkání.
Třetí byl Tatran Ždírec, čtvrté Staré Ransko
a poslední pátá byla Česká Bělá. Nejlepším
střelcem turnaje byl vyhlášen Tomáš Tůma
z Nové Vsi (vstřelil 9 branek) a nejlepším
brankářem Zdeněk Wasserbauer z Tatranu
Ždírec.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným hráčům za kamarádský přístup
jak při utkáních, tak i během celého turnaje, které řídili s přehledem rozhodčí Jiří
Janáček, Jiří Šikl a Pavel Novosad. Poděkování patří také všem sponzorům, hlavně
pak členům a hráčům Spartaku, kteří celý
turnaj připravili a pomohli tak zdárně zakončit celou jarní fotbalovou sezónu.
za TJ Spartak Jan Hülle
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být spokojeni jak s herním projevem všech
hráčů, tak i s výsledkem.
Padlo celkem 8 branek a nikdo z přítomných předem netušil, že toto utkání skončí
remízou 4 : 4, když za domácí hráče stříleli
branky Petr Machovec (2), Roman Brychnáč a Roman Kafka z pokutového kopu.
Za hráče Bohemians byli úspěšní Michal Jiráň (2), Dalibor Slezák a Antonín Panenka
z pokutového kopu. Pravdou je, že domácí
zachránili remízu v 90. minutě, kdy Roman Kafka proměnil penaltu a brankář Josef Žák svoje mužstvo mnohokrát podržel.
Závěr oslav patřil hudební skupině Starého Ranska, která svým projevem potěšila všechny diváky, kteří ještě po skončení
utkání zůstali a chtěli se bavit dál.
Touto cestou děkuji členům výkonného
výboru Spartaku, jejich rodinným příslušníkům a všem ostatním, kteří pomohli a průběžně pomáhali zajistit tuto, pro Staré Ransko velkou sportovní a společenskou akci.
za TJ Spartak Jan Hülle

Spartak zpátky v okresu
Ranecké „A“ mužstvo je zpátky v havlíčkobrodském okresním přeboru,
do něhož spadlo po nevydařené sezóně v krajské I.B třídě. Letní příprava na novou sezónu byla zahájena
v půlce července, přičemž tréninky
byly třikrát týdně. Mužstvo vede staronový trenér Mgr. Jiří Šikl, jenž mužstvo už dříve trénoval. V rámci letní
přípravy se odehrála tři přípravná
utkání. Prvním soupeřem bylo mužstvo z Holetína, které naši chlapi porazili 1:2. Druhý soupeř byl ze Rváčova, utkání skončilo remízou 2:2. Oba
zápasy se odehrály na soupeřových
hřištích. V posledním přípravném
utkání hostili chlapi na domácím
hřišti tým z Miřetic a porazili jej 2:1.
Do mužstva přišli mladí kluci
z dorostu, což je velkým přínosem,
a dostávají v utkáních hodně prostoru. V nové sezóně jsou už odehrána
tři mistrovská utkání, v nichž Staré
Ransko získalo plný počet bodů se
skórem 18:1. V prvním venkovském
utkání naši porazili tým z Okrouhlice vysoko 1:7, v dalším utkání na domácím hřišti porazili tým z Dolního
Města 5:0 a třetí zápas skončil také
s vysokým skóre 6:0 s týmem z Lipnice nad Sázavou. Začátek sezóny se
vydařil, ale je potřeba neusnout na
vavřínech a bojovat v každém zápase
naplno.
za „A“ tým vedoucí mužstva
Ing. Jan Dymáček

Společné foto po vzájemném utkání TJ Spartak a Bohemians Praha

Ocenění bývalí hráči TJ Spartak

Rozlučka dorostu TJ Spartak

TJ SOKOL: ROZLOUČENÍ S  PRÁZDNINAMI

Dorost Spartak Staré ransko/víska
S koncem jarní části sezóny 2017–18 přišel i konec mužstva dorostu na Starém Ransku. Odchodem našich nejstarších hráčů do
týmu mužů a tří kluků z Havlíčkovy Borové zpět do mateřského
klubu jsme ani ve spojení s Vískou nebyli schopni dát tým dorostu dohromady. Dva kluci, kteří ještě mohou hrát za dorost, dostali možnost ve Ždírci nad Doubravou v krajském přeboru. Pouť
mládežnického fotbalu tak po více než čtyřiceti letech na Starém
Ransku končí. Snad jen na nějakou dobu. Za tento čas se mužstvu žáků, dorostu a později i přípravky věnovalo mnoho trenérů
a rodičů, za což jim patří velký dík. Pracovat s dětmi je totiž věc
krásná, ale někdy i velmi náročná.
Posledních několik sezón se po přechodu z žáků věnovali dorostu František Holcman, Miloslav Losenický, Miroslav Nepovím
a Jan Pecina. Velkou zásluhu na tom, že mládežnický fotbal na
Ransku dosud fungoval, má i bývalý hráč Starého Ranska Jiří
Šikl, který před lety přišel s nápadem založit přípravku. Tím se
fotbalová léta na Ransku prodloužila. Na závěr bych chtěl ještě
jednou všem, kteří se fotbalu na Starém Ransku věnovali nebo
v současné době věnují, poděkovat.

Letošní tradiční Rozloučení s prázdninami se konalo poslední srpnovou sobotu 25. 8. v areálu sokolovny. I přes velké ochlazení oproti
minulému týdnu se této akce zúčastnilo bezmála 90 dětí.
Děti letos soutěžily na 12 stanovištích, na nichž pro ně byly opět
připraveny různorodé soutěže jako například lezení po laně mezi
stromy, bungee running – běh na gumě, zatloukání hřebíků do
špalku, sestavování puzzle, lovení rybiček z kádě, hledání prstýnku
v misce s hrachem a další. Po splnění jednotlivých úkolů dostávaly
děti drobné dárečky a po projití všech stanovišť si zdarma pochutnaly na párku v rohlíku a nanuku dle výběru. Po celou dobu akce
byly pro děti zdarma zpřístupněny dva nafukovací skákací hrady, na
nichž se řádně vyřádily.
Hlavní poděkování patří organizátorům – členům TJ Sokola Krucemburk a dalším pomáhajícím – za vzornou přípravu této akce
a samozřejmě našim sponzorům, díky nimž se tato krásná akce pro
děti mohla uskutečnit: MINIGAL s.r.o., ELASTA-VESTIL spol. s r.o.,
Městys Krucemburk, Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.,
ELKO-Elektro s.r.o., BeHo spol. s r.o., STROJÍRNA BENC s.r.o., ZEMAS
Krucemburk, Pekařství Vacek a spol., ČSSD.

za dorost Jan Pecina

Těšíme se zase příští rok
na další ročník této krásné akce pro děti.
za TJ Sokol Tomáš Trávníček

I. A třída dorostu 2017–18 Staré Ransko/Víska
• Horní řada (zleva): Miloš Losenický st., David Neubauer, Filip
Krejčí, Filip Dymáček, Ondřej Pecina, Tomáš Blažek, Radek Klement, Jan Procházka, Vlastimil Ondráček ml., Jakub Korynt, Jan
Pecina, Vlastimil Ondráček st.
• Dolní řada (zleva): David Lupták, Stanislav Kristián Kolář, Miloš
Losenický ml., Pavel Soukup, Rudolf Bohuněk, Radek Černohorský, Michal Benák, Tomáš Slavík
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NA ORANŽOVÉ DRTI SE HRÁLO O KLIKU
V Klika aréně v Krucemburku se v sobotu
18. srpna uskutečnil již 6. ročník tradičního
klání tenistů amatérů převážně z regionů
Havlíčkobrodska, Hlinecka a Žďárska – turnaj čtyřher o putovní pohár „kliku“.
Po celý slunný den se hrálo na obou
kurtech za mírného zavlažování. Den před
turnajem nám vyprahlé kurty zalili vodou
místní hasiči. Bojovalo se ve dvou skupinách. V první bylo pět a ve druhé šest natřískaných párů. Později se hrálo v pavouku
o konečné umístění.
Favorizovaní David Bonaventura s Vláďou Saifrem z Hlinska suverénně prošli do
finále, v němž se střetli s dvojicí František
Trávníček a Jirka Marek z Vojnova Městce,
a po urputném boji podlehli soupeřům
4:6. Nutno poznamenat, že dvojka vítězů
vyhrála všech osm zápasů, do nichž v turnaji nastoupila. Třetí duo v pořadí Libor
Víšek a Jirka Habera z Hlinska v boji o konečné třetí místo pokořili 6:0 překvapení
turnaje Štěpána Bonaventuru a Mirka Filipusise, kteří již sotva pletli nohama po
předchozích těžkých utkáních.
Za zmínku stojí neprobojování se dále
v pavouku loňských vítězů Františka Čermáka a Mirka Blažka, kteří ve čtvrtfinále
skončili na raketách Libora Víška a Jirky
Habery. Velkou bitvu ve čtvrtfinále svedli

Pavel Blažek hrající s manželkou Alenou proti Štěpánu Bonaventurovi a Mirku Filipusisovi;
po zajímavém zápasu nakonec
veteráni vyhráli poměrem 6:4.
K občerstvení bylo připraveno
pivo Rychtář, trocha slivovičky,
buchtičky všeho druhu a především výborný guláš, po němž se jen zaprášilo. Přijel i vítěz 1. ročníku krucemburské
kliky Jirka Latislav a podělil se o rady a postřehy k tomuto slavnostnímu tenisovému
dni, který se všem velice líbil. Účastníci si
navíc mohli při hraní poslechnout tóny muziky od vedle konané svatební párty.
Závěrečné předání pohárků a cen, focení
a rozlučková kolečka pivka i slívky podtrhla
vynikající a přátelskou atmosféru turnaje
a účastníci si slíbili za rok na viděnou. Dalšími skvělými parťáky na turnaji byly dvojičky Jiří Hüblbauer – Martin Pátek, Miloš
Losenický ml. – Jan Losenický, Jiří Žemlička
– Martina Švecová, Miloš Losenický st. –
Ota Kohout.
Dalším vrcholem místní tenisové sezóny
bylo finále naší celoroční ligy ve čtyřhře,
v němž se vygenerovaly dvojice podle výsledků celoroční soutěže ve dvouhře s účastí celkem 20 hráčů. Proti loňské sezóně je to
o 6 hráčů navíc. Díky tomuto systému byly

dvojice vyrovnané. Největším kvalitativním
oživením je zapojení dvou hráčů z Vojnova
Městce – Jirky Marka a Františka Trávníčka
– do naší ligy, zvyšují úroveň herní kvality.
Nesmíme zapomenout na trénink těch
nejmenších, kteří se teprve učí dobrým tenisovým dovednostem pod dozorem kvalifikovaného trenéra pana Šrámka, jenž má
neskutečnou trpělivost a pozitivní přístup
k dětem. Pravidelně se každou sobotu tréninku zúčastňuje 10 dětí, především děvčat. Doufáme, že se zapojí více i hoši, jinak
budeme kopírovat vrcholový tenis v Česku,
v němž se ženám neskutečně daří a závidí
nám je celý svět, zatímco muži ze svých pozic ustupují.
Na kurtech máme nové oplocení, za což
patří dík krucemburskému Sokolu a brigádám pořádaným účastníky naší ligy. Po
třiceti letech už nové oplocení bylo opravdu
nutné. Děkujeme všem a hrajeme dál!

Loutkové divadlo oblázek
Pohádka Pyšná basa zahájila v únoru letošní sezónu loutkového divadla. Po ní pak
následovala pohádka Princezna Fňukajda
a loupežníci. V březnu jsme přijali pozvání
Městským kulturním střediskem Třebíč na
Třebíčské loutkářské jaro, které se konalo
24.–25. března v Národním domě v Třebíči.
Byl to 52. ročník krajské přehlídky amatérských loutkářských souborů. A protože se
pohádka Princezna Fňukajda a loupežníci v Krucemburku velmi líbila, odehráli
jsme ji také na této přehlídce.
Naše představení mělo velký úspěch
a největší návštěvnost ze všech souborů. Po
představení se děti mohly setkat s loutkami.
Nadšení dětí i dospělých bylo obrovské. Porota nás pak ocenila diplomem za poctivé
tradiční loutkové divadlo. Další pohádka,
kterou jsme odehráli v dubnu, byla vod-

nická. Pohádka Vodníkova Hanička
potěšila nejen ty, kteří čekali na vodníka,
ale dočkali se i všichni ostatní, kteří mají
rádi Kašpárka. V této pohádce se předvedl jako filuta a velký pomocník.
V květnu jsme připravili představení
pro mateřské školky O Budulínkovi.
Kromě mateřských škol z Krucemburku
a Vojnova Městce přišli i žáci nižších
ročníků ZŠ Krucemburku a Vojnova
Městce. Kino bylo úplně plné, ale když
začalo představení, zavládlo naprosté ticho. Po představení se děti přišly podívat na
loutky a odnesly si i malou sladkost.
Pohádku O Budulínkovi jsme odehráli
ještě 2. června v sokolovně v rámci oslav
777 let výročí městyse Krucemburk a 140 let
založení SDH Krucemburk. V letošním roce
jsme nechali vyrobit u řezbáře dvě nové

POSKYTNUTÍ DOTACE PRO IC
V roce 2018 jsme podali žádost o dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina na podporu turistických center v Kraji Vysočina pro Informační centrum a Pamětní síň Jana Zrzavého Krucemburk. Naše
žádost byla úspěšná a byla podepsána smlouva o poskytnutí
dotace v celkové výši 54.908 Kč. Dotace bude použita na dovybavení našeho infocentra (prezentační stojany, stojan na kola,
zařízení na zaznamenání počtu návštěvníků IC atd.), které zlepší služby, jež naše IC návštěvníkům nabízí.
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loutky – vlka a kozu,
které nám umožní odehrát nové pohádky.
Těšíme se na setkání při dalších představeních. Přesné termíny budou uveřejněny
na plakátech nebo na internetové adrese
http://divadlo-oblazek.webnode.cz
za LD Oblázek Dagmar Břeňová

PŘIPOMÍNKA 100. VÝROČÍ NAROZENÍ AKADEMICKÉHO MALÍŘE JIŘÍHO BINKA 
Před sto lety se v Krucemburku
narodil chlapec, jemuž byla vysočinská krajina inspirací pro
jeho první malířské pokusy. Ty
mu záhy otevřely bránu ke studiu na Státní umělecko-průmyslové škole v Praze. Nedlouho po
jejím ukončení navrhl na popud
krucemburského faráře P. Karla
Wiesnera skleněná mozaiková
okna pro zdejší kostel sv. Mikuláše. Tato realizace stála na počátku jeho
zatím nedoceněného celoživotního díla, které brzy překročilo hranice Vysočiny a jež na
poli užitého umění vnášelo progresivní tvarosloví do památkově významných objektů.
Jiří Binko se narodil v posledních týdnech
1. světové války v Krucemburku jako syn Dušana a Antonie Binkových. V Krucemburku
také vychodil obecnou a měšťanskou školu.
Po absolvování Státní reálky v Pardubicích
zahájil roku 1935 studium na Státní umělecko-průmyslové škole v Praze v ateliéru figurální a ornamentální kresby. Tamtéž od roku
1938 navštěvoval speciální školu pro užitou
grafiku, knižní umění a propagaci profesora Jaroslava Bendy. Studium ukončil v roce
1941. Zbytek války prožil v rodném kraji –
byl totálně nasazen jako pomocný dělník
u firmy Eckhardt a.s. v Chotěboři a ve strojírnách a slévárnách Josefa Janáčka na Starém Ransku (tam také spolupracoval s místním divadelním ochotnickým spolkem, pro
jehož scénu realizoval divadelní kulisy).
V této době se seznámil se svou budoucí celoživotní partnerkou Květuší, rozenou Hladovou z Hlinska. Sňatek uzavřeli roku 1946
v nedalekých Kameničkách, oddávajícím
byl krucemburský farář P. Karel Wiesner.
Ten byl rovněž iniciátorem první velké práce Jiřího Binka – skleněných mozaikových
oken do krucemburského kostela sv. Mikuláše. Zde, stejně jako v dalších dílech, projevil schopnost moderně umělecky ztvárnit
zadané téma často církevního charakteru,

sv. Anežka

sv. Václav

přiblížit jej pojetí druhé poloviny
20. století a zároveň návrh citlivě
zasadit do prostředí architektury
konkrétního historického období. Na okna v Krucemburku zobrazující české patrony (sv. Václava, Ludmilu, Anežku, Zdislavu,
Prokopa a Víta) navazuje cyklus
jihočeských gotických madon
v Kraselově na Strakonicku, dále
okna v kostele v Křižánkách na
Žďársku, vitráže pro někdejší pracoviště
Československé akademie věd umístěné
v benediktinském klášteře Na Slovanech
(Emauzy) nebo ve Staroměstské mostecké
věži v Praze.

sv. Prokop

sv. Vít

Tematicky i stylově na tuto tvorbu navázala jeho práce s kovem, např. návrh bronzového poklopu k románské kryptě kláštera
sv. Markéty v Praze-Břevnově a další jak
figurální, tak ornamentální návrhy kovaných mříží v různých církevních i světských
památkových objektech. Později spolupracoval i na kultivaci veřejného a podnikového prostoru: orientační plán botanického
parku v Praze-Průhonicích, osvětlovadla
pro kulturní dům v Králově Dvoře, plastika
pro VAKUS v Praze, informační tabule s logem Vysoké školy zemědělské v pražském
Suchdole apod.
Od konce 40. do počátku 60. let pracoval
akademický malíř Jiří Binko střídavě jako
samostatný výtvarník, byl zaměstnancem
mozaikářské huti Uměleckých řemesel a návrhového atelieru nakladatelství Orbis. Další zaměstnání
úřednického charakteru opouštěl
hned, jakmile celkové podmínky
ve státě umožňovaly návrat ke svobodné výtvarné činnosti. Byl členem Svazu čs. výtvarných umělců
od jeho založení až do doby jeho
rozpuštění (1969) – členem nového politicky kontrolovaného SČVU
(od roku 1970) se nestal. K výkonu
svobodného povolání pak tehdejší
nezařazené výtvarníky opravňovala už jen registrace u Čs. fondu
výtvarných umělců, veškerá jejich
tvorba pro veřejný prostor však
podléhala schvalování tzv. uměleckých komisí.
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* 3. 10. 1918 Krucemburk
16. 12. 1985 Praha

Po celý svůj život se Jiří Binko věnoval i veřejnosti doposud zcela neznámé malířské
tvorbě, počínaje ranou krajinářskou tvorbou svázanou s jeho rodným krajem přes
květinová zátiší a rodinné portréty až k celoživotní fascinaci literární postavou ideálního rytíře Dona Quijota, s jehož morálními
principy jej mnozí jeho současníci ztotožňovali. Věnoval se také grafice (od rané
spolupráce s nakladatelstvím Supraphon
přes drobnou grafiku – exlibris, svatební či
smuteční oznámení pro okruh přátel a známých – k nerealizovaným návrhům poštovních známek). Celá jeho tvorba, pohybující
se plynule mezi užitým a volným uměním,
se záhy oprošťovala od akademických

sv. Zdislava

vzorů a směřovala mimo veškeré dobové
trendy k svébytnému rukopisu výrazných
kontur, zjednodušujících linií a osobité barevné škály. Ve svém celku dodnes čeká na
své zhodnocení.
Na závěr nelze opomenout celoživotní
propojenost Jiřího Binka s rodným krajem
a jeho uměleckými tradicemi: rodinné vazby k malíři Františku Kavánovi, sochaři
Janu Štursovi, architektu Josefu Gočárovi, průkopníku fotografie Josefu Binkovi.
Dlouhodobé přátelství jej vázalo i k Mistru
Janu Zrzavému (1890–1977), který se do
tohoto kraje vracel jako do kraje dětství
a jemuž byl Jiří Binko oddaným přítelem
zvláště v jeho vysokém věku – v té době
se na místním úřadě osobně zasadil o splnění jeho přání z posledních: být pohřben
v Krucemburku na místě s výhledem do
kraje, kde se tehdy už běžně nepohřbívalo,
a „pod Binkovými okny“.
Při příležitosti oslav 700. výročí založení
Krucemburku vytvořil v roce 1966 grafický
návrh realizované textilní záložky s motivem náhrobku Mikuláše Střely z Rokyc,
použitého znovu (již posmrtně) v roce 1991
v souvislosti s oslavami 750. výročí první
historicky doložené zmínky městyse Krucemburk.
V roce 1994 Společnost Jana Zrzavého spolu s obecním úřadem zaštítily výstavu části
Binkova uměleckého díla v jeho rodišti.
Simona Binková
Foto: Interiér kostela
sv. Mikuláše v Krucemburku – Taťána Binková

fotoohlédnutí

Průběh stavby komunikací
v ulici Na Drahotíně
V průběhu léta pokračovala oprava místní komunikace a výstavba chodníku Na Drahotíně.

Nová cesta k hrobu Jana Zrzavého
Ve stylu „Bretaň“, podle něhož byl
navržen i hrob Jana Zrzavého, položil
pan František Němec novou cestu vedoucí k hrobu malíře Jana Zrzavého.
Cesta vyšla na 18.000 Kč.

Otevřeno nové víceúčelové hřiště za budovou ZŠ
Od září je žákům základní školy a v odpoledních hodinách spolkům
a sportovcům z řad veřejnosti k dispozici nové víceúčelové hřiště. Projekt s názvem „Víceúčelové hřiště v Krucemburku, k. ú. Krucemburk,
parc. č. 734/1“ byl zrealizován za přispění prostředků státního rozpočtu
ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Nové uvítací cedule
V průběhu července a srpna byly na příjezdu od Vojnova Městce a od Ždírce do
Krucemburku instalovány
nové uvítací cedule městyse Krucemburk. Grafický
návrh kompletně zpracoval
pan Mgr. MgA. Pavel Trnka,
Ph. D., z Lhoty pod Libčany.
Grafika byla inspirována barevnými odstíny příslušných
obrazů Jana Zrzavého. Spolu
s těmito cedulemi byly nainstalovány cedule upozorňující na zákaz podomního
prodeje v Krucemburku
a upozornění na kamerový
systém.

Domov

Nový chodník v ulici Hlubocká
V září byla dokončena výstavba chodníku v ulici
Hlubocká.

Hřiště Větrná
V ulici Větrná byla dokončena instalace herních prvků a mobiliáře. Herní
prvky jsou certifikovány a správu hřiště zajišťuje Úřad městyse Krucemburk. Někteří občané se dotazovali, proč terénní úpravy probíhají právě
tímto způsobem. Původní prostor byl ve sklonu ve dvou směrech, terén
byl proto srovnán tak, abychom vytvořili na rovině menší hřiště a kolem
něj rozmístili herní prvky a mobiliář. V polovině září zde byla zaseta
tráva. Na západní a východní straně tohoto veřejného prostoru provede
ŘSD ČR výsadbu stromů. Celkem byly provedeny práce za cca 353.000 Kč
(terénní úpravy 59.000 Kč, herní prvky a mobiliář 294.000 Kč).

Hřiště Vinička
Na Viničkách byla dokončena instalace herních prvků z akátu a dubové lavice. Herní prvky jsou certifikovány a správu hřiště zajišťuje
Úřad městyse Krucemburk. Na podzim bude provedeno osetí trávy
a ŘSD ČR provede výsadbu zeleně. Celkem byly provedeny práce za cca
620.000 Kč (terénní úpravy 41.000 Kč, veřejné osvětlení 151.000 Kč, herní prvky včetně mobiliáře 482.000 Kč).
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