Zpravodaj městyse Krucemburk
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
přeji Vám všem hezké babí léto,
přestože poslední dny připomínaly na
Vysočině spíše oblast monzunových
dešťů než střed naší republiky a téměř
Evropy.
V tomto sdílení informací budu
obšírnější,
protože
bych
rád
zrekapituloval uplynulé čtyři roky. Nikdy
žádný člověk nemůže říci, že vše, co si
v průběhu svého života plánoval, se mu podařilo splnit. S
většinou zastupitelů volebního období 2010–14 jsme společně
předpokládali, že uskutečníme mnoho akcí, ale bohužel, jak jsem
již uvedl, ne vždy se vše podaří naplnit.
Více na straně č. 8

ZÁŘIJOVÁ BOUŘE

V sobotu 6. září před třetí hodinou odpoledne se nad
Krucemburkem a okolím přehnala silná bouře doprovázená
prudkým deštěm, na jejím začátku padaly také kroupy. Během
hodiny spadlo 66 mm/m2 (tj. 66 litrů/m2) srážek. Voda stoupla i
ve Vojnoměsteckém potoku a ten se pod rybníkem Zaďák a na
Diouse vylil z koryta. Na některých místech voda zaplavila
sklepy a garáže, ale větší škody nevznikly.
Kroupy roztály až během neděle. V týdnu pracovní četa obce
musela vyčistit zanesené kanály a uklidit zbytky naplaveného
písku a zeminy z ulic.
(red.)
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PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 2014
Letošní rok se
konal
Podoubravský
víceboj
u
našich
sousedů ve Ždírci nad
Doubravou.
Náš
městys reprezentovali
zastupitelé
Ilona
Dostálová, Jiří Kasal,
Lukáš
Dohnal
a
místostarosta Tomáš
Trávníček,
jako
doprovod,
starosta
obce
a
zároveň
předseda Svazku obcí
Podoubraví také Jiří
Havlíček.
19 zúčastněných družstev se muselo probít různými
soutěžemi, jako byly např. hasičský slalom, kopání na branku,
letní lyžování, soutěž zručnosti,
skládání puzzle a v neposlední
řadě Podoubravský kvíz. Bonusem
byla soutěž „zatluč si svůj hřebík“,
kde soutěžili starostové nebo
místostarostové. Náš pan starosta
se umístil v této soutěži na 12.
místě.
Akce to byla zdařilá a i přes
nepříznivé počasí se naše družstvo
umístilo na pěkném 7. místě. Příští
ročník se bude konat v roce 2015 v obci Jitkov.
(red.)

VÝLOV RYBNÍKA ŘEKA
v sobotu 11. 10. 2014
Prodej ryb od 8 hodin.
Při nepříznivém počasí změna
termínu vyhrazena.

ÚPRAVA STARÉHO
EVANGELICKÉHO HŘBITOVA

sáhů darovala obec. Hřbitov neměl ohradu, hroby měly jen
ojediněle náhrobky. Pohřbívat se zde přestalo roku 1863. Již na
počátku 20. století byl opuštěný a pozemek dodnes lemují
vzrostlé stromy.
Po sto padesáti letech od jeho zrušení byl pozemek starého
evangelického hřbitova upraven. Byly vykáceny keře a urovnán
povrch. Uprostřed byl umístěn starý náhrobek. Byl opraven a 17.
září jej posvětil farář P. Balewicz.
(red.)

POMNÍČEK U TŘÍ KŘÍŽŮ

Jak uvádíme na jiném místě zpravodaje, starý evangelický
hřbitov byl v severní části obce, nad úvozovou cestou, která jej
oddělovala od farské louky, která byla později využita pro zřízení
katolického hřbitova. Byl založen záhy po ustavení místního
evangelického sboru (1782). Místo o rozloze 227 čtverečních

LOUTKOVÉ DIVADLO
NA VELKÉM DÁŘKU

Před rokem byly
obnoveny a posvěceny
tři kříže v březovém
hájku
nad
Krucemburkem.
Tuto
událost
připomíná
pomník umístěný vedle
křížů. Kámen byl obcí
zakoupen z hlineckého
lomu Matula a byl
osazen pamětní deskou.
Kámen byl usazen
firmou Josef Strašil a
okolí
upravili
zaměstnanci městyse.
(red.)

