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Zpravodaj  městyse  Krucemburk        3/2010 
 

STAROSTA  HODNOTÍ   
KONČÍCÍ  VOLEBNÍ  OBDOBÍ 

 

 

Připadá mně to jako včera, když jsem poprvé navštívil pana 
starostu Mgr. Jiřího Havlíčka, abych mu položil pár otázek pro 
náš zpravodaj. Čas utíká jako voda a stejně tak uteklo i čtyřleté 
volební období. A tak vyrážím po čtyřech letech na Úřad 
městyse, abych pro vás od pana starosty zjistil, co se v městysi za 
celé volební období podařilo, jaké byly příležitosti a zda se jich 
podařilo využít, jaké byly hrozby a zda se eliminovaly a co se 
naopak nepodařilo. Také nevynechám dotazy na projekty 
rozpracované a co plánuje v dalším období. Dopředu jsem si 
dohodl v jeho kanceláři dostatečný časový prostor, neboť 
zhodnotit čtyřletou práci ve stylu SWOT analýzy (silné a slabé 
stránky, příležitosti a hrozby), kterou hojně využívají vrcholoví 
manažeři pro současný stav a správný směr rozvoje svých 
společností a kterou já hodlám právě aplikovat zde, bude jistě 
časově náročné. Spoléhám na starostovu otevřenost a jeho 
kladný postoj k našemu zpravodaji z minulých návštěv, neboť 
shrnout vše na několik stránek našeho zpravodaje bude jistě 
náročné. 

Více na straně č. 5  
 

JAN  ZRZAVÝ (5. 11. 1890 – 12. 10. 1977) 
 

Před 120 lety se narodil malíř Jan Zrzavý. Toto výročí 
připomínáme několika příspěvky uvnitř listu. 

Více na straně č. 9 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

NOVÝ  LESNÍ  TRAKTOR  
VE  SLUŽBÁCH  M ĚSTYSE 

 

Vedení našeho městyse se podařilo získat dotaci na nový lesní 
traktor. Na podrobnosti jsme se zeptali odborného lesního 
hospodáře našeho městyse pana Jaromíra Mifky. 

Více na straně č. 12  
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DÁVNÉ  UHELNÉ  ŠTOLY   
U  VOJNOVA  MĚSTCE 

 

 

Od poloviny května do začátku srpna komplikovala dopravu 
v naší obci objížďka kvůli opravě propadlé silnice u Vojnova 
Městce. Pod silnicí v hloubce pěti metrů vedou souběžně dvě 
štoly. Průzkumné sondy zde odhalily rozsáhlé systémy důlních 

prací, vydřevěné štoly a nevyztužené 
kaverny. Jde zřejmě o pozůstatek 
hornické průzkumné činnosti pro 
těžbu uhlí z první poloviny 19. 
století. Souvisí nejspíš s činností 
tehdejších raneckých železáren, které 
patrně hledaly zdroje uhlí. I po 
ukončení těžby až do 80. let 19. 
století v lokalitě probíhala asi 
neorganizovaná občasná těžba. 
Podzemní chodby mají souvislost i 
s nevytěženou uhelnou slojí poblíž 

Vojnova Městce: uhelné štoly jsou na Vysočině sice raritou, 
avšak zde průzkumná těžba v minulosti probíhala. 

   (red) 
 

KRUCEMBURSKÝ  JARMARK  2010 
 

 
 

Fotografií se vracíme k 10. ročníku krucemburského trhu 
řemesel, který se uskutečnil 6. července na náměstí. Jeho 
program odpoledne obohatila Venkovská kapela ze Žďáru nad 
Sázavou. 
 

ZÁBAVNÉ  ODPOLEDNE   
SE  ŠERMÍŘI 

 

26. června k nám na hřiště ve Starém Ransku zavítali šermíři 
skupiny Exulis z Brna. Pozvali jsme je, aby děti seznámili 

s dobou dávno minulou. 
Představení bylo velice pěkné, 
děti si dokonce samy mohly 
vyzkoušet, jak se mohla cítit 
vznešená dáma nebo co 
obnášelo být rytířem. Po 
vlastním vystoupení soutěžily 
v dovednostech nejen 
rytířských – lukostřelba, 
souboj, šerm, ale i v jiných 
sportovních a dovednostních 
disciplínách. Za vysoutěžené 
body si pak vybíraly ceny, které jsme mohli díky sponzorům pro 

děti připravit. 
Počasí nám 
přálo, a tak si 
myslím, že to 
bylo pěkné 

odpoledne, 
kterým děti 
vstoupily do 

období 
prázdnin. Chtěla 
bych touto 

cestou poděkovat nejen organizátorům, ale především všem 
sponzorům, bez kterých bychom tolik krásných cen nemohli 
dětem nabídnout.   

Mirka Slanařová 
 

POUŤ  KE  SV.  ROZÁLII 
 

 
 

V neděli 5. září bylo sice chladné a větrné počasí, ale přesto se 
na cestu vydalo mnoho cyklistů a jejich cílem byla kaplička ve 
vesničce Radostín. Ve 14 hodin se tam na návsi konala již 
tradiční pouť k sv. Rozálii. Mši svatou u kapličky sloužil 
krucemburský kněz Piotr Balewicz, slavnostní náladu umocnil 
zpěv Chrámového sboru Krucemburk a dechový soubor. V 
závěru mše požehnal P. Balewicz  všem přítomným cyklistům 
jejich kola a popřál mnoho šťastných kilometrů bez nehod. 

  Marta Rejšková 
 

OHLÉDNUTÍ  ZA  PODOUBRAVSKÝM  
VÍCEBOJEM  2010 

 
28. srpna 2010 proběhlo soutěžní klání starostů obcí 

Podoubraví v Chotěboři na letním stadionu. Celkem soutěžilo 16 
obcí, a to v těchto šesti disciplínách: Střelba ze vzduchovky, 
Zatloukání hřebíku do dřeva, Šipky, Pivní štafeta, Střílení na 
branku fotbalovým míčem, Hra Za pokladem loupežníka Mikše.  
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I přes nepříznivé počasí podávali starostové vynikající 
sportovní výkony. Přestávky mezi jednotlivými soutěžemi 
zpestřilo vystoupení reprezentačního týmu děvčat sportovního 
aerobiku SK Buttula a na závěr vystoupení divadla SCHOD. 
Když před tribunu vyběhlo v červenobílých pruhovaných 
trikotech šest mužů z chotěbořského divadla Schod, někteří 
diváci nevěřili svým očím. Ovšem jen do okamžiku, než z 
amplionu zazněla píseň Poupata od Michala Davida. Páni herci 
odhodili své berle a hole a předvedli pravou nefalšovanou 
spartakiádu. Za svůj heroický výkon sklidili ohromný aplaus.  

Po celé odpoledne diváci mohli obdivovat nádherné pěvecké 
vystoupení studentky populárního zpěvu Andrey Moravcové.  

Pro publikum jsme měli připravenou soutěž v pití půllitru 

piva Chotěboř na čas, kterou vyhrál Martin Šmída z Chotěboře, a 
to v rekordním čase 5,89 vteřin. Cenu starostů za nejlepšího 
střelce si odnesla místostarostka Uhelné Příbrami za nastřílených 
50 bodů. 

Vítězným družstvem se stalo družstvo obce Jeřišno, na 
druhém místě se umístilo družstvo Chotěboře a na krásném 
třetím místě skončilo družstvo obce Víska, která se tímto stává 
pořadatelem pro příští rok.  

Velký dík patří sponzorům – Jednotě Chotěboř za nádherné 
dárkové koše pro vítěze soutěže, panu Ladislavu Škarydovi – 
Dřevokov za vybavení disciplíny Zatloukání hřebíku do dřeva a 
terčů na šipky a především pivovaru Chotěboř, který kompletně 
zabezpečil disciplínu Pivní štafeta, daroval vítězům spoustu cen 
a po celé odpoledne se diváci občerstvovali a soutěžící 
doplňovali síly pivem Chotěboř.  

Už se všichni těšíme příští rok do Vísky. 
Ing. Soňa Francová, organizátorka akce 
(webové stránky města Chotěboř) 

Celkové pořadí: 1. Jeřišno, 2. Chotěboř, 3. Víska, 4. Jitkov, 5. 
Sobíňov, 6. Uhelná Příbram, 7. Vilémov, 8. Krucemburk 
(Jiřina Moravcová, František Hoke a Jaroslav Dohnal), 9. 
Nová Ves u Chotěboře, 10. Libice nad Doubravou, 11. Borek, 
12. Havlíčkova Borová, 13. Ždírec nad Doubravou, 14. Oudoleň, 
15. Bezděkov, 16. Maleč 
 

Z  DĚNÍ  V  MŠ 
 

V průběhu letních prázdnin byla provedena celková 
rekonstrukce a 
modernizace kuchyně 
vybudováním nové 
elektroinstalace, rozvodů 
vody a topení. Prostředí 
kuchyně zvelebily nová 
dlažba a obklady, skříňky 
na ukládání nádobí, sporák 
a nerezové odkládací 
stolky. Moderními 
stahovacími roletami byla 
opatřena okénka na výdej 

obědů. Třída Krtečků byla vybavena novým dětským nábytkem, 
čímž děti po příchodu z prázdnin byly příjemně překvapeny. 

Letošní školní rok jsme zahájili s celoročním projektem 
„Země je kulatá a místa je v ní dost“. Je celkem zapsáno 75 dětí, 
čímž je MŠ plně obsazena. Zapsány jsou děti ve věku od 2 let a 
jsou nejen 
z Krucemburku, 
ale i z blízkého 
okolí. Co nás 
čeká? Hledání a 
poznávání nových 
kamarádů, 
poznávání 
prostředí MŠ a 
jejího okolí, 
každý měsíc den s jednou barvičkou, přijede divadélko „Úsměv“ 
s pěknou pohádkou, navštívíme místní kino. 

Doufejme, že dny strávené ve školce přinesou dětem pěkné 
zážitky a rodičům klid a pohodu. 

Více informací naleznete na www.mskrucemburk.cz. 
  kolektiv zaměstnanců MŠ 

 

ZAHÁJENÍ   
NOVÉHO  ŠKOLNÍHO  ROKU  V  ZŠ 

 

Začátek školního roku připadl letos na středu. V doprovodu 
svých rodičů a prarodičů překročilo práh naší školy 17 prvňáčků. 
Slavnostního zahájení nového školního roku se zúčastnil starosta 
Mgr. Jiří Havlíček, který společně s ředitelem školy Mgr. Jiřím 
Šiklem přivítal všechny žáky, zvláště pak ty nejmenší, všem 
popřál hodně studijních úspěchů v nadcházejícím školním roce 
2010-11. 

V letošním školním roce se na naší škole vyučuje celkem 185 
žáků v devíti třídách. V 1.–4. a 6.–9. ročníku se vyučuje podle 
školního vzdělávacího programu „Řeka života“, v 5. ročníku 
podle vzdělávacího programu „Základní škola“. 
Třídní učitelé v jednotlivých třídách: I. tř. Mgr. Helena 
Kafková, II. t ř. Mgr. 
Jitka Josková, III. t ř. 
Jana Votavová, IV. t ř. 
Mgr. Eva Vítková, V. tř. 
Lenka Debnárová, VI. 
tř. Mgr. Dana Kazdová, 
VII. t ř. Mgr. 
Monika Chmelařová, 
VIII. t ř. Mgr. Monika 
Henychová IX. t ř. Mgr. 
Alena Bencová 

Ostatní pedagogičtí pracovníci: Mgr. Miloslava 
Baumgärtnerová – zástupce ředitele školy, ICT koordinátor. 
Netřídní učitelé – Lenka Jonášová, Mgr. Jitka Kadlecová a Ing. 
Ivana Tomková, která působí na škole jako výchovný poradce. 
Funkci školního metodika prevence vykonává Mgr. Alena 
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Bencová. Ve školní družině pracuje vychovatelka Marcela 
Pospíchalová, která je zároveň asistentem pedagoga v první třídě. 

Na provozu školy se podílejí: Miroslava Slanařová – 
hospodářka, Zdena Málková – vedoucí školní jídelny, Milan 
Novotný – školník. O čistotu a pořádek se starají uklízečky 
Radka Fajtová, Marie Junová, Jana Lacková a Hana Němcová. 
Dobrou stravu ve školní jídelně připravují kuchařky Jitka 
Brožová, Helena Nováková a Pavla Trávníčková.  

Žáci naší školy mají možnost i v letošním roce pracovat 
v zájmových kroužcích. Vyučující nabídli dětem tyto zájmové 
útvary: výtvarný, sborový zpěv, dys angličtina, seminář 
z chemie, praktika z biologie, cvičení z M a Čj, psaní na 
klávesnici na PC všemi deseti, šikovné ruce, sportovní hry, 
volejbal, florbal. Rozběhla se práce v těchto volitelných 
předmětech: anglický jazyk, německý jazyk, výpočetní technika 
a ruský jazyk. 

I letos budou probíhat besedy, plánují se další zajímavé akce 
a projekty pro žáky 1. i 2. stupně. Opět se ZŠ zapojí do 
Recyklohraní, sběru papíru, pomerančové a citronové kůry. 
V průběhu školního roku se žáci zapojí do celé řady sportovních 
a vědomostních soutěží a olympiád, budou se aktivně podílet na 
přípravách oslav 60. výročí otevření ZŠ. V rámci oslav se 
v červnu uskuteční školní akademie a den otevřených dveří.  

Rodiče se mohou se svými náměty a připomínkami obracet i 
na členy Školské rady při ZŠ, která pracuje ve složení: 
členové rady z řad zástupců nezletilých žáků: Štěpánka 
Cisáriková, Bohuslava Pečenková, Eva Říhová 
členové rady jmenovaní zřizovatelem: Ing. Jiří Kasal, Ing. Jiří 
Kohl, Ing. Luboš Pleskač 
členové rady zvoleni pedagogickými pracovníky: Mgr. 
Miloslava Baumgärtnerová, Mgr. Alena Bencová, Miroslava 
Slanařová 

K zajištění informací o chování a prospěchu mohou rodiče 
navštívit kteréhokoli učitele vždy po předchozí domluvě. Na 
internetových stránkách školy jsou uvedeny mailové adresy na 
jednotlivé pedagogické pracovníky pro usnadnění komunikace. 
Všechny důležité informace ohledně chodu školy lze nalézt na 
webových stránkách školy: www.zskrucemburk.cz. 

Všem žákům přejeme úspěšné vykročení do nového školního 
roku 2010-11. Ať se ti nejmenší cítí ve škole dobře a naši 
nejstarší žáci si správně vyberou svoji životní cestu.  

 kolektiv zaměstnanců ZŠ Krucemburk 
 

CO  NOVÉHO  VE  ŠKOLNÍ  JÍDELN Ě 
 

Na konci minulého školního roku proběhla na naší škole mezi 
žáky anketa o tom, která jsou nejoblíbenější jídla, co by se dalo 
v naší jídelně zlepšit. Mnoho žáků uvedlo, že by si přáli pro 
přihlašování obědů používat čipy. A skutečně od začátku nového 
školního roku strávníci mají čipy, kterými se prokazují při výdeji 
oběda. Při odhlašování obědů mohou využívat nejen telefon, 

zapsání do sešitu 
odhlášek, ale i 
internet.  

A nejoblíbenější 
jídla našich žáků? 
Z polévek to jsou 
nudlová, česneková, 
čočková, gulášová, 
bramborová. Mezi 
hlavními jídly nejvíce 

bodovaly řízek, špagety, svíčková omáčka, ovocné kynuté 
knedlíky, buchtičky s krémem, pečené kuře.  

Školní jídelna poskytuje dětem zdravé a optimálně vyvážené 
stravování. Při sestavování jídelního lístku dbáme na 
doporučenou spotřebu tuků, cukrů, mléka, mléčných výrobků, 

masa, ryb, zeleniny, luštěnin. Každý měsíc sledujeme spotřebu 
těchto důležitých potravin v tzv. spotřebním koši.  

V současné době je cena oběda pro žáky 7–10 let 17 Kč, 11–
14 let 19 Kč a nad 15 let 20 Kč. 

Ve školní jídelně vaříme nejen pro žáky, ale i pro ostatní 
strávníky z Krucemburku a okolí. Cena oběda je 46 Kč. Pokud 
by měl někdo zájem o stravování v naší jídelně, bližší informace 
dostane u vedoucí jídelny, popř. na tel. 569697108.   

kolektiv zaměstnanců ŠJ 
 

SLAVNOSTNÍ  VY ŘAZENÍ   
ŽÁK Ů  9.  TŘÍDY 

 

Fotografiemi se vracíme k slavnostnímu vyřazení žáků 9. třídy 
29. června 2010 v obřadní síni ÚM Krucemburk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁKLADNÍ  UM ĚLECKÁ  ŠKOLA 
 

V odpoledních hodinách se ozývají z budovy, ve které sídlí 
ZUŠ, někdy příjemné, někdy méně příjemné zvuky. To je 
známka toho, že se do ZUŠ  po prázdninách opět vrátili učitelé 
se svými žáky. A není jich málo: v hudebním oboru studuje 78 
žáků, ve výtvarném oboru 15 dětí. Celkem tedy školu navštěvuje 
93 dětí. Jsou z Krucemburku i blízkého okolí.  Žáci ze Ždírce n. 
D. se mohou účastnit výuky přímo v ZŠ Ždírec, kam za nimi naši 
učitelé dojíždějí. 

Již nyní se mohou rodiče i ostatní posluchači těšit na různá 
vystoupení, která bude škola pořádat, rodiče žáků VO na 
společné hodiny s dětmi, kde budou vyrábět adventní věnečky i 
další pěkné věci. 

                                                                         Marta Rejšková 
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SLOVO  HEJTMANA 
 

Tak klasické léto máme za sebou, 
zůstaly čerstvé vzpomínky na dovolenou 
a očekávání, že snad ještě i podzimní dny 
budou příjemné a vlídné. Mne potěšilo, že 
přes všechny aktuální problémy 
s financemi jsem na Vysočině opět 
zaznamenal a částečně i prožil spoustu 
pěkných kulturně-společenských akcí. 
Festivaly i jednotlivé významné koncerty, 
historické a jiné slavnosti na náměstích 
měst i vesnické veselice.  

Opětovně jsme taky v létě vyhlásili 
výsledky soutěže o titul Vesnice roku. 
Vítězem se stala obec Vír hlavně díky 
celkové upravenosti obce a ekologickému 
přístupu v péči o veřejná prostranství. 
Komise taky chválila obec za bohatý 
kulturní život. U příležitosti vyhlášení 
výsledků Vírští připravili pro dalších 34 
přihlášených soupeřů veselici. Na ní jsme 
kromě nejvyššího titulu předali 
zúčastněným dalších patnáct ocenění, 
diplomů a čestných uznání za zajímavé 
pestré aktivity. Obce se měly čím 
pochlubit. Je to povzbuzující, protože pro 
náš typicky venkovský region je život na 
venkově přirozenou volbou. A i když 
stále častěji mladí odcházejí za prací do 
měst, na vesnici se později opět vracejí – 

vracejí se k životu skromnějšímu a 
družnějšímu. 

Skutečnost, že jsme venkovským 
krajem s obyvatelstvem rozptýleným do 
rekordního počtu 704 obcí (druhý největší 
v rámci všech krajů republiky), však 
přináší i nemálo starostí. Vyplývá z ní 
jistá roztříštěnost a obtížná dostupnost pro 
všechny služby, které občané ke svému 
spokojenému životu potřebují. V této 
souvislosti jako lékař vnímám 
pochopitelně komplikovanou 
situaci našeho regionálního zdravotnictví. 
Přes celkově nedobrý současný stav 
veřejných financí se snažíme udržet 
úroveň péče v našich pěti krajských 
nemocnicích na potřebné výši. Je ale třeba 
si přiznat, že i dlouhodobé neřešení 
koncepce našeho zdravotnictví i někdy 
nedomyšlené hospodaření v nemocnicích 
už vyústilo do nesnadné situace. Společně 
s naším odborem zdravotnictví a 
nemocnicemi intenzívně hledáme vnitřní 
rezervy. Je to obtížné a současný vývoj 
bude vyžadovat zodpovědný přístup od 
zdravotníků a vstřícné pochopení od 
pacientů. Určité celkové specializaci a 
racionalizaci provozů se nevyhneme. 
Cílem je zachovat maximum zdravotní 
péče v dostupnosti pacientům. Současně 
se nevzdáváme pokračující modernizace 

našich nemocnic a zpříjemňování 
prostředí pro pacienty i rozvoje ZZS. 
Například vstřícný a vlídný přístup 
zdravotnického personálu stále není vždy 
samozřejmostí a přitom žádné prostředky 
nestojí. Mezi ty úspěšné první kroky patří 
centrální nakupování zdravotnického 
materiálu a služeb včetně elektřiny a 
plynu. To organizuje odbor zdravotnictví 
krajského úřadu také prostřednictvím 
internetových aukcí, díky jimž jsme již 
ušetřili mnoho milionů. Ovšem další 
hledání úspor a co nejšetrnější racionální 
hospodaření jsou zcela nezbytnou 
nutností. Nedopustíme kolaps našich 
nemocnic, ale je třeba si uvědomit, že to 
nepůjde i bez určitých obětí, protože stav 
jejich hospodaření je opravdu nedobrý a 
bez oněch nových postupů a přístupů to 
nepůjde. 

Tak jsem se od letních příjemností 
dostal až k tomu, co mě teď nejvíc trápí. 
Nu – každá práce, kterou bereme vážně a 
zodpovědně, přináší i starosti. Raději tedy 
navážu na začátek. Podle předpovědí to 
vypadá na další docela teplé měsíce, takže 
se můžeme těšit na vlídné dny babího léta. 
Přeji vám jeho přívětivé prožívání.  

Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

 

STAROSTA  HODNOTÍ  KON ČÍCÍ  VOLEBNÍ  OBDOBÍ 
Pokračování ze strany 1

Pane starosto, čtyřleté 
volební období je u konce a 
naše čtenáře jistě bude 
zajímat Vaše rekapitulace. 
Když jste nastoupil před 
čtyřmi lety do funkce 
starosty, jak jste vnímal 
stav našeho městyse, 
respektive tehdy ještě 
obce? Jaké jste viděl 
hrozby nebo naopak příležitosti? 

Když jsem před čtyřmi lety nastupoval do funkce starosty, 
nestavěl jsem si žádné vzdušné cíle. Myslel jsem si, že když 
např. byla ukončena veřejná soutěž na dodavatele stavby 
kanalizace, že je mnohé připraveno, ale bohužel realita byla jiná 
a vše jsme museli odpracovat znova od začátku, včetně podání 
žádosti. Ptáte se mě na hrozby?  Hrozba městysi hrozila jediná a 
veliká a to, že se nepodaří využít období možnosti čerpání dotací 
z EU. Vůbec jsem netušil, že nejsou připraveny žádné projekty, 
ani plán realizace nějakých projektů. Kdybych chtěl obrazně 
přiblížit situaci, ve které se nacházelo nově zvolené 
zastupitelstvo a já starosta – od kterého se čekala změna 
k lepšímu, tak použiju přirovnání k běhu na čtyři kilometry. 
Startovní pole běžců již mělo za sebou více než čtvrtinu trati a já 
jsem stál ve startovních blocích teprve na startu. Když starostové 
okolních obcí podávali žádosti na realizaci projektů, my jsme 
příslušné žádosti a projekty schvalovali a plánovali. A v tuto 
chvíli se mě asi zeptáte, proč jsem tedy do toho šel. V době 
rozhodování, zda kandidovat, či nikoliv, jsem věděl, že budu 
dědečkem, a uvědomil jsem si, že až můj vnuk vyroste, z naší 
obce může být něco jako skanzen. Tj. prostor, kam sice rádi 

jezdíme, kde se nám líbí, ale bydlet tam nelze. A když jsem byl 
zvolen do zastupitelstva, tak jsem spolu s dalšími chtěl změnit 
stav k lepšímu a začít realizovat dané sliby. Víte, nějaké projekty 
byly zpracované, ale žádný se nedal realizovat hned, protože 
nebyly buď vykoupeny pozemky (silnice průmyslová zóna) nebo 
vyjmuty ze zemědělské půdy (pozemky na Vydrbalce atd.), či 
daný projekt byl absolutně mimo rámec vyhlášených dotačních  
programů.  

A co příležitosti? 
Hezky jste si připravil otázky, pane redaktore. Ve stylu nahoře 

nebo dole, vlevo nebo vpravo. Víte, v životě je mnoho 
příležitostí. Můžete se chovat kladně nebo záporně, vždy má 
mince rub i líc, obdobně je tomu v lidském životě. Mám-li se 
trochu k něčemu přiznat, což dělám nerad, tak je třeba říci, že 
když jsem v listopadu 2006 zjistil opravdový stav věcí na obci, 
tak jsem zvažoval: co dělat??? Dali jsme se na boj, tak jsme 
pracovali prakticky ve dne v noci,  soboty i nějaké neděle. Prostě 
jsme museli během dvou tří měsíců stihnout udělat tolik, co jiní 
připravovali rok a déle. Tento handicap vynulovat pouze 
zvýšeným úsilím a prací. V době, kdy jsme vyřizovali žádost na 
kanalizaci, jsme podávali žádost na bytovku. A současně bylo 
nutné začít připravovat další projekty dle schválených výzev 
dotačních programů, kterých je v naší republice 24 a v ostatních 
státech tak do 8. My Češi se někdy chováme jako velcí národovci 
a mudrci, ale sami sobě škodíme. Např. sousední kraje mají 
absolutně odlišně stanoveny priority. Pro ilustraci: 
v Pardubickém kraji obce mohou žádat dotace na opravy 
místních komunikací, ale v našem kraji to nelze, ale podporují se 
rekonstrukce městských center v okresních městech za 
stamiliony. My jsme nejdříve  zrekonstruovali  sociální zařízení 
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v domech čp. 345 a 193 včetně vnitřních rozvodů vody, odpadů 
a úprav elektroinstalace. 

Co dál se za toto období událo? 
Dále v průběhu výstavby bytového domu (10 nových bytů) se 

nám podařilo provést rekonstrukci ústředního vytápění 
v budově Úřadu městyse, obřadní síň byla celá opravena 
(podlahové krytiny, malby), v budově zdravotního střediska jsme 
z nevyužitých prostor vybudovali holičství a kadeřnictví se 
vším, co je potřeba (WC a další), aniž by se omezila funkčnost 
lékárny. Podařilo se provést celkovou rekonstrukci sociálního 
zařízení, kuchyně a šaten v mateřské škole. V rámci výstavby 
kanalizace (více než 8 km délky) jsme kompletně 
zrekonstruovali ulice Na Liškově, Masarykova, Dr. Drbálka, 
Na Kopci a ostatní opravili do funkčního využití. Okolo 
zdravotního střediska a náměstí byly vybudovány nové 
chodníky a hlavně se nám podařilo přesvědčit úředníky ŘSD, že 
je nutné zrekonstruovat hlavní silnici a provést práce až po 
položení kanalizace, což byl velikánský problém, ale podařilo se. 
V místě staré vozové cesty za hřbitovem je zřízena nová cesta, 
kdy lze vyjet ke katolickému hřbitovu a zaparkovat, na hřbitov 
byla zavedena voda včetně kanalizace, obdobnou opravu jsme 
provedli u evangelického hřbitova, tj. parkoviště a cesta ke 
kostelu. Ve spolupráci s panem farářem jsme přesvědčili 
úředníky na ministerstvu, že kostel sv. Mikuláše 
v Krucemburku  je památka hodná zřetele, byl zařazen do 
Programu záchrany architektonického dědictví a dnes již probíhá 
kompletní rekonstrukce věže kostela. V neposlední řadě jsme 
pronajali rekreační středisko Řeka a provedli rekonstrukci 
sociálního zařízení včetně připojení na čističku. Věnujeme 
pozornost přírodě, provádíme odbahnění a opravy rybníka 
Pobočný, v lesní činnosti (příchodem nového hajného) se 
zlepšila péče o les zalesňováním, ale i nákupem nového 
traktoru  včetně vybavení do lesa. Přes rozdílné názory 
některých se nám daří udržovat v činnosti kino, kde se pořádají 
besedy s osobností (14 hostů usedlo do křesla – pokračovat 
chceme od listopadu) a vystupuje zde loutkové divadlo Oblázek, 
kde má současně své zázemí. 

Jaké projekty jsou ještě rozběhnuty? 
V současnosti je již z 80 % provedena nová infrastruktura  

(hotova je voda, kanalizace, elektrika) k výstavbě nových domů 
Na Vydrbalce. Připravujme zasíťování plánovaných parcel Za 
Sokolovnou. Ve schvalovací fázi je Územní plán městyse. Byli 
jsme úspěšní s žádostmi na zateplení a výměnu oken na 
mateřské škole a základní škole. Je hotova dokumentace na 
zateplení a výměnu oken v bytových domech čp. 345 a 193. 
Máme projekčně a stavebně připravenou stavbu „Komplexní 
úpravy bytové zóny Viničky“  (zde bude vypsán dotační 
program v průběhu roku 2011) a je již zaplaceno potřebné 
vyjmutí pozemků. U toho projektu se jedná o vybudování 

dopravního hřiště pro nejmenší děti , sportovního areálu pro 
děti a rodiče včetně sociálního zařízení a napojení na 
cyklostezku od Vojnova Městce. Pomáháme Sokolům 
s profinancováním opravy stropu v sokolovně. V lokalitě Pod 
Parkem jsou připraveny k výstavbě nové bytové domy o 11 
bytech k vlastnickému bydlení a firma připravuje nabídku 
občanům s možností získání dotace a ještě zlevnění nabízených 
bytů. Na Starém Ransku bude ještě letos zahájena kompletní 
rekonstrukce zvoničky. 

Co plánujete dál v našem městyse? 
V následujícím období bychom rádi dokončili opravy 

hřbitovní zdi a cesty na katolickém hřbitově a chceme pomoci 
s dokončením oprav kostela. Musíme provést kompletní 
zateplení a výměnu oken na základní škole, kde se bude ještě 
opravovat střecha na  tělocvičně. Po dokončení prací na rybníce 
Pobočný provedeme rekonstrukci cesty v aleji. V plánu KSUS 
na rok 2011 je odkládaná rekonstrukce Hlubocké ulice 
v Krucemburku. Na rok 2012 a 2013 jsou připraveny komplexní 
pozemkové úpravy. Dále plánujeme provést zateplení a 
výměnu oken na bytových domech čp. 345 a 193 v ulici Dr. 
Drbálka . V neposlední řadě je příprava výstavby nové 
bioplynové stanice s možností vytápění základní a mateřské 
školy a připojení kanceláří a sušárny Zemědělské a.s. 
Připravujeme projekt na nové ozvučení obce (nový rozhlas), 
který bude zaveden i na Staré Ransko a do Hluboké. Chceme 
věnovat pozornost našim starším občanům a připravujeme 
možnost vybudování nového domu pro seniory. 

Chcete říci na závěr něco voličům? 
Ne vše se nám podařilo za uplynulé čtyři roky realizovat. 

Cítím dluh ve výstavbě nového hřbitova. Některé projekty se 
nepodařilo prosadit do financování, ale takový je život. Chci 
poděkovat všem občanům za trpělivost a toleranci, kdy jsme měli 
obec rozkopanou ze všech stran, nebylo to jednoduché období, 
ale o to více si vážím pochopení Vás všech. Jsem rád, že 
v mateřské škole se dětem líbí, v základní škole se děti 
vzdělávají, v základní umělecké škole rozvíjí své talenty. Chci 
poděkovat všem občanům, kteří se podílejí na činnosti 
v občanském životě, v kultuře – Společnosti Jana Zrzavého, 
loutkovému divadlu Oblázek, ochotnickému divadlu Štrůdl, ve 
sportu – Spartaku Staré Ransko, Perunu Hluboká, Sokolu 
Krucemburk, těm, kteří se starají o přírodu – Mysliveckému 
sdružení, Spolku zahrádkářů, i všem, kteří pracují s mládeží v 
SHM.  V  neposlední řadě je třeba ocenit činnost dobrovolných 
hasičů v Krucemburku a na Starém Ransku.  

A úplně na závěr, s pokorou v srdci, si dovolím požádat o 
podporu ve volbách, pokud chcete, abychom zlepšovali naši 
obec, místo  „Kde jsme doma“. 

Děkuji Vám pane starosto za rozhovor. 
Roman Dopita

 

 

INFORMACE  ZE  77. – 80.  ZASEDÁNÍ  RADY  MĚSTYSE 
 

77. zasedání – 1. 7. 2010           
* RM projednala žádost o finanční 
příspěvek ve výši 15.000 Kč na činnost 
cyklistického oddílu CYKLO KLUB 
OBERBANK , vedené pod č.j. 204/10. 
RM schvaluje příspěvek ve výši 8.000 Kč. 
* RM projednala žádost o finanční 
příspěvek neziskové organizace 
zabývající se výchovou dětí a mládeže – 
Salesiánské hnutí mládeže Klub 
Krucemburk  ve výši 15.000 Kč. RM 
schvaluje příspěvek ve výši 10.000 Kč. 
* RM projednala nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu, akce ZTV 

„Vydrbalka – Krucemburk – STL 
plynovod – 1 etapa“, těchto uchazečů: 
INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o, 538 63 
Chroustovice (nabídková cena zhotovení 
díla: 549.850 Kč bez DPH, 659.820 Kč 
včetně DPH), EKO-PLYN, N+N s.r.o., 
538 34  Rosice u Chrasti (nabídková cena 
zhotovení díla: 509.376 Kč bez DPH, 
611.252 Kč včetně DPH), ERMONT 
s.r.o., 539 01 Hlinsko (nabídková cena 
zhotovení díla: 558.459 Kč bez DPH, 
670.151 Kč včetně DPH). RM schvaluje 
zadání zakázky pro firmu EKO-PLYN, 
N+N s.r.o., Rosice 170, 538 34 Rosice.  

* RM projednala nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu, akce 
„Vodovod ZTV Vydrbalka – I. etapa 
Krucemburk, vč. domovních přípojek“, 
těchto uchazečů: EKOSTAVBY BRNO 
a.s., 618 00 Brno (nabídková cena 
zhotovení díla: 1.196.995 Kč bez DPH, 
1.436.394 Kč včetně DPH), Žďárská 
plynařská a vodařská, a.s., 591 01 Žďár 
nad Sázavou (nabídková cena zhotovení 
díla: 1.240.946 Kč bez DPH, 
1.489.135,20 Kč včetně DPH), VHS 
Bohemia a.s., Haškova 153/17, 638 00 
Brno (nabídková cena zhotovení díla: 
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1.098.174 Kč bez DPH, 1.317.808,80 Kč 
včetně DPH). RM schvaluje zadání 
zakázky pro firmu VHS Bohemia a.s., 
Haškova 153/17, 638 00 Brno. 
* RM projednala cenové nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu 
„ZTV Vydrbalka 1.A, 1.B etapa – místní 
komunikace“, těchto uchazečů: POPR 
spol. s r.o., Vážní 848, 503 41  Hradec 
Králové (nabídková cena zhotovení díla: 
1.985.379 Kč bez DPH, 2.382.455 Kč 
včetně DPH), Jan Matějka 
AUTODOPRAVA, 582 63 Ždírec nad 
Doubravou (nabídková cena zhotovení 
díla: 1 843 982,13 Kč bez DPH, 
2 212 778,56 Kč včetně DPH), Milan 
Pecka, Mistav s.r.o., Travní 934, 538 03 
Heřmanův Městec (nabídková cena 
zhotovení díla: 1.897.328 Kč bez DPH, 
2.276.7930 Kč včetně DPH). RM 
schvaluje zadání zakázky pro firmu Jan 
Matějka AUTODOPRAVA, 582 63  
Ždírec nad Doubravou. 
78. zasedání – 26. 7. 2010 
* RM projednala žádost M. R., 
Krucemburk ze dne 12. 7. 2010, č.j. 
749/2010/MK, o odkoupení části 
pozemku p.č. 142/17 o výměře 69 m². 
RM rozhodnutí odkládá po provedení 
místního šetření. 
* RM projednala žádost J. K., Žďár nad 
Sázavou ze dne 26. 7. 2010, čj. 781/2010, 
o odkoupení pozemku p.č. 1509/16 o 
výměře cca 915 m² v k.ú. Krucemburk – 
lokalita Vydrbalka na výstavbu rodinného 
domu. RM doporučí prodej ZM ke 
schválení. 
* RM projednala návrh smlouvy čj. 
757/2010/MK – Smlouva o zřízení 
věcného břemene číslo: IV-12-
2005271/VB/2, Krucemburk, kabelové 
vedení NN na pozemku 1735/1 v k.ú. 
Krucemburk. Smluvní strany: Městys 
Krucemburk jako strana povinná 
z věcného břemene a ČEZ Distribuce, 
a.s., Děčín jako strana oprávněná 
z věcného břemene. RM souhlasí 
s návrhem a podepsáním smlouvy. 
* RM projednala žádost M. K., 
Krucemburk, č.j. 782/2010/MK ze dne 
26. 7. 2010, o pronájem pozemku 
v blízkosti sběrných surovin na 
výstavbu montované plechové garáže. 
RM pronájem schvaluje. Poplatek za 
užívání veřejného prostranství bude 
stanoven. 
* RM projednala žádost o povolení k 
nakládání s vodami, schválení 
manipulačního a provozního řádu 
vodního díla „Ranský rybník“ , žadatel 

J. O., Roztoky u Jilemnice. RM stanovuje, 
že součástí podkladů pro rozhodnutí bude 
stanovena výše provozní hladiny na 
547,26 m n. m., maximální hladina 
548,16 m n. m. Zároveň bude přiložen 
posudek o stavebně technickém stavu 
stavidel včetně návrhu na jejich případnou 
opravu. 
* RM projednala a schválila zadávací 
dokumentaci a pokyny pro zpracování 
nabídky veřejné zakázky malého 
rozsahu „Snížení energetické náročnosti 
vnějšího pláště MŠ v Krucemburku“. 
* RM projednala a schválila složení 
komise pro otvírání nabídek a 
hodnocení nabídek takto: Ing. Jiří Kohl, 
Jaroslav Dohnal, Jaromír Mifka, František 
Hoke, Mgr. Jiří Havlíček. Náhradníci: 
Ing. František Kujan, ing. Luboš Pleskač, 
Jiřina Moravcová, ing. Věra Kujanová, 
Josef Strašil. 
79. zasedání – 9. 8. 2010 
* Starosta seznámil členy RM s návrhem 
ÚP Krucemburk . RM navrhla drobné 
úpravy plánu a celkově s návrhem ÚP 
Krucemburk souhlasí. 
* RM projednala návrh na finanční 
výpomoc obcím postiženým povodněmi. 
RM rozhodla poskytnout finanční 
výpomoc formou daru obcím v 
Libereckém kraji, a to: Obec Detřichov, 
Detřichov 2, 464 01 Frýdlant, IČO: 
00831468, částka 20.000 Kč; Obec 
Heřmanice, Heřmanice 2, 464 01 
Frýdlant, IČO: 00672068, částka 20.000 
Kč. 
* RM projednala návrh na 
profinancování přípojek splaškové a 
dešťové kanalizace a přípojek 
vodovodu na hranice parcel. RM 
rozhodla tyto přípojky dovést na hranici 
parcel. Přípojky budou zohledněny 
v kupních smlouvách na parcely ZTV 
Vydrbalka: přípojka na splaškovou a 
dešťovou kanalizaci v ceně 15.000 Kč a 
vodovodní přípojku 5.000 Kč. Majitelé 
parcel, kteří už mají uzavřenou smlouvu o 
prodeji pozemků, přípojky doplatí. 
* Starosta informoval členy RM o 
převzetí nově zakoupené lesní techniky. 
80. zasedání – 23 . 8. 2010 
*  RM byla seznámena s průběhem 
vyhodnocení nabídek veřejné zakázky. 
Dne 19. 8. 2010 bylo otevřeno 5 obálek s 
nabídkou, nabídka firmy Keltex, stavební 
společnost, spol. s r.o., Brno, otevřena 
nebyla pro nedodržení lhůty podání 
nabídek – čas doručení 19. 8. 2010 v 
10.03 hodin. Dne 23. 8. 2010 hodnotící 
komise ve složení Miroslav Mifka – 

předseda, Jaroslav Dohnal – 
místopředseda, Ing. Jiří Kohl, Mgr. Jiří 
Havlíček, František Hoke na základě 
seřazených nabídek podle nejnižší 
nabídkové ceny doporučila uzavřít 
smlouvu s uchazečem BW – Stavitelství 
s.r.o., Vysokomýtská 718, 534 01 Holice 
v Čechách – cena díla 2.016.450 Kč bez 
DPH, (2.419.740 Kč včetně DPH). Další 
v pořadí byly vyhodnoceny firmy: 
2. Vanderlaan, s.r.o., Praha 10 
 2.079.853 bez DPH 
3. Profistav Litomyšl, a.s 
 2.134.237 bez DPH 
4. Stavos Brno, a.s. 
 2.207.916 bez DPH 
5. Chládek a Tintěra, a.s. Pardubice
 2.256.879 bez DPH 
RM na základě zmocnění ZM schválila 
výsledek a doporučení hodnotící komise. 
* RM projednala návrh dodatku č. 1 
k servisní smlouvě uzavřené s OK 
COMP, s.r.o., Vojnův Městec 93, a 
schvaluje paušální odměnu zhotoviteli 
4.000 Kč měsíčně bez DPH a bez inflační 
doložky s tím, že zhotovitel má možnost 
každoročně požádat o navýšení paušální 
odměny. 
* RM projednala návrh dodatku č.1/2010 
k nájemní smlouvě mezi podílnickými 
obcemi Lesního družstva obcí a Lesním 
družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi, 
který se týká navýšení nájemného o 4 % 
na 40 % osvobozeného od DPH, ruší se 
pevná částka daně z nemovitosti – částka 
bude odpovídat konkrétním zákonným 
podmínkám v daném období. Při platbě 
nájemného se ruší omezení počtu ročních 
splátek. 
* RM projednala žádost pana V. M., 
Hlinsko vedenou pod čj. 819/2010/MK o 
prominutí poplatku za likvidaci 
komunálního odpadu za rekreační objekt 
ve Starém Ransku. RM žádost zamítá. 
* RM projednala a schválila návrh 
programu 27. zasedání ZM, které se 
bude konat 8. 9. 2010. 
* RM projednala a schválila nájemní 
smlouvu s firmou VHS Bohemia, a.s., 
Brno, IČ 47910305, na pronájem 
pozemku pod parkem. 
* Starosta informoval RM o výsledku 
provedeného auditu BIOS 
Krucemburk , na jehož základě pro 
požadovaný dotační program bude 
v dokumentaci doplněno využití tepelné 
energie pro vytápění MŠ a ZŠ. RM 
souhlasí a doporučuje i potřebné navýšení 
nákladů. 

 

INFORMACE  Z  26.  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTYSE  (23. 6. 2010) 
 

*   ZM projednalo a schválilo prodej 
pozemku parc.č. 1509/11 v k.ú. 

Krucemburk žadateli vedenému pod 
č.j.441/2010 za cenu 150 Kč/m2.   

*   ZM projednalo a schválilo prodej 
pozemku parc.č. 1509/14 v k.ú. 
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Krucemburk žadateli vedenému pod  čj. 
469/2010 za cenu 150 Kč/m2. 
*   ZM projednalo a schválilo prodej 
pozemku  parc.č. 1509/20 v k.ú. 
Krucemburk žadateli vedenému pod č.j.  
589/2010 za cenu 150 Kč/m2. 
*   ZM projednalo a schválilo prodej 
pozemku parc.č. 1509/21 v k.ú. 
Krucemburk žadateli vedenému pod čj. 
597/2010 za cenu 150 Kč/m2. 
*   ZM  projednalo a potvrdilo 
rozhodnutí RM o výsledku VZ 
„Pořízení lesní techniky městys 
Krucemburk“: a) VÁŇA Hybrálec, 
s.r.o., Hybrálec 16, 586 01 Jihlava, IČO: 
26030667, DIČ CZ26030667 je nabídkou 
nejvýhodnější s nejnižší nabídkovou 
cenou 2.046.400 Kč. bez DPH. RM 
schvaluje uzavření smlouvy s tímto 
uchazečem. b) PEKASS a.s, Přátelství 
987, 104 00 Praha 10, IČO 41693426, 
DIČ CZ41693426 s nabídkovou cenou 
2.718.00 Kč, je dalším hodnoceným 
uchazečem. Ostatní uchazeči byli 
vyřazeni pro nesplnění zadávacích 
podmínek. 

*   ZM projednalo a bere na vědomí dopis 
občanů Starého Ranska. 
*  ZM projednalo a schválilo smlouvu na 
prodej plynárenského zařízení (STL 
plynovodní přípojky) s VČP Net s.r.o., 
Hradec Králové, č. smlouvy 
94/2010/1510000303.  
a) ZM projednalo a schválilo  Mandátní 
smlouvu na zajištění výběrového řízení na 
akci „Snížení energetické náročnosti 
vnějšího pláště Mateřské školy 
Krucemburk“ a „Snížení energetické 
náročnosti vnějšího pláště Základní  školy 
Krucemburk“ s firmou CPS consulting, 
s.r.o., Praha IČO: 27391566 za cenu 
192.000 Kč včetně DPH. 
b) ZM zmocňuje RM ke schválení 
zadávací dokumentace na VZ „Snížení 
energetické náročnosti vnějšího pláště 
Mateřské školy Krucemburk“ a „Snížení 
energetické náročnosti vnějšího pláště 
Základní  školy Krucemburk“.  
*   ZM projednalo a zmocňuje RM 
k vyhodnocení nabídek a vyhlášení 
vítěze VZ malého rozsahu „ZTV 

Vydrbalka – Plynofikace“ a odsouhlasení 
podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.  
*    ZM projednalo a zmocňuje RM 
k vyhodnocení nabídek a vyhlášení 
vítěze VZ malého rozsahu „ZTV 
Vydrbalka – vodovod“ a odsouhlasení 
podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.  
*    ZM projednalo a zmocňuje RM 
k vyhodnocení nabídek a vyhlášení 
vítěze VZ malého rozsahu „ZTV 
Vydrbalka – místní komunikace“ a 
odsouhlasení podpisu smlouvy s vítězným 
uchazečem.  
*    ZM projednalo a schválilo návrh 
stanovení počtu 15 zastupitelů do ZM 
Krucemburk . Tento počet kandidátů 
bude zvolen dle  § 68 odst (1) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v Komunálních 
volbách 15. a  16. října 2010. 
*   ZM projednalo a schválilo odvolání 
Radima Hrůzy, Světlá nad Sázavou, ze 
statutárního orgánu – jednatele 
společnosti BIOS  Krucemburk, s.r.o. 
*   ZM projednalo a ukládá RM dořešení 
situace stanovení výše hladiny 
Raneckého rybníka. 

 

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. 

 
ZUBNÍ  POHOTOVOST  

 

2.-3.10 Dr. Krajcarová, HB Dobrovského 2023 
 telefon: 723 061 437 
9.-10.10 Dr. Cyrusová, HB Havlíčkova 2198 
 telefon: 569 432 014 
16.-17.10 Dr. Chládek, HB Humpolecká 244 
 telefon: 569 426 110 
23.-24.10 Dr. Brixi, HB Dobrovského 2023 
 telefon: 569 426 112 
25.-26. a 28.10 Dr. Swaczyna, Okrouhlice 186 
 telefon: 569 489 174 
6-7.11 Dr. Jirgl, HB Žižkova 14 
 telefon: 569 429 452 
13.-14.11 Dr. Klíma, Přibyslav, Bechyňovo nám. 
 telefon: 569 484 614 

17.a 20.-21.11. Dr. Pumprová, HB Hrnčířská 2925 
 telefon: 569 428 238 
27.-28.11. Dr. Vašíčková, HB Šubrtova 2170 
 telefon: 569 421 329 
4.-5.12. Dr. Čurda, HB Dobrovského 2023 
 telefon: 569 426 102 
11.-12.12 Dr. Kroutil, L.n S., Habrecká 450 
 telefon: 569 721 543 
18.-19.12. Dr. Drbohlavová, HB, Psychiatrická léč. 
 telefon: 569 478 360 
24.-26.12. Dr. Votruba, Štoky 
 telefon: 606 569 273 
 

 
 

OZNÁMENÍ 
 

Kroužek šikovných rukou se bude od 
začátku října 2010 opět scházet v 
budově základní školy od 17.00 hodin 
(přesný den bude stanoven po vzájemné 

dohodě účastníků). Zájemci se mohou přihlásit u paní 
Soukupové v prodejně textilu (tel.: 739 506 157). Všichni 
zájemci jsou srdečně zváni. 

  Ludmila Soukupová 
 

KOMINICKÉ  SLUŽBY 
 

Nezapomněli jste před topnou 
sezonou na kominíka? Pokud ano 
máme pro Vás pár kontaktů: 
 

kominík Chotěboř  737 130 523 
kominík Žďár n. S.  775 780 400 

 
OZNÁMENÍ 

 
KADEŘNICTVÍ, JANA MORAVCOVÁ 
Mikuláše Střely 420 
Krucemburk 
 
Provozní doba od 1. 10. 2010 
 
Pondělí:  12.00 – 16.00 hodin 
Úterý – Pátek:   8.00 – 12.00 hodin 
  12.30 – 16.00 hodin 
Telefon: 739 009 841 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 
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ODHALENÍ  BUSTY 
Pokračování ze strany 1 

5. listopadu 2010 uplyne 120 let od narození malíře, grafika, 
ilustrátora a scénografa Jana Zrzavého. Krucemburk si toto 
výročí připomíná několika kulturními akcemi. Tou první bylo 
slavnostní odhalení busty Jana Zrzavého na krucemburském 
náměstí.  

Už od června tohoto roku zdobí zdejší „náměstí stavěné do 
kopečka“ Mistrova busta, která vzešla z rukou jeho dobrého 
přítele – akademického sochaře Bohumíra Koubka. Bylo to v 
roce 1976, rok před malířovou smrtí, kdy vznikl tento krásný 
sochařský portrét Jana Zrzavého.  

Slavnostnímu odhalení busty byl v Krucemburku přítomen 
sochař Bohumír Koubek. Při samotné oslavě zazněla také jeho 

slova, která výstižně osvětlují jeho vztah 
k Janu Zrzavému.   

„Mám rád studánky v lukách. Když se 
do nich podívám, vidím tam nebe. Obrazy 
Jana Zrzavého jsou právě takové 
křišťálové, nesmírně čisté studánky. Je v 
nich celý vesmír. Miluju je. Říkám si, jaká 
je to čaromoc, že několik jednoduchých 
čar a doteků štětcem má takovou sílu? 
Jak velká je prostota!“ 

Hlavní proslov při odhalení 
busty Jana Zrzavého zazněl z úst 
nejpovolanějších. O osobnosti a 
díle Jana Zrzavého promluvil 
známý a velmi populární historik 
umění prof. PhDr. František 
Dvořák. Zasvěceně osvětlil 
celonárodní a mezinárodní 
význam cenného uměleckého 
díla Jana Zrzavého. Nechyběly ani osobní vzpomínky na krásné 

přátelství s Janem Zrzavým. Prof. František Dvořák je ve svých 
úctyhodných 90 letech příkladem svěžího člověka, který svým 
společenským šarmem okouzluje své okolí.  

Ozvláštněním celého 
slavnostního odpoledne 
bylo vystoupení 
Stanislava Michka, 
ochotnického herce z 
Chotěboře, který v 
kostýmu Jana Zrzavého 
promluvil malířovými 
ústy velmi věrohodně ke 
všem shromážděným.  

Mnozí kolemjdoucí 
se u busty zastavují a 
čtou: „Narodil jsem se v 
Okrouhlici, ale za svoje 
pravé rodiště pokládám 
Krucemburk.“ Pod 
těmito slovy je vyrytý malířův podpis. Ano, jsou to opravdu 
slova Jana Zrzavého. V knize „Jan Zrzavý vzpomíná na domov, 
dětství a mladá léta“ se můžeme dočíst pokračování tohoto textu: 
„Tam žili Zrzaví, příbuzenstvo, které jsem měl rád. I na hřbitově 
bylo plno Zrzavých, kované železné kříže s nápisy a korálové 
věnce, ale všechno dnes už zmizelo. Krucemburk byl také 
nejhezčí z měst a vesnic, 
které jsem jako dítě 
viděl. Městečko 
nastavěné do kopečka 
podle silnice, i náměstí 
do kopečka. Dětí v mém 
věku tam byla hromada, 
bratranci, sestřenice, 
rád jsem tam jezdil, 
Krucemburk byl 
eldorádo, ráj mých 
dětských let.“ Při čtení 
těchto malířových slov 
je zřejmé pomyšlení, že 
busta Jana Zrzavého 
nemohla snad být 
instalována jinde než 
právě na krucemburském 
náměstí.  

Celá akce byla finančně zabezpečena  městysem Krucemburk 
a sponzorskými dary.   

Za Společnost  Jana Zrzavého Dr. Jitka Měřinská 
 

VÝSLEDKY  VÝTVARNÉ  SOUT ĚŽE  
PO  STOPÁCH  JANA  ZRZAVÉHO 

 

Ke kulturním akcím u příležitosti výročí narození J. Zrzavého 
se řadí také dětská výtvarná soutěž „Po stopách Jana Zrzavého“. 
Letošní ročník byl již šestý v pořadí. Pořádala ji již tradičně 
Společnost Jana Zrzavého v součinnosti se Základní školou 
Krucemburk. Výtvarné práce, které zaslaly do soutěže děti 
z Krucemburku, Vojnova Městce, Oudoleně, Okrouhlice, 
Havlíčkovy Borové a ze Sobíňova, jsou milým dokladem toho, 
že cit pro výtvarné umění a vnímavost ke všemu krásnému žije i 
v řadách těch nejmladších. 

Obrázky pro ocenění vybírali: Jan Jiří Rathsam, malíř, člen 
Společnosti Jana Zrzavého, Josef Kaňka, výtvarník, Miloslava 
Michalová, členka Společnosti Jana Zrzavého. 

Kategorie podle témat: 
A – Místo, které maloval Jan Zrzavý, mýma očima dnes a volná 
tvorba 

na instalaci busty dohlíží přímo její autor 
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nakreslila Natálie Heroldová 

   nakreslila Simona Polívková 

B – Místo, kde je mi dobře 
C – Jeníkovy pohádky 
Kategorie A mladší žáci 
1. Natálie Heroldová 4. tř. ZŠ Vojnův Městec 
2. Kryštof Loula 4. tř. ZŠ Vojnův Městec 
3. Simona Polívková 4. tř. ZŠ Vojnův Městec 
Kategorie  A  starší žáci 
1. Vendula Michalová  7. tř. ZŠ Krucemburk 
2. Lydie Novotná 9. tř. ZŠ Krucemburk 
3. Barbora Matulová  8. tř. ZŠ Krucemburk 
Kategorie B mladší žáci 
1. Barbora Vaňková 5. tř. ZŠ Havlíčkova Borová 
2. František Venc  5. tř. ZŠ Havlíčkova Borová 
3. Aneta Josková 4. tř. ZŠ Krucemburk 
Kategorie B starší žáci – ceny nebyly uděleny 
Kategorie C mladší žáci 
1. Sára Wagnerová 1. tř. ZŠ Vojnův Městec 
2. Petra Kučerová 5. tř. ZŠ Krucemburk 
3. Simona Polívková 4. tř. ZŠ Vojnův Městec 
Kategorie C starší žáci – ceny nebyly uděleny 
Kategorie C zvláštní cena 
Jana Vařečková  5. tř. ZŠ Krucemburk 
Adam  Bula   3. tř. ZŠ Vojnův Městec 
Kristýna Rubková 4. tř. ZŠ Krucemburk 
Zvláštní cena 
Ondřej Béna     5. tř. ZŠ Oudoleň 
Karolína Vankátová 5. tř. ZŠ Okrouhlice 
Luboš Guhl  5. tř. ZŠ Sobíňov 
 

 
 

 
POHÁDKY  JANA  ZRZAVÉHO 

 

Jan Zrzavý je znám širší veřejnosti jako malíř, monografie, 
encyklopedická hesla i četné články v novinách a časopisech jej 
připomínají jako grafika, ilustrátora či scénického výtvarníka. 
Stranou pozornosti zůstává, že byl také autorem řady 
příležitostných textů (úvah, recenzí, vzpomínek aj.), v nichž psal 
o sobě, blízkých umělcích, zemích, v nichž pobýval, knihách, 
které ilustroval, apod. Tyto texty obsahují autobiografické pasáže 
a jsou cenným zdrojem pro bližší poznání jeho malířského díla i 
postojů k životu a světu, který ho obklopoval. Publikoval je 
hlavně v 20. a 30. letech v různých sbornících a časopisech; 
jejich výbor přináší kniha Jan Zrzavý. O něm a s ním (2003). 

Po první světové válce J. Zrzavý napsal i několik uměleckých 
textů. Většina zůstala v rukopisu. Otištěny byly jen krátké básně 
Dionysos (1918) a Útěcha duše (1920) a povídka Letní den 
(1919). Jde o lyrické texty, v nichž je patrný vliv symbolismu a 
zejména impresionismu – Zrzavého ovlivnila pražská výstava 
francouzských impresionistů (1907), hlavně díla V. van Gogha a 
P. Gauguina. V básni Dionysos psané volným veršem jsou již 
zřetelné znaky budoucího poetismu (Kdybych já byl krásný jako 
Dionysos, / šel bych na Václavské do Alhambry, / celý bych se 
svlékl, vstoupil do rotundy, / zatančil bych Dionysův tanec.). 

Zřejmě nejznámějším literárním dílem J. Zrzavého jsou 
Jeníkovy pohádky. Vydal je roku 1920 v edici Aventinum Otakar 
Štorch-Marien, který jejich vznik inicioval. V tiráži se uvádí, že 
kniha vyšla v nákladu pouhých 2.000 výtisků. 

Zrzavého pohádky vznikaly v období, kdy se – v reakci na 
spory o klasickou pohádku – začal formovat proud autorské 
pohádky. Vedle výborů z pohádek českých spisovatelů a umělců 
– např. třídílná Nůše pohádek (1918-20), kterou uspořádal Karel 
Čapek – začaly vycházet moderní pohádky Jiřího Wolkra, 
Heleny Malířové, později Marie Majerové, Karla Čapka aj. I 
když J. Zrzavý do tohoto proudu nepatřil, přesto v jeho prózách 
nacházíme některé postupy, které moderní pohádka využívala 
(antropomorfizace zvířat, pohádky, jež „se zdají“). 

V knize Jan Zrzavý vzpomíná... (1971, s. 14) autor uvádí, že 
večer „než jsem usnul, vymýšlel jsem si pohádky, zdálo se mi, že 
je píšu, celou pohádku jsem si odříkal ve snu“. Kompoziční a 
výrazové prostředky klasických pohádek využíval J. Zrzavý jen 
okrajově. Jsou psány popisným postupem, chybí jim výrazná 
zápletka a konflikt. Jeníkovy pohádky jsou souborem deseti 
lyrických próz, v nichž autor vyvolává své dětské sny o světech 
reálných i vybájených fantazií. Volně na sebe navazující texty 
spojuje postava malého hrdiny Jeníka. Nevýrazný děj pak tvoří 
sled setkání s různými lidmi a živočichy v reálných i fantaskních 
prostředích. 

Zrzavého současníci upozornili, že téma a poetika próz i 
výběr hlavní postavy připomínají prózu holandského psychiatra a 
spisovatele Frederika van Eedena (1860-1932) De Kleine 
Johannes (první díl 1885-86, druhý díl 1905, třetí díl 1906). 
Český překlad první části pod názvem Malý Jeník vyšel poprvé 
roku 1905, ve druhém vydání 1919, tedy rok před Zrzavého 
knihou. Pohádku přeložil Arnošt Procházka (1869-1925) a 
dřevoryty vyzdobil malíř a grafik František Kobliha (1877-
1962), jehož melancholické a snové dřevoryty a litografie 
připomínají malířské dílo  J. Zrzavého. 

J. Zrzavý v úvodu ke své knize připouští, že Eedenovu 
pohádku v dětství četl, odmítá však plagiátorství. Jeho pohádky 
jsou podle něj „vzpomínky na moje vlastní dětství, kdy jsem je 
snil, u řeky, v lese, na polích a mezích pohorské naší vesnice, v 
šerých koutech rodného domu a před usnutím na lůžku po 
dojmech dětské svojí četby“. 

Kniha začíná prózou se silně autobiografickými rysy Jeník. 
Hlavní hrdina knihy je obyčejný chlapec, který se slušně chová, 
je zbožný a poslouchá své rodiče: rodinná soudržnost je jednou 
ze základních hodnot, v nichž má malý Jeník životní oporu. Má 

však jednu pozoruhodnou 
vlastnost: když zavře oči, 
rozumí – stejně jako Jiřík 
z pohádky o Zlatovlásce 
– zvířatům, rozpráví s 
věcmi, jež jej obklopují, 
a naslouchá tajemnému 
životu kolem sebe. 

Tuto jeho vlastnost 
dokumentuje druhá próza 
Rodinné hodiny 
připomínající svou 
atmosférou Andersenovy 
pohádky. Jeník je 
nemocný a o půlnoci 
před ním oživnou „staré 
veliké hodiny z černého 
dřeva vykládané perletí. 
Ciferník byl rozpraskaný 

stářím, divně vyřezávané ručičky celé zčernalé. Po stranách 
ciferníku stáli v úzkých vysokých výklencích dva rytíři v lesklém 
brnění a modrými a bílými chocholy z pštrosího peří na 
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stříbrných přílbách. Měli červené suknice, na špičatých botách 
ostruhy a v jedné ruce drželi vztýčený meč a v druhé zlatý štít. Na 
podstavci pod ciferníkem byla namalována krásná zahrada s 
velikým bílým zámkem uprostřed, před ní byla malá studánka s 
alabastrovým zábradlím, a když hodiny bily, tekl do ní ze zlaté lví 
tlamy tenký pramének vody ze skla. Nahoře na hodinách seděla 
na zlatém křesle krásná dáma v bílých, skvostně vyšívaných 
šatech a závoji, hlavu měla skloněnou a hrála na zlatou harfu.“ 
Vyprávění krásné paní má – stejně jako ostatní prózy – tři 
roviny: snovou (oživlý svět hodin), vzdělávací (historie Zrzavého 
rodu) a výchovnou (krásná paní nabádá Jeníka, že se musí své 
mamince odvděčit: „ ...musíš býti poslušný, aby se nermoutila, 
pilně se uč, aby z tebe byl jednou řádný člověk. Tím jí uděláš 
největší radost a nejlépe se odměníš za její péči.“). 

Próza o hodinách dokumentuje jeden z charakteristických 
znaků Zrzavého pohádek, a to rozsáhlé popisy s řadou detailů. 
Autor v nich nezapře malíře: jak ukazuje popis hodin, dominují 
jim barevnost a prostorové uspořádání. Próza zároveň vede 
čtenáře k tomu, aby měl úctu k obyčejným věcem, které mohou 
být krásné a vyvolávat estetický prožitek. 

Další próza V nebi je první Jeníkovou cestou. O půlnoci pro 
něj přiletí velký balon s bílou paní a vydají se jím do nesmírné 
výšky: proletí vesmírem, projdou mléčnou dráhou připomínající 
krásnou pozemskou zahradu a dorazí k nebeské říši. Zlatým 
vlakem a posléze stříbrnou vzducholodí doplují k paláci, kde 
sídlí Ježíš Kristus. Ten Jeníka přijme a slíbí vyplnit mu jakékoliv 
přání. Klečící Jeník si přeje: „Milý, dobrotivý pane Ježíši, dej, ať 
všichni lidé přijdou do nebe.“  Popis Jeníkovy návštěvy u Ježíše 
připomíná staré barvotiskové obrázky. Próza pak nejvýrazněji z 
celé knihy zdůrazňuje, že křesťanská víra je pro malého Jeníka 
další životní jistotou a oporou.  

Z hlediska výstavby knihy má klíčový význam próza 
Čmelák: čmelák se stane důležitou postavou další části knihy. Po 
procitnutí ze zimního spánku, který stráví v mechu za Jeníkovým 
oknem, zahyne, ale poté dojde k jeho zmrtvýchvstání a 
nanebevzetí. Jeník, který chtěl čmeláka zachránit, je za svou 
snahu odměněn: čmelák jej přemění v malého skřítka a 
doprovodí ho při cestách do fantaskních prostor podzemí, kde 
Jeník podnikne výpravu do pravěké přírody, a lesní, hadí a vodní 
říše.  Jeník rozpráví se zvířátky a poznává jejich život. Pozorný 
čtenář najde v těchto pohádkách řadu motivů připomínajících 
některé pasáže z Karafiátových Broučků. Etickým posláním 
všech těchto próz je vychovávat čtenáře ke kladnému vztahu k 
přírodě. 

Poslední Jeníkova cesta Kolem světa názvem sice připomíná 
dobrodružnou prózu Julesa Verna, výrazně se od ní liší. Čmelák 
zavede Jeníka ke kouzelníkovi, který s ním na ohnivém koni 
rychlém jako blesk procestuje svět. Společně navštíví Moskvu, 
Čínu, Indii, New York, indiány, rovníkovou Afriku a Egypt. 
Jeník zde poznává život lidí, jejich zvyky a kulturu. Cesta končí 
v Praze: projdou Staroměstské náměstí, Karlův most a přes 
Malou Stranu se dostávají až na Hrad. Zde chlapce přijme 
prezident Masaryk. Jeník se mu svěřuje: „...chtěl bych býti jako 
ty, abych tolik dobrého pro lidi vykonal, aby všem bylo dobře a 
všichni mne milovali jako tebe.“ A tatíček Masaryk, jak je zde 
nazýván, Jeníkovi radí a zároveň vyslovuje poselství malému 
čtenáři: „Jen chtěj a snaž se, pilně se uč, aby z tebe byl řádný 
člověk, a až vyrosteš, pracuj a pomáhej každému člověku. 
Nikomu neubližuj, ale všecky lidi miluj a dobrým svým životem 
jim ukazuj, jak mají šťastně žíti.“ 

Závěrečná próza je – obdobně jako úvodní – realistická. Jeník 
vyrostl, jeho dětství skončilo a desetiletý chlapec se chystá na 
studium do města. Loučí se se všemi přáteli, které získal v 
předchozích pohádkách, a do kufru si dává také kouzelnou 
kuličku a krabičku s mrtvolkou čmeláka: obě věci ho spojují s 
dětstvím: „A když večer šel spát, klekl u kufru, prohlížel věci, 

které si vzal na památku, a díval se do křišťálové kuličky. Uviděl 
svoji maminku, uviděl svoje přátele z lesa, čmeláka a kouzelníka 
a lesní zvířátka a dlouho s nimi hovořil. A tak to činí dodnes...“ 
Dospělý člověk má nosit „po kapsách“ sny mládí. 

Kniha vyšla na Vánoce roku 1920, J. Zrzavý její úvod datuje 
17. října. Zřejmá snaha o rychlé vydání se odrazila v tom, že text 
obsahuje řadu chyb, především v interpunkci (čárky ve větě). 

Zrzavého obrazy počátečního období mají poetiku snového, 
lyrického přetváření světa, mají lyrický a snově měkký tvar. 
Karel Teige ve studii z roku 1923 uvádí, že „obrazy Jana 
Zrzavého jsou sny, zakleté v tajuplné krystaly... V jádře, v zkratce 
a náznaku spí zde celý jeho svět. Svět pohádky a království 
dětství, naivní zbožnost, upřílišněná citová prostota a něha při 
mediální tajuplnosti.“ Platí to i pro jeho prozaické Jeníkovy 
pohádky: vypovídají tak o spojení autorova dětství s jeho 
pozdější výtvarnou tvorbou. 

  Jiří Zeman 
 

VÝSTAVA  KNIŽNÍCH  ILUSTRACÍ  
JANA  ZRZAVÉHO 

 

„Z ilustrační tvorby Jana Zrzavého“ – to je název výstavy, 
jejíž vernisáž se uskuteční 5. listopadu v budově Úřadu městyse 
Krucemburk. Bude to přesně v den 120. výročí malířova 
narození a bude to právě v „městečku do kopečka“, které měl 
malíř tak rád a kde je také dle svého přání pochován. Koncepce 
výstavy je zaměřena na pohled do 
knižní ilustrační tvorby Jana 
Zrzavého. Cílem výstavy je 
akcentovat směrem k běžnému 
čtenáři specifika Zrzavého knižní 
ilustrační tvorby, tedy její 
nezaměnitelnost, osobitost a 
neopakovatelnost – vše, čím tyto 
ilustrace dokáží prohlubovat 
čtenářský prožitek.  

Jan Zrzavý měl ke knize už od 
útlého dětství velmi blízký, 
přemýšlivý a citově bohatý vztah. 
Dokladem toho jsou např. už i jeho dětské ilustrace, které 
vytvořil ve svých 11 letech k pohádce Zlatý déšť.  

Jan Zrzavý byl vždy „svůj“ – i ve své 
ilustrační tvorbě. Nechtěl se podřizovat 
ničemu, ani prostému obsahu literárního 
textu ne. On musel být textem okouzlen, 
musel si hluboce prožít a procítit jeho 
smysl, aby postihl jeho podstatu, jeho 
„duši“. Umění slova tak ruku v ruce s 
uměním výtvarným vychází vstříc 
čtenářově fantazii a hlubšímu pochopení 
uměleckého díla. 

V pojetí knižních ilustrací různých 

výtvarných umělců lze vysledovat rozdílné 
přístupy: od zdůrazňování popisné stránky 
obsahu knihy nebo naopak 
upřednostňování dynamiky děje až k pojetí 
náznakového formulování jistých 
symbolů. 

Jan Zrzavý byl celou svou duší zaujat 
každou knihou, kterou ilustroval. 
Směřoval téměř vždy k tomu, aby svými 
ilustracemi vyjádřil duchovní rozměr 
literárního díla. 

Všechny milovníky výtvarného umění a všechny, kdo rádi 
čtou a mají potěšení z krásných knižních ilustrací, srdečně zvou 
pořadatelé výstavy Společnost J. Zrzavého a městys Krucemburk 
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NOVÝ  LESNÍ  TRAKTOR   
VE  SLUŽBÁCH  M ĚSTYSE 

 

 
 

Pane Mifko, můžete nám jako odborný lesní hospodář 
našeho městyse nový lesní traktor trochu blíže popsat? 

Jedná se o univerzální kolový traktor značky NEW 
HOLLANDE s lesnickou nástavbou. Ta obnáší čelní rampovač, 
nesený naviják na tříbodový závěs o tažné síle 6 t, ochranné 
zasíťování a spodní ochranný rám. Dalším příslušenstvím je  
štěpkovač o průměru štěpkování do 16 cm, jednoosý třístranný 
sklápěcí třítunový přívěs, motorová pila a křovinořez. 

Může mít i jiná využití než v lese? 
Ano. Naviják i čelní rampovač je za deset minut sundaný a 

může se připojit např. čelní nakladač, škrabka na sníh, valník a 
podobně. Takže se dá využít stejně jako současný obecní traktor. 

Jak vypadala práce v lese před nákupem a co nám nový 
traktor p řinese? 

V minulosti se najímaly soukromé firmy. Čekalo se na jejich 
volné termíny a práce stála. Teď je traktor operativně připraven 
na každodenní použití. To nám ušetří nejenom časové prostoje, 
ale hlavně i spoustu peněz. 

Jak se vám osvědčil na prvních jízdách v lese? 
Při prvních jízdách v lese jsme byli maximálně spokojeni. Byl 

jsem mile překvapen pohodlím a výkonem oproti našemu 
starému obecnímu traktoru, což dá člověku energii udělat daleko 
více práce za stejný čas.  

Mluvil jste o novém štěpkovači o průměru štěpkování do 
16 centimetrů. To už jsou pořádné klády, že? 

Do nového štěpkovače jsme na zkoušku vložili starý vyschlý 
javor o průměru 15 cm, jak říkáte normální kládu, a jen jsme 
s potěšením koukali, jak zmizela ve štěpkovači bez náznaku 
jakékoli námahy. 

Co bude jeho hlavním využitím? 
Převážně bude využit v obecních lesích pro potřeby městyse a 

dále pak pro využití v obci. 
Co podle vašeho názoru ještě na traktoru chybí? 
Podle mého názoru má nový traktor vše, co potřebujeme. Je to 

velmi kvalitní stroj, který udělá v příštích letech v obci hodně 
práce. Jsem velmi rád, že se nám podařilo získat na takto 
potřebnou věc velmi vysokou dotaci. 

Děkuji, pane Mifko, za rozhovor a přeji novému traktoru 
mnoho naježděných kilometrů bez nehody a závažných poruch. 

Roman Dopita 

VYHRNOVÁNÍ  SILNIC   
Z  TÉ  DRUHÉ STRANY 

 
Blíží se nám zima a s ní i další sněhová nadílka. Zeptali 

jsme se proto pana Miroslava Kubového, který vyhrnuje sníh 
v naší obci, jaký je pohled na vyhrnování z kabiny traktoru. 
Jaké bylo vyhrnování v minulém roce? 

Loňské vyhrnování bylo opravdu náročné, sníh padal většinou 
mokrý a spad byl během krátké doby. Tomu většinou pomáhal 
silný vítr, který umí udělat pěknou závěj na každé zahrádce, 
natož na dlouhých otevřených silnicích. Pro mě to znamenalo 
každý den pečlivě sledovat předpověď počasí a podle toho chodit 
včas spát. 

Včas spát? To jste spal podle počasí? 
Ano. Když v noci má přijít sněhová vánice, musím si jít 

lehnout kolikrát i ve 20 hodin. Ve 2 hodiny v noci už začínám 
vyhrnovat, abych stihnul objet všechna stěžejní místa do 5 hodin 
ráno. To je stezka, náměstí, příjezdy autobusům, prodejny, 
Viničky. Do 6 hodin ráno pak škola, školka, hlavní parkoviště a 
dále všechny ostatní ulice v obci podle plánu využití provozu. 

Které dny jsou na vyhrnování nejnáročnější? 
Rozhodně to jsou dny svozu komunálního odpadu. Jejich 

požadavek je do 5 hodin ráno mít vyhrnuté cesty ke všem 
popelnicím a terén v kopcích posypán. To znamená, že musím 
vyhrnout celou obec, odpojit radlici, připojit sypač a ručně 
naházet posypovou drť, které zpracuji za zimu cca 20 tun. Tímto 
bych chtěl také poděkovat za pomoc p. Janu Strašilovi, který mi 
v těch nejhorších dnech vždy rád pomohl nad rámec svých 
vyhrnovacích povinností. 

Co vám při práci nejvíc pomáhá a naopak nepomáhá? 
Nejvíce mi pomáhají lidé, kteří si uvědomují, že při sněhové 

vánici těžko můžeme udržet všechny komunikace v bezvadném 
stavu, a s drobným úsměvem na tváři mě pokynou k pozdravení, 
místo toho, aby nadávali, že si musí „dvě hromádky sněhu“ 
vyhodit od branky vlastní lopatou. Naopak v loňském roce byl 
největší zátěží náš obecní, přes 20 let starý traktor. Bylo velmi 
málo dní, kdy jsem nemusel řešit nějakou poruchu. Nakonec se 
ale většinou stihlo dát vše do kupy, než se všichni hodlali rozjet 
do svých prací a děti do škol. 

Co by vám pomohlo tento rok? 
Nejvíce by mně pomohlo, kdyby nechumelilo. Ale teď vážně. 

Největším problémem jsou zaparkovaná auta na okraji chodníků 
na obou stranách, což mně znemožňuje průjezd s širokou radlicí. 
Tak kvůli dvěma špatně zaparkovaným autům nemohu vyhrnout 
celou ulici. Kdybych nevyhrnoval, tak by mě také nenapadlo 
tohle sledovat, ale zkuste se v zimě podívat při parkování, zda už 
někdo naproti neparkuje. Pro mě to znamená volný průjezd a pro 
vás, že se ráno dostanete včas do práce. 

Chcete něco dodat? 
Chtěl bych všem popřát zimu plné pohody a Vánoc na 

krásném bílém sněhu s nádechem větší tolerance a vnímání 
drobných problémů s větším nadhledem. 

Děkuji za rozhovor. 
Tomáš Trávníček 
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SDH  KRUCEMBURK 
 

Vážení spoluobčané, 
máme pro Vás opět pár informací, které se týkají 
činnosti SDH Krucemburk. Během léta jsme se 
zúčastnili několika soutěží, hasičských akcí i 
výjezdů. V neděli 4. 7. se konala na Starém Ransku hasičská 
soutěž pořádaná k příležitosti oslav výročí založení raneckého 
sboru. Čekalo nás velmi příjemně strávené odpoledne a ukázky 
jak nové, tak i staré hasičské techniky. Celá akce byla po 
organizační stránce dobře připravená a účastníci i hosté se jistě 
dobře bavili. Dne 31. 7. oslavil přibyslavský hasičský sbor již 
135. výročí ode dne svého vzniku. Na oslavy jsme byli pozváni a 
svou účastí jsme přibyslavské kolegy podpořili. Během hasičské 
sešlosti byly požehnány dvě nové cisternové automobilové 
stříkačky, které přibyslavští hasiči dostali, konal se i slavnostní 
průvod. Dále během srpna proběhlo školení řidičů naší jednotky 
ve Žďáru nad Sázavou. V sobotu 18. 9. proběhl v Havlíčkově 
Brodě 15. ročník soutěže IZS (integrovaného záchranného 
systému). I zde naši hasiči reprezentovali Krucemburk. Mladí 
hasiči se rovněž pečlivě připravují na podzimní kolo požární 
soutěže „Plamen“, které proběhne 9. 10. v České Bělé. 

Během uplynulých měsíců proběhlo i několik výjezdů. V 
pondělí 12. 7. se v 6:27 hodin rozhoukala siréna a všem členům 
výjezdové jednotky přišla SMS zpráva oznamující požár 1. 
stupně v budovách ždírecké firmy LANA. Do 9 minut k místu 
požáru vyjelo 8 našich hasičů. Na místě nám byl oznámen planý 
poplach, hlášení senzoru EPS bylo chybné. Nedlouho poté – 17. 
7. v 17:25 – nám byl oznámen další výjezd (technická pomoc) k 
čerpání vody z objektů v Radostíně. K výjezdu se seběhlo 8 
členů sboru, posléze jsme však zjistili, že se jednalo opět o 
mylné hlášení. V neděli 18. 7. byl ve 13:23 ohlášen požár 

elektrického vedení v ulici Hlubocká v Krucemburku. Jednalo se 
o elektrokabel pod úrovní země. Za čtyři minuty po vyhlášení 
poplachu byla již naše jednotka na cestě k danému místu, 
zasahovalo zde 11 hasičů z krucemburského sboru. Dále jsme se 
zúčastnili i mnoha dalších výjezdů technického a pomocného 
charakteru (čištění komunikací v obci, čištění kanalizace, pálení 
větví,...). 

Na závěr děkujeme Vám, našim spoluobčanům, za 
dodržování všech zákazů a omezení platících při zacházení s 
ohněm, díky čemuž se uplynulé letní měsíce obešly bez požárů 
lesů a luk. Děkujeme také firmě Stora Enso za poskytnutí 
materiálu a panu Romanu Zrzavému za přípravu palubek na 
opravu vrat hasičárny. Dále děkujeme firmě Elko Kopecký za 
montáž světel nad vraty. Díky patří i Úřadu městyse Krucemburk 
za podporu naší činnosti. 

 Martin Kasal, Martin Rejšek
 

 

NÁVRAT  K  OSLAV Ě  100.  VÝROČÍ  ZALOŽENÍ  SDH  STARÉ  RANSKO 
 

Výročí 100 let 
založení Sboru 
dobrovolných 
hasičů ve Starém 
Ransku byl 
věnován značný 
prostor již 
v prvním čísle 
časopisu Domov 
v letošním roce. 
Protože vlastní 
oslavy připadly 
až na neděli 4. července, vracíme se ještě k této události krátkým 
článkem a několika fotografiemi.  

Vlastní oslava byla zahájena slavnostním nástupem 
soutěžících družstev Starého Ranska a Krucemburku, včetně 

krucemburských mladých hasičů. Tady bych se chtěl trochu 
rozepsat, co se týče mladých hasičů. Je sice moc hezké, že máme 
úctu k historii, ale za velice důležité bych pokládal skutečnost, že 
v účasti mladých hasičů je jakási záruka pokračování této velice 

záslužné činnosti. Děkujeme všem mladým hasičům a jejich 
vedoucím. 

Starosta SDH Staré Ransko pan Jiří Holas zahájil slavnostní 
odpoledne přivítáním všech hostů a 
zúčastněných a poté následovalo 
sportovní zápolení. Svoje dovednosti 
předvedlo družstvo Starého Ranska a 
Krucemburku. Rozhodně zajímavé bylo i 
předvedení dovednosti mladých hasičů, 
mladších i starších z Krucemburku. 

Součástí zápolení byly i úsměvné 
soutěže, jako třeba pivní štafeta, ale tady radši nebudu uvádět 
výsledky, aby někdo neměl doma problémy.  

První místo zaujalo družstvo SDH Staré Ransko. Zřejmě 
hlavní roli sehrála domácí půda. Či ne? Ale ať už je to tak, či tak, 
velký pohár starosty městyse Krucemburk získalo domácí 
družstvo SDH Staré Ransko. GRATULUJEME! 

Součástí slavnostního 
odpoledne byla i malá 
výstava starší techniky. 
Velkou raritou bylo 
vystavení 1. motorové 
stříkačky, kterou obec Staré 
Ransko pořídila v roce 1937 
a ošetřuje ji ve své zbrojnici 
dodnes, i když už není 

funkční. Jedná se o stříkačku firmy „Stratílek“ Vysoké Mýto. 
Slavnostní den se vyvedl včetně počasí. Hasiči ze Starého 

Ranska připravili i dobré pohoštění a všechno proběhlo v dobré 
pohodě. Děkujeme!!! Děkujeme i za účast občanů. 

                                                                             František Hoke 
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PERUN  CUP  2010 
 

Účastníky 13. ročníku Perun cupu 
přivítala na hlubockém hřišti hustá mlha, 
která se k potěšení všech v průběhu 
vytratila a začal tak pěkný slunečný den. 
Počasí tedy dostalo tradici našeho turnaje, 
když nám v liché ročníky svítí a sudé prší. 
Alespoň víme už dnes, jak bude příští rok. 

Z pozvaných mančaftů vypadl opět jako loni tým Chlumětína, 
a tak skupina „A“ se utkala pouze ve třech. Jelikož všechna 
utkání dopadla remízou, došlo na penalty. Nejvíce štěstí měl 
Perun a společně s Norwichem postoupili do semifinále. Ve 
skupině „B“  dominovali FC Vinička, kteří zvítězili ve všech 
utkáních. Do semifinále je doprovodila Chotěboř na lepší skóre  
před dorostem Starého Ranska. V boji o páté až sedmé místo 
přehrály Janovice Ransko 2:1 a remizovaly s Dream Teamem 
2:2. Posledně jmenovanému se započítával výsledek s Ranskem 
ze skupiny, a tak bylo rozhodnuto o spodních příčkách na turnaji. 
V bojích o medaile v prvním semifinále porazil Perun Chotěboř 
5:0 a ve druhém  FC Vinička Norwich 2:1. V zápase o třetí 
příčku se tedy utkaly týmy Norwich a Chotěboř, ve kterém 
mužstvo z Hlinska zvítězilo 5:0. Ve finále si to poté rozdaly  dva 
místní týmy Perun Hluboká a FC Vinička. Tento zápas skončil 
nerozhodně 2:2, a proto musely přijít na řadu pokutové kopy. V 
těch byli úspěšnější hráči z Viniček a stali se tak vítězi 13. 
ročníku Perun cupu. 

Na závěr patří dík všem týmům, že se našeho turnaje 
zúčastnily, zvláště bych chtěl vyzdvihnout Dream Team, který na 
Vysočinu cestoval 80 km, ačkoliv nebyl kompletní. Jednoduše 
nezklamal na rozdíl od některých, kteří to mají do Hluboké pár 
kilometrů. Poděkování také patří sponzorům Zemědělská a. s. 
Krucemburk, Pivovar Hlinsko, ÚM Krucemburk a starostovi 
Jiřímu Havlíčkovi, který zajistil a osobně předal ceny za 
jednotlivá umístění. Konečné pořadí: 1. FC Vinička, 2. Perun 
Hluboká, 3. Norwich Hlinsko, 4. Chotěboř, 5. Parta Hitc 
Janovice, 6. Staré Ransko – dorost, 7. Dream Team 

 

PERUN  V  MAĎARSKU 
 

Po roce se Perun vrátil na pobřeží Balatonu, aby se zúčastnil 
fotbalového turnaje Akali Cup 2010. Loni se to všem účastníkům 
líbilo, a tak nebyl důvod, proč si to nezopakovat.  

V pátek brzy ráno odcestovala celá výprava přes Slovensko do 
maďarského Györu a zde jsme navštívili známé místní termální 
lázně, velmi pěkný vodní areál, který má co nabídnout dětem i 
dospělým. A na různých vodních atrakcích jsme strávili celý den. 
Večer jsme odcestovali do kempu, kde nás čekalo velmi 

nepříjemné překvapení, a to v podobě obrovských hejn cikád. 
Tento drobný hmyz nekouše, ale v noci otravuje svou 
přítomností a bzučením, které vypadá jako zvuk jihoafrických 
vuvuzel. Ale po prvotním rozhořčení jsme si rychle zvykli. 

V sobotu se všichni koupali v Balatonu a od 17 hodin jsme 
měli odehrát první zápas v turnaji. Jenže došlo ke špatné 
komunikaci mezi organizátory turnaje a starostou obce a v rámci 
oslav v Balatonakali se tu kromě turnaje měla ještě sehrát 
exhibice starých gard domácího týmu a Ferencvároš Budapešť. 
Perun tedy svlékl dresy a jako náhradní program byl zvolen výlet 

do přístavu v Balatonfürhedu. 
Neděle byla ve stejném scénáři jako den předchozí. Původně 

byl naplánován výlet na termální jezero Hevíz, ale rozhodli jsme 
se, že bude lepší v takovém horku necestovat a zůstat u Balatonu. 
Večer jsme pak odjeli na hřiště a na druhý pokus odehráli utkání 
se Zánkou; skončilo remízou 4:4.    

Pondělí bylo pro většinu ve znamení nákupů dárků a suvenýrů 
na památku z Balatonu, a kdo nenakupoval, ležel na travnaté 
pláži v Akali kempu anebo rybařil na nedalekých molech. Od 18 
hodin Perun nastoupil proti domácímu týmu Balatonakali a ten 
jsme přehráli neuvěřitelným výsledkem 12:1. Díky této výhře a 
lepšímu skóre jsme v turnaji získali první místo a pěknou 
odměnu 40.000 forintů. Po převzetí cen jsme se všichni odebrali 
do kempu, abychom nažhavili náš kotlík. Grilovalo se od steaků, 
klobás až po zeleninu – no a k tomu soudek 12° rychtáře. Vždyť 
bylo co slavit!!! 

V úterý ráno jsme si zabalili, rozloučili se s Robertem a odjeli 
na Slovensko do termálního koupaliště Velký Meder. Po 
celodenním koupání pak náš dromedár nabral směr Vysočinu a 
z turnaje na pobřeží Balatonu už zůstaly jenom vzpomínky. Snad 
někdy příště.  

 Tak zase za rok Perun s Vámi!   
   Luděk Strašil

 
 

DIVADLO  ŠTR ŮDL  SVÝM  FANOUŠKŮM 
 

Drazí vážení i znechucení příznivci našeho divadelního 
ochotnického spolku. Mám pro Vás skvělou zprávu. Pro tento 
rok Vás ušetříme našich povrchních, obscénních a 
rychlokvašených scének, které jsou urážkou celosvětového 
divadelního umění na celá staletí. Ale již příští rok, přátelé, se 
můžete těšit nejpozději do Velikonoc na naše báječné, skvostné, 
originální a nadčasové ochotnické umění, bez kterého prostě 
nemůžete žít. Po dokončení oprav sokolovny připravujeme 

besídku, která Vás naplní představami a hormony štěstí a blaha, 
že Vás z toho ani soukromý psychiatr nedostane! Tak si prosím 
plánujte své řádné dovolené až po Velikonocích.  
A dál to znáte… Máme Vás rádi, tak si to ne…….!   

 
 

Winca von Samotzin, ředitel DŠK 

 
 

Zpravodaj městyse Krucemburk, vydání 3/2010. Vydává Úřad  městyse Krucemburk, e-mail: redakce@krucemburk.cz Redakční rada: Tomáš Trávníček, Roman 
Dopita, Jiřina Moravcová, Marie Šillerová, Pavel Vomela, Jiří Havlíček, Jiří Zeman. Šéfredaktor Roman Dopita, jazyková korektura Jiří Zeman, grafická úprava 

Tomáš Trávníček. Registrační značka MK ČR E 17399. Příští uzávěrka 20. 11. 2010. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat. 
Tiskové chyby vyhrazeny, názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Vytiskl UNIPRESS Žďár nad Sázavou. 
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DRAČÍ  LODĚ  NA  VELKÉM  DÁ ŘKU  –  NEJVĚTŠÍ  ZÁVOD  V  ČR 
 

Předposlední víkend v srpnu se konal již čtvrtý ročník 
závodů dračích lodí na Velkém Dářku. Tento závod byl 
velmi mimořádný. S 59 soutěžícími posádkami se totiž stal 
největším závodem dračích lodí v České republice. Pro nás 
je mimořádný tím, že nebýt občanů našeho městyse, možná 
by se na Dářku ani nezávodilo. Jedním ze zakladatelů této 
akce, moderátorem a programovým ředitelem v jedné osobě 
je všem dobře známý šéfredaktor našeho zpravodaje Roman 
Dopita. Kulturní program pro děti plně zajišťuje loutkové 

divadlo Oblázek a divadlo Štrůdl za podpory TJ Sokol Krucemburk. Dalším nepostradatelným článkem této akce je bezesporu Perun 
Hluboká. Jeho členové každý rok zajišťují stavbu mol pro dračí lodě a jejich následné rozebrání. V prvním ročníku dokonce zvítězili a 
po celý rok se těšili z putovní trofeje – dračí hlavy. Letos byli opět mezi favority závodu. Bohužel nešťastným a ukvapeným zásahem 
startéra přišli o možnost bojovat o medaile. Startér se Perunům přímo na závodě veřejně omluvil, ale to už jim dračí trofej domů 
nepřinese. Tak co dodat. Snad jen hlavu vzhůru, kluci, příští rok jim to určitě nandáte. Všichni budeme držet palce. 

Tomáš Trávníček 

 

TJ  SOKOL  KRUCEMBURK 
 

Poslední prázdninový 
víkend jsme již tradičně 
pořádali Rozloučení 
s prázdninami, kde si děti 
z širokého okolí mohly 
užít hezké odpoledne plné 
rozmanitých soutěží a 
odměn. Jsem velmi rád, že 
i přes nepřízeň počasí byla 
tak vysoká účast. Hned při 
vstupu dostal každý malý 
návštěvník lístek na párek 
v rohlíku a zmrzlinu 
zdarma. Za absolvování 
všech soutěží dostávali 
lístky, které mohly poté 

vyměnit za spoustu zajímavých cen. Nejvíce mě zaujala jedna 
malá holčička, která si na začátku prohlédla všechny ceny a jako 
první úkol si předsevzala vysoutěžit keramický obrázek pro 
maminku a až teprve pak dárečky a sladkosti pro sebe. Chtěl 
bych poděkovat všem lidem, kteří se aktivně podíleli na hladkém 

průběhu akce, dále ÚM za finanční příspěvek, ČSSD za 
zapůjčení skákacího hradu a všem sponzorům, bez nichž bychom 
tuto akci pro děti těžko mohli realizovat.  

Jsem také rád, že se rozsáhlá rekonstrukce stropu sokolovny 
blíží ke zdárnému konci a my už konečně budeme smět opět 
sokolovnu plně využívat. Výztuhové traverzy jsou již navařené a 
natřené na svých místech, strop má nový záklop ze sádrokartonu, 
je nainstalováno nové osvětlení, vymalováno a právě teď 
pracujeme na generálním úklidu. 

V průběhu léta se nám také podařilo dokončit výstavbu 
sprch pro návštěvníky sokolovny a sportovního hřiště a 
zrekonstruovat šachovnu a kuchyň. Velmi si vážím sester a 
bratrů Sokolů, kteří se na těchto všech brigádách aktivně podíleli 
a jimž za to právem patří veliké díky a uznání. 

Naši nově zrekonstruovanou sokolovnu si můžete 
prohlédnout i vy a to 13. listopadu při pořádání taneční zábavy 
k oslavě znovuotevření sokolovny po rekonstrukci. K tanci i 
poslechu bude hrát rocková kapela Telegraf. 

Všichni jste srdečně zváni. 
Tomáš Trávníček, starosta TJ Sokol Krucemburk

 

OHLÉDNUTÍ  ZA  NAŠÍM  ZPRAVODAJEM 
 

Dnes už jen s nádechem nostalgie vzpomínám na tvorbu 
našeho prvního čísla zpravodaje o Vánocích roku 2006. 
S nepřítomným pohledem do prázdna se procházím detaily 
vzpomínek, které mi vyvolávají drobný úsměv na tváři. A aby 
ne. Po čtyřech letech práce na zpravodaji, vydaných šestnácti 
číslech a zhruba šesti stech padesáti dlouhých hodinách 
strávených na jejich realizaci vzpomínáme spíše na ty hezké 
chvilky a problémy, s kterými jsme se potýkali, vidíme méně 
významné. Ale pojďme se podívat do zákulisí našich novin 
pěkně od začátku. 

Před komunálními volbami v roce 2006 jsme cítili s mým 
kolegou, současným redaktorem Tomášem Trávníčkem silnou 
potřebu změnit informovanost nás občanů prostřednictvím 
místního zpravodaje na informace otevřené, necenzurované, 
popisující hlavní události v naší obci a informace o místních 
spolcích a organizacích nejen vybraných, ale všech. Po 
výsledcích komunálních voleb jsme s radostí zjistili, že váš názor 
je stejný, a my dostali příležitost. 

Měl jsem na začátku jasnou představu o obsahu zpravodaje i 
o jeho novém vzhledu. Ale jak to v životě už bývá, ne všechny 

naše představy se vyplní. Původní myšlenkou byla představa o 
zpravodajském 
programu, kde 
vytvořit 
šestnáctistránkové 
noviny bude 
procházka růžovým 
sadem a časově 
nijak náročným 
úkolem. Po zjištění 
cen těchto programů 
nám bylo jasné, že 
tak velké peníze se 
dají v obci využít 
daleko lépe a my 
budeme muset najít 
jinou alternativu. 
Začali jsme používat běžné, všem dostupné uživatelské textové 
programy, které používáme dodnes. Komunikace s nimi je velmi 
jednoduchá. V devadesáti procentech nechápou, že děláme 
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noviny a že tenhle obrázek chceme v textu vložit do pravého 
sloupku nahoru, nikoli na další stranu dolů. Po chvíli 
přesvědčování vám většinou odpoví zamrznutím počítače a 
ukončením programu bez uložení změn. Má to ale i své kladné 
stránky. Když děláte tu samou stránku už potřetí nebo počtvrté, 
tak věřte, že neexistuje lepšího tréninku a začínáte rozmýšlet o 
přihlášení do soutěže o nejrychlejšího rekordmana vkládaní čar, 
obrázků, textů a tabulek do textového dokumentu. Nakonec jsme 
ale po pár kompromisech našli tu správnou cestu a věříme, že se 
Vám vzhled našeho zpravodaje líbí. Daleko důležitější je však 
obsah a jsem velice rád, že tady se naše původní představa 
splnila na 100 %. Byl jsem velmi mile překvapen vstřícností 
nového vedení městyse a jeho podpory. O to víc mě těšilo, že 
jsme se shodli na bezplatném rozesílání zpravodaje občanům.  

V roce 2008 jsem absolvoval školení redaktorů zpravodajů 
kraje Vysočina. Měl jsem možnost získat mnoho cenných 
informací o zákonech v redaktorské praxi a setkat se s lidmi, 
kteří se potýkají se stejnými problémy, a vítal jsem možnost od 
nich načerpat mnoho dobrých rad a postupů, které jsme se snažili 
u nás hned úspěšně aplikovat.  O to více se nám dostalo uznání 
naší práce, když jsme byli zúčastněnými redaktory vyhlášeni 
nejlepším zpravodajem v kraji, který nezpracovává profesionální 
firma. 

Čeho si však cením nejvíce, jsou lidé, kteří za tímto 
zpravodajem stojí. Těžko bychom vydávali zpravodaj, kdyby se 
nenašlo tolik lidí, spolků a organizací, kteří s námi úzce 
spolupracují a tvoří články, jež jsou páteří našeho zpravodaje. 
Velmi si cením aktivního přístupu pana starosty, který nám vždy 
vyšel vstříc a po večerech, kdy se scházíme v redakci, si vždy 
našel čas, aby nám poskytl potřebné informace a ochotně 
odpovídal na mé, někdy až dotěrné otázky. Kořením redakce 
jsou rozhodně naše dámy. Paní Marie Šillerová má nelehký úkol 
v redakci: shromáždit články (to znamená neustále někoho 
uhánět před uzávěrkou i po ní) a připravit je kompletně na 
vsazení do novin. Zvládá to však velmi bravurně. Paní Jiřina 
Moravcová, zástupce Rady městyse, nikdy nedopustí, aby se 
nám tam vloudila jakákoli, byť jen malá chybička. A to je to 
správné koření do naší zpravodajské polévky. Bez celoživotního 
zájmu pana Pavla Vomely o historii Krucemburku a okolí a jeho 
následných článků bychom přišli o velkou část zajímavostí 
z minulosti v našem zpravodaji. Chci také poděkovat panu Petru 
Coufalovi, který s námi působil zhruba 2 roky a obohacoval náš 

zpravodaj články nejen o přírodě a Starém Ransku. Je mi ctí, že 
korekturu našeho časopisu provádí Jiří Zeman, který nás nejen 
dokáže pokaždé překvapit, jak krásný a rozmanitý je náš jazyk, 
ale dokáže svým ojedinělým humorem báječně uvolnit atmosféru 
při dlouhých hodinách vytváření zpravodaje. Kontrola a úprava 
článků ho stojí velmi mnoho soukromého času a jsem velmi rád, 
že ho věnuje právě našemu Domovu. V neposlední řadě patří 
můj velký obdiv Tomáši Trávníčkovi. Je to právě on, kdo se 
dokáže s chladnou hlavou poprat s technikou, která je většinou 
proti nám, a nepovolí, dokud noviny nevypadají podle našich 
představ. Jako redaktor, grafik a fotograf našeho zpravodaje je 
nepostradatelným členem redakce a bez nadsázky si dovolím 
tvrdit, že je základním kamenem Domova. 

Chci tímto všem poděkovat za účast na tvorbě našeho 
Domova: všem občanům, kteří posílají své články, všem 
spolkům a organizacím, které nás pravidelně informují svými 
zprávami o dění v našem městysi, neboť bez Vás všech by 
Domov nebyl takovým zpravodajem, jakým je. 

Další volební období je u konce. A tak mně, vážení občané, 
dovolte, abych Vám na závěr, před nadcházejícími komunálními 
volbami, popřál tu správnou volbu dle vašeho nejlepšího vědomí 
a svědomí. Jste to Vy, kdo svým hlasem rozhodnou o správném 
směru, o budoucnosti nejen našeho zpravodaje, ale především 
celého městyse. 

Všem přeji slunečný podzim a pozvolný nástup paní zimy. 
Roman Dopita, šéfredaktor
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