Představení jsou vždy v neděli v 15 hodin v sále kina
Krucemburk. Přesné termíny jsou uveřejněny na plakátech nebo
na internetové adrese – www.divadlo-oblazek.webnode.cz
za LD Oblázek Dagmar Břeňová

Z DĚNÍ V MŠ

Ačkoliv má loutkové divadlo Oblázek prázdniny, přesto
nezahálí. Již několikátý ročník je loutkové představení součástí
programu Dračích lodí na Velkém Dářku. I letos jsme zpestřili
program novou pohádkou, která nesla název JAK KAŠPÁREK
ČERTY OBELSTIL. Během odpoledne byla odehrána dvě
představení, poté si děti mohly prohlédnout loutky a byly pro ně
připraveny soutěže.
Představili jsme i naši novou putovní scénu, s níž se budeme
těšit na uvádění pohádek i na jiných místech, než je sál kina
Krucemburk. Toto by ovšem nebylo možné uskutečnit bez
obětavosti některých členů a rodinných příslušníků. Tímto
bychom chtěli poděkovat Lucii a Vlastovi Pejchlovým, kteří
společnými silami vyrobili tuto scénu.
Těšíme se na další setkání při loutkových představeních!

1. září začal i v naší MŠ nový školní rok. Zapsáno je 75 dětí
z Krucemburku a blízkého okolí. Čeká nás nové poznávání,
objevování, zkoumání, pozorování, prožívání, sportování,
dovádění a skotačení, ale hlavně hraní. To vše se ponese v duchu
Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
s názvem „Strom poznání“.
Budeme se těšit na nové pohádky divadla „Úsměv“, filmová
představení
v místním kině, dny
s barvičkou, výlety
do přírody, exkurze,
tvořivé dílny. Ve
spolupráci se ZŠ byl
zahájen
plavecký
výcvik předškoláků
v bazénu v Hlinsku.
Důkazem toho,
že
se
ani
o
prázdninách v MŠ
nezahálelo,
je
zrekonstruovaná a
moderní
mycí
linkou zařízená přípravna jídel navazující na kuchyň, která byla
spolufinancována z dotace Kraje Vysočina – fond Vysočiny.
Pro hezký příchod do MŠ byla nově vymalována vstupní hala
a šatny. Stěny jsou vyzdobeny veselými obrázky.
Krásný podzim přeje
kolektiv zaměstnanců MŠ

CO NOVÉHO V NAŠÍ ZŠ

útvary: výtvarný, čtenářský, přírodovědný, seminář z chemie,
seminář ze zeměpisu, cvičení z M a Čj, dys angličtina, praktika
z biologie, psaní na klávesnici na PC všemi deseti, šachy,
sportovní hry, volejbal a florbal.
V letošním školním roce se v 7. ročníku rozběhla práce ve
volitelném předmětu ruský jazyk. Nadále budou probíhat besedy,
plánují se další zajímavé akce a projekty pro žáky I. i II. stupně.
V průběhu školního roku se žáci zapojí do celé řady soutěží a
olympiád, budou se aktivně podílet na přípravě velikonoční
výstavy, která proběhne v březnu. Nadále bude probíhat
Recyklohraní – sběr baterií a elektromateriálu, sběr starého
papíru, pomerančové a citronové kůry.
Všem žákům přejeme, aby nadcházející školní rok 2014–15
byl pro ně úspěšný, prvňáčci ať vykročí správnou nohou do
školních řad a žáci deváté třídy se dobře připraví na vstup do
nového školního prostředí.
kolektiv učitelů ZŠ

VÍTĚZSTVÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY
V KRAJSKÉM KOLE MEA

V pondělí 1. září se opět otevřely dveře naší školy a školní
chodby rozezvučely hlasy žáků. V doprovodu svých rodičů přišlo
V krajském kole Malé energetické akademie v kategorii třídní
do školy poprvé 18 dětí. Slavnostního zahájení školního roku se kolektiv zvítězili žáci navštěvující krucemburskou školní družinu.
zúčastnil starosta městyse Mgr. Jiří Havlíček, který společně MEA je soutěž pro rodiny, školní kolektivy i skupiny dětí a
s ředitelem školy Mgr. Jiřím Šiklem přivítal všechny žáky.
mládeže, které se chtějí během celého školního roku dobře bavit a
prostřednictvím plnění pěti soutěžních úkolů dozvědět množství
zajímavých informací o zdrojích energií, životním prostředí a
jeho ochraně. Zpracované odpovědi jsou hodnoceny ve třech
úrovních: 1. teoretické – kolik soutěžící zjistili informací o daném
problému, jak odborně úkol zpracovali, 2. praktické – jakým
způsobem se soutěžící pokusili daný problém vyřešit, 3.
prezentační – způsob a zpracování odpovědi: video, fotografie,
výtvarné dílko...
Naším prvním úkolem bylo zjistit co nejvíce informací o
hybridních automobilech a hybridních a alternativních pohonech.
Asi nejtěžší bylo vypátrat, zda někdo v našem okolí takové
vozidlo vlastní. I to se nám však posléze podařilo. V druhém kole
jsme se seznámili s pojmy baterie a akumulátor. Nejvíce jsme si
V letošním školním roce se na naší škole vyučuje celkem 167 užili pokus s citronem, měděným a ocelovým plíškem a
žáků v devíti třídách. Ve všech třídách se vyučuje podle školního ampérmetrem, při kterém jsme si baterii sami vyrobili. Třetí úkol
vzdělávacího programu „Řeka života“.
byl zaměřen na třídění odpadů. Kromě jiného jsme např.
Třídní učitelé v jednotlivých třídách:
vymysleli a vyrobili hru, jejímž prostřednictvím jsme si nejen
I. tř.
Mgr. Jiří Čermák, 18 žáků
upevnili získané informace o třídění, ale zároveň se i báječně
II. tř.
Mgr. Veronika Zlatohlávková, 12 žáků
pobavili. Ve čtvrtém kole jsme se zaměřili na sledování spotřeby
III. tř. Mgr. Jitka Josková, 15 žáků
energií v domácnosti a mladší žáci vytvořili plakát, na který
IV. tř. Jana Votavová, 12 žáků
namalovali energeticky úsporný rodinný domek a popsali, jakým
V. tř. Mgr. Helena Kafková, 18 žáků
způsobem bychom měli elektřinou šetřit. Pátým úkolem bylo
VI. tř. Mgr. Monika Chmelařová, 25 žáků
zjistit co nejvíce informací o nerostných zdrojích. Díky nim si
VII. tř. Mgr. Monika Henychová, 22 žáků
většina z nás nejen prohloubila své znalosti o dané problematice,
VIII. tř. Mgr. Jitka Kadlecová, 25 žáků
IX. tř. Mgr. Alena Bencová, 20 žáků
Ostatní
pedagogičtí
pracovníci:
Mgr.
Miloslava
Baumgärtnerová – zástupkyně ředitele školy, Mgr. Dana
Kazdová, Ing. Ivana Tomková, která zároveň zastává funkci
výchovné poradkyně, a Mgr. Alena Bencová, metodik prevence.
Ve školní družině pracuje vychovatelka Marcela Pospíchalová,
která zároveň zastává funkci asistenta pedagoga v 3. třídě. Lenka
Jonášová pracuje ve funkci asistenta pedagoga ve 2. třídě.
K provozním zaměstnancům patří: Miroslava Slanařová –
hospodářka, Milan Novotný – školník, Jana Lacková, Hana
Němcová, Marie Junová. O dobrou stravu se nám starají:
Bohuslava Pečenková – vedoucí školní jídelny a paní kuchařky
Hana Műhlfaitová a Pavla Trávníčková.
Žáci naší školy mají možnost i v letošním roce pracovat
v zájmových kroužcích. Vyučující nabídli dětem tyto zájmové

ale zároveň se i při společné práci zlepšila naše schopnost individuálními cenami, společenskou hrou a pro družinu získali X
vzájemně spolupracovat a třídit získané informace.
BOX v hodnotě 13 tisíc Kč.
Vzhledem k tomu, že se letošního ročníku zúčastnilo
Všem zúčastněným žákům školní družiny gratulujeme a
rekordních 845 soutěžících, je první místo našich žáků přejeme mnoho úspěchů v dalších ročnících.
obrovským úspěchem. Za svou celoroční práci byli odměněni
Marcela Pospíchalová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Během letních měsíců vyjížděla jednotka SDH celkem
Spolu s nastupujícím podzimem se zkracují dny a za okny se
v sedmi případech. Třikrát se jednalo o požár, ve čtyřech stmívá dříve, než jsme byli v létě zvyklí. Abychom tyto dny
případech šlo o technickou pomoc.
projasnili, bude podzim v Domě s pečovatelskou službou patřit
nejrůznějším aktivitám. PS se totiž snaží kromě poskytovaných
služeb nabízet i smysluplné využití volného času a vytvářet
příležitosti k setkávání a pobavení.
A na co všechno se můžete těšit? Připravujeme pro vás besedy
se zajímavými lidmi, odpoledne provázená hudbou nebo třeba
tradiční vyrábění podzimní a vánoční výzdoby.
Od října také plánujeme obnovení pravidelného cvičení pro
seniory, které bude probíhat vždy jednou týdně v DPS a bude
trvat přibližně půl hodiny.
Ačkoli je prosinec ještě daleko, už teď bychom vás chtěli co
nejsrdečněji pozvat na den otevřených dveří, který bude
doprovázen hudebním vystoupením dětí a dalším kulturním
programem. Nebojte se využít této příležitosti a přijďte se k nám
podívat.
V sobotu 6. září jsme byli vysláni k zaplaveným sklepům po
Volnočasové aktivity v DPS jsou otevřeny všem, kteří o ně
přívalovém dešti ve Vojnově Městci i Krucemburku, kde bylo mají zájem. Zváni a vítáni jsou tedy všichni z Krucemburku i
nutné následky odklízet ještě v průběhu neděle ve spolupráci se okolních obcí. Bližší informace o akcích i o poskytovaných
zaměstnanci obce. Přes všechny nepříjemnosti, které vodou službách vám rádi poskytneme osobně, na telefonním čísle 569
postiženým spoluobčanům nastaly, se prověřila připravenost 697 275, 720 188 562 (nejlépe v době od 7 do 9 a od 15 do 15.30
našeho sboru hodin) nebo na internetových stránkách městyse, kde jsou navíc
rychle
a ke stažení žádosti o ubytování v DPS Krucemburk, poskytování
efektivně služeb a další důležité dokumenty. Informace o plánovaných
pomoci
i akcích a pozvánky také naleznete na nástěnce přímo v budově
v takovýchto DPS.
případech.
Přejeme všem příjemné podzimní dny a na některé z našich
Celý
zásah akcí se těšíme na viděnou.
byl složitější
kolektiv PS
z hlediska
koordinace OSM LET – DVAATŘICET VÝTISKŮ
prací
INFORMACÍ PRO VÁS
s operačním střediskem HZS Jihlava, zástupci obce i mezi
jednotlivými týmy našich hasičů, ale i v tomto se ukázala naše
Vážení spoluobčané,
připravenost a schopnost přizpůsobit se náhlým situacím. Během
jak se říká, život je
těchto dvou dnů jsme zasahovali u 14 událostí.
čím dál rychlejší. Má na
Mimo zásahy se členové našeho sboru zúčastnili i několika nás větší nároky každým
hasičských setkání, jako byly akce Pyrocar v Přibyslavi nebo uplynulým dnem. Co
oslavy 120 let založení SDH Kohoutov. I nadále se věnujeme k tomu říci? Už prostě
pravidelné přípravě a tréninku mladých hasičů, které čeká hned jen nežijeme teď a tady.
několik podzimních soutěží.
Bohužel žijeme všude,
Se začínajícím podzimem bychom vás, vážení spoluobčané, aniž bychom si to
chtěli upozornit na zkontrolování komínů před topnou sezonou a uvědomovali.
Naše
udržování dostatečného volného prostoru okolo komínů na tetička, kterou jsme
půdách. Dále vás upozorňujeme na rizika spojená s pálením klestí viděli jen na rodinných
či spadaného listí. Pálení prosím ohlašujte Hasičskému oslavách, nás zahrnuje na
záchrannému
sboru
Kraje
Vysočina
prostřednictvím facebooku každý den úžasnými citáty o životě a jeho naplnění.
jednoduchého formuláře, který je dostupný na internetových Do našich mailových schránek přijdou denně desítky zpráv, do
stránkách www.hzscr.cz v záložce „Služby pro veřejnost“.
toho spousta mobilních hovorů, od rodiny, kamarádů, od
Závěrem chceme poděkovat za podporu našim rodinám a reklamních společností, které to s námi myslí jistě opravdu dobře,
blízkým. Děkujeme také vedení obce, které dbá na dostatečné a nedej bože, když tohoto úžasného trendu začne využívat náš
vybavení a zajištění výjezdové jednotky.
dobrotivý zaměstnavatel. To potom zdánlivě nesourodé znaky
Přejeme vám, milí spoluobčané, příjemný podzim.
jako dvojtečka, čárka a úhel závorky udává směr našeho
Martin Rejšek, Martin Kasal budoucího života. Makáme, jedeme, frčíme... Proč? Abychom
udrželi ty trendy naší společnosti, pravidla, souhrny všeobecných
názorů na život, jaký má být… A proč? Nechceme nic jiného než

svorně splácet naše hypotéky s cílem zajistit našim manželkám,
družkám, našim dětem ten nejkrásnější možný život rovnající se
úměrnému počtu hodin, které odpracujeme… Spoustu úkonů
děláme již tak automaticky, že si ani neuvědomujeme, kolik
krásných věcí se za nimi skrývá. Ani nemůžeme – spěcháme.
Nemáme čas. A proto jsem rád, že jsem dnes měl tu sílu se na
chvíli zastavit, najít si čas a ohlédnout se za naším zpravodajem.
Když jsme s naším současným místostarostou Tomášem
Trávníčkem seděli před osmi lety u prvního vydání, ani jsme
netušili, kolik času budeme tomuto zpravodaji věnovat. Nebyly
peníze na placení agentury, která má speciální programy za
desítky tisíc korun na tvorbu novin. Byla však vitální síla, touha
po objektivních informacích a odhodlání. A to poslední bylo tím,
co nás před x lety dostalo na první místo obecních novin, které
nezpracovává profesionální agentura na Vysočině. Dodnes si
pamatuji slova v mailu, který přišel týden po školení od školitelky
a šéfredaktorky Brněnských novin: „Jsem ráda, že se ještě najdou
takoví svobodní lidé, jako jste vy, kteří dokážou vytvořit takové
věci, aniž by měli jakoukoli podporu, a bez finanční motivace…
Moc Vám děkuji.“ Nám stačí málo a tohle nás opravdu podpořilo
v naší práci. A tak jsme po večerech a nocích dělali to, co jsme
rozjeli. Dodnes nevíme, jestli dobře nebo špatně, ani nevíme,
jestli subjektivně nebo objektivně. Je to náš pohled, jenž vychází
z informací, které víme nebo zjistíme.
Ze svých zkušeností již moc dobře vím, že co člověk, to velká
pravda. A možná právě proto jsem rád, že můžu dělat již osm let
šéfredaktora našeho Domova. Co člověk, to pohled na realitu,
jeho pravda. Co pravda, to člověk. Kde je pak skutečná realita?!
Je jedno, kdo to vidí růžové, černé, šedivé, duhové nebo
bezbarvé. Důležité je respektovat individuální pohled každého
člověka. A to je cílem a hlavní myšlenkou naší práce.
Již osm let pracujeme ve svém volném čase na vydání našeho
zpravodaje. Chci poděkovat našim zastupitelům, že je pro nás
všechny zdarma.
Bohužel musím přiznat, že kolikrát nás napadla myšlenka: Má
to vůbec smysl? Ve tři hodiny ráno unavení, v tuto dobu již téměř
bez tvořivého ducha, odpočítáváme z posledních tří hodin spánku
drahocenné minuty času, nakolik budeme schopni stoprocentně
vykonávat svá povolání. Věřte, bylo nám to jedno. Jsme jako
většina z vás. Když něco děláme, tak pořádně, nebereme si
servítky. Tak bych chtěl poděkovat našim nejbližším, že měli ten
nadhled a nevyčítali nám, že s nimi tyhle dvě noci, když se
finišují noviny, nejdeme spát, že máme jiné poslání, a že nám
věří. Celých 32 výtisků, těch 64 bezesných nocí, které jsme rádi
obětovali pro svůj rodný domov.

POLICIE ČR HLÁSÍ...
Vážení spoluobčané,
dovolte,
abych
Vás
seznámila s některými
případy trestné činnosti, ke
kterým došlo v průběhu
měsíců červen až srpen v teritoriu
obvodního oddělení PČR Chotěboř.
Krádeže vloupáním
*Neznámý pachatel v době od 15 hodin 18.
6. do 9 hodin 19. 6. vnikl nezjištěným
způsobem bez použití zjevného násilí do
prostoru firmy GaH ve Ždírci nad
Doubravou. V kanceláři odcizil z volně
odloženého neuzamčeného příručního
trezorku finanční hotovost a ze zásuvky
stolu fotoaparát zn. NICON S9300.
Poškozené společnosti způsobil škodu

V čísle 2\2014 jste se mohli dočíst, že bez jakékoli domluvy
jsem přestal pokládat otázky panu starostovi. Na základě vašich
ohlasů, když jsem vás potkával, je mou povinností se k tomu
vyjádřit. Jsem velmi rád, že se ptáte. Poslední dobou jsem měl
totiž pocit, že už vás dění v městysi nezajímá. Tenkrát před osmi
lety za mnou chodil kde kdo a měl spousty otázek. To je dobře.
Vždy jsem se je snažil prostřednictvím činných orgánů
zodpovědět. Poslední dva roky jsem těžko hledal spoluobčany,
kteří by se chtěli na něco zeptat. Není to jednoduché získávat
názory všech a interpretovat je. Vysvětlení je dvojí. Buď se lidé
bojí na něco zeptat z důvodu újmy na zdraví a společenském
postavení (což doufám skončilo s pádem komunismu a vstupem
do velké kamarádské Evropské unie), nebo jsou všichni relativně
spokojeni. Věřím, že druhá varianta je pravdou. Každopádně již
od čísla 3\2013 jsme byli domluveni na formě sdělení událostí
v městysi formou psaného článku bez otázek tak, jak se vyjadřují
hejtman a ostatní volení činitelé za správní celky. Nicméně máte
své výtisky doma a sami si můžete lehce ověřit, kdy k tomu
došlo.
Celých osm let, co vydáváme zpravodaj za mého vedení,
máme stejného starostu a jsem velmi rád, že nikdy nezasahoval
do našich článků. Vždy zpravodaj podporoval a jeho nezávislost
mu nebyla lhostejná. Patří mu veliké díky. Na začátku našeho
vydávání jsme zadali jasná pravidla. Otiskneme vše, co nebude
urážejícího, vulgárního nebo hanlivého rázu. Svoje slovo plníme,
a tak i tohle se objevilo v našem výtisku. Nehledejte prosím za
tím nic světoborného. Starosta má víc důležitějších věcí na práci
než si pamatovat, co kdy psát a kdy odpovídat. Nejsme jediným
periodikem, kam směřuje vysvětlení svých konání.
Chtěl bych také poděkovat všem členům redakční rady. Ano,
znáte je. Jsou to ti, co vás neustále zpovídají a nutí napsat svůj
názor. Není to lehké přijmout tuto roli a oni ji přijali zodpovědně.
Největší poděkování patří hlavně vám, kteří – ať už za organizace
působící v městysi nebo jen sami za sebe – chcete sdílet svůj
názor v našich novinách. My moc dobře víme, kolik času stojí
napsat článek do novin, kolik času jste museli sebrat jinde a
věnovat ho těm slovům, co jste chtěli sdílet s ostatními.
Děkujeme vám za to.
Na závěr snad jen několik slov našeho prvního prezidenta
svobodné republiky po pádu cenzury a po nástupu tak špatně
uchopené demokracie: „Pravda a láska zvítězí nad lží a
nenávistí.“
Žijme svobodně a v pravdě, bez omezení vlastního pohledu…
Roman Dopita

20.000 Kč.
*Neznámý pachatel vnikl nezjištěným
způsobem do řadové garáže ve Ždírci nad
Doubravou v ulici Na Balkáně. Z
uzamčené garáže odcizil kompletní
hliníková kola, jednostopý motocykl zn.
Jaweta a motocykl zn. Jawa 555.
Poškozenému způsobil škodu 28.000 Kč.
*Neznámý pachatel v době od 16 hodin 23.
7. do 6 hodin 24. 7. po překonání
zajišťujícího zámku a víčka nádrže odcizil
70 litrů motorové nafty z nákladního
motorového vozidla zn. Liaz. Vozidlo bylo
zaparkováno ve Ždírci nad Doubravou v
ulici Mírová. Poškozené firmě způsobil
škodu ve výši 3.034 Kč.
*Neznámý pachatel v době od 16 hodin 11.
8. do 6 hodin 12. 8. nezjištěným způsobem
odstranil a odcizil zajišťující zámek i víčko

nádrže nákladního vozidla zn. Liaz. Vnikl
do nádrže a odčerpal i odcizil motorovou
naftu. Vozidlo bylo zaparkováno v ulici
Družstevní ve Ždírci nad Doubravou.
Poškozené firmě způsobil škodu 2.200 Kč.
*Neznámý pachatel prolezl rozestavěnou
příčkou stodoly v obci Údavy a vnikl
dovnitř. Ze stodoly odcizil měděné CYKY
kabely. Po vypáčení petlice zámku ve
vedlejším vchodu vnikl do druhé místnosti
stodoly, kde opět odcizil měděné CYKY
kabely. Poškozenému způsobil škodu
10.000 Kč.
*Neznámý pachatel v obci Údavy poškodil
petlici technické místnosti dveří roubenky
a vnikl dovnitř. Místnost prohledal, ale nic
neodcizil. Nezjištěným způsobem odstranil
a odcizil visací zámek u přilehlé stodoly a
vnikl dovnitř. Ze stodoly odcizil elektrický

prodlužovací kabel. Poškozenému způsobil musí mít bicykl osvětlení bílé barvy.
škodu 600 Kč.
Pokud je komunikace dostatečně osvětlena
pprap. Marie Perková, vrchní asistent pouličním osvětlením, pak může tato
svítilna svítit přerušovaně. Vzadu musí být
V SILNIČNÍM PROVOZU jízdní kolo vybaveno světlem červené
barvy, které může svítit i přerušovaně. Při
MUSÍTE BÝT VIDĚT
svých cestách cyklisté na osvětlení
Policisté v Kraji Vysočina se v jízdního
kola
často
zapomínají.
podzimním období setkávají stále častěji Neuvědomují si, že se v podzimních dnech
s chodci a cyklisty, kteří se pohybují brzy stmívá a ze svých výletů na kole se již
v silničním provozu za snížené viditelnosti vracejí za tmy. Bohužel je není na
nedostatečně osvětleni.
komunikacích vidět. Výborným doplňkem
Účastníci silničního provozu si musí pro jízdu na kole je reflexní vesta. Pokud si
uvědomit, že chodec nebo cyklista ji cyklista obleče, je pro řidiče motorových
oblečený v tmavém oděvu není za ranního vozidel velmi dobře viditelný a přispěje
šera před nadcházející zimou v silničním tím ke své vlastní bezpečnosti v silničním
provozu vidět. Pokud je člověk oblečen do provozu.
tmavého
oblečení,
pak
jej
řidič
K dalším
problémům
v dopravě
přijíždějícího vozidla uvidí na vzdálenost dochází
zejména
v době
Dušiček.
18 metrů. V bílém oblečení je viditelný již V souvislosti
s památkou
zesnulých
na vzdálenost 55 metrů. Pokud si chodec upozorňujeme
všechny
účastníky
nebo cyklista na sebe obleče oděv silničního provozu, aby jezdili opatrně,
s reflexními prvky, pak jej řidič uvidí před zbytečně nespěchali, na cestu se vydávali
svým vozidlem již na vzdálenost 200 odpočatí. Pamatujte, že je tu již podzim, a
metrů. Pak má řidič dostatek času na proto mohou být silnice pokryté mokrým
chodce nebo cyklistu reagovat.
listím, popřípadě namrzlé. Po ránu bývají
Zejména cyklisté si neuvědomují, že za časté mlhy.
snížené viditelnosti musí mít jízdní kolo
Doprava však není jediným problémem
vybavené stanoveným osvětlením. Vpředu Dušiček. Hřbitovy a parkoviště blízko

hřbitovů začnou navštěvovat i lidé, kteří
sem přijdou úplně za jiným účelem. Ten
bude jen jediný, a to něco získat – ukrást.
Majitelé vozidel často spoléhají na to, že se
vzdálí od auta jen na chvíli, a to se přece
nemůže nic stát. Na vloupání do vozidla a
jeho prohledání však stačí zloději jen pár
minut. Proto veškeré mobily, fotoaparáty,
kabelky, peněženky, oblečení nebo jiné
cennosti nenechávejte na sedadlech,
popřípadě ani v zavazadlovém prostoru.
Nejenže se vám ztratí věci z automobilu,
ale dojde ještě k jeho poškození.
Bohužel Vaše věci nejsou v bezpečí ani
tehdy, pokud si je vezmete sebou na
hřbitov. V okamžiku, kdy svoji kabelku
nebo jinou cennost byť jen na chvíli
odložíte na okraj hrobu a jdete např. pro
vodu do vázy, odnést starou výzdobu do
kontejneru nebo zapálit svíčku, stává se
váš majetek velmi snadným cílem pro
zloděje. Není proto od věci všímat si svého
okolí a zejména podezřelých osob. Pokud i
přes veškerá preventivní opatření dojde ke
krádeži věcí, je dobré okamžitě vše
nahlásit policii. V případě vykradení
vozidla na nic nesahejte a vyčkejte na
příjezd policejní hlídky.

stát společně prestižním vzdělávacím
zařízením zařazeným do sítě tzv.
Národního
centra
odborného
zemědělského vzdělávání se zaměřením na
obecné zemědělství. Toto jediné krajské
centrum zemědělského vzdělávání vzniklo
již v roce 2005 sloučením tří zemědělských
středních
škol
v okolí
(Humpolec,
Havlíčkův Brod a Světlá nad Sázavou).
Humpolecká zemědělská škola byla
zvolena jako
nástupnická zejména
z důvodu perspektivního a ekonomicky
soběstačného školního statku, dále pak
s ohledem na dlouhodobé kontakty
s ministerstvy a agrární komorou a také na
tradici jezdeckých závodů. Centrum nabízí
vzdělávání jak v klasických maturitních
oborech, tak v učebních, včetně opravářů
zemědělských
strojů.
Nabízí
také
specifická chovatelská zaměření (koně,
psi). Centrum je dobře dostupné –
Humpolec leží při dálnici D1 mezi Prahou
a Brnem a má vlastní ubytovací a
stravovací zařízení. Centrum odborného
zemědělského vzdělávání v Humpolci by
mělo do budoucna sloužit žákům z celé
republiky, využívat v rámci praktického
vzdělávání nejmodernější techniku, čerpat

evropské dotace a stále držet vysoký
standard kvalitního vzdělávání.
Naše Vysočina je rovněž regionem s
rozvinutým potravinářským průmyslem
a s rozličnou škálou krajových specialit.
Vzhledem k tomuto stavu dlouhodobě
podporujeme agrární sektor. Kraji chybí
potřebné
pravomoci
k tomu,
aby
zemědělcům více pomohl. Snažíme se
alespoň o stálý tlak na centrální orgány,
o různé formy propagace regionálních
výrobků.
Prosazujeme
mimo
jiné
využívání obchodní značky „Regionální
produkt“ pro lepší odbyt našich výrobků.
Potraviny z Vysočiny z důvodu jejich
propagace
a
přiblížení
veřejnosti
pravidelně využíváme mimo jiné na akce,
jako jsou např. Den s Krajem Vysočina,
Letní
dovádění
s Vysočinou,
Bramborářské dny v Havlíčkově Brodě,
Celostátní výstava červenostrakatého skotu
v Radešínské Svratce a další.
Oblíbeným
evergreenem
je
připomenutí,
že
všichni
můžeme
napomáhat našim výrobcům mimo jiné
tím, že budeme přednostně kupovat české
výrobky. A mám dobrý pocit, že se tím řídí
stále více lidí.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

SLOVO HEJTMANA
Podzim je čas nostalgický, léto už je
dávno pryč a zima se hlásí jen nesměle.
Pro zemědělce je obdobím, kdy mají za
sebou vyvrcholení jejich činností. Přestože
na počet už jich není tolik jako dříve ani
v našem venkovském kraji, zemědělci jsou
pro mě zvláště důležitou součástí našeho
obyvatelstva. Jejich práce není jen prostou
výrobou, ale jejich činnost výrazně
ovlivňuje stav naší přírody. O jejich
poctivé náročné práci se pravidelně
přesvědčuji nejen při svých návštěvách
našeho venkova.
Zemědělství
na
Vysočině
má
dlouhodobou tradici, je zaměřeno na
produkci zemědělských komodit, jako jsou
např. mléko, hovězí maso, brambory, mák,
kmín, řepka apod. Z toho vyplývá i
zvýšený požadavek na pracovní sílu a na
její odbornost a profesionalitu. Kraj
Vysočina se proto soustřeďuje na
vzdělávání v tomto zanedbávaném oboru.
V současné době se například intenzivně
snažíme o rozvoj krajského centra
zemědělského
vzdělávání.
Česká
zemědělská akademie v Humpolci a Školní
statek Humpolec by se v budoucnu měly
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SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
pátek
sobota

24. 10.
25. 10.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

12–15.30 hodin
8–16 hodin

Krucemburk v prostoru ČOV (vjezd zadní bránou směrem k Řece),
Staré Ransko u hasičárny

MUDR. PETR STRÁNSKÝ,
GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
zahajuje od října provoz ve Ždírci nad Doubravou.
Budeme poskytovat odbornou a kvalifikovanou péči
ve spojení s příjemným, přátelským prostředím.
Naším cílem je vyšší dostupnost péče
a Vaše maximální spokojenost.
V nově zařízených prostorách, vybavených moderními
přístroji včetně ultrazvuku, se o Vás v souladu
s nejnovějšími poznatky lékařské vědy
postará náš tým.
Ordinační doba: Pondělí 14-18 hod, čtvrtek 7:30-16hod.
Ostatní dny případně mohu naše pacientky ošetřit v nemocnici
Havl. Brod.
Najdete nás: Dům s pečovatelskou službou, Nad Řekou 560, Ždírec n. D.
Služby: Komplexní moderní gynekologicko-porodnická péče.
Možnost objednání: na tel. č. 732 702 207.
Podrobné informace: www.gynstr.cz, výše uvedené číslo
a e-mail: gynstr@seznam.cz
Těšíme se na Vás.

středa 29. 10. 2014
15.00 h – náměstí Krucemburk
15.15 h – požární zbrojnice
15.45 h – Staré Ransko
15.55 h – Hluboká

VOLBY
DO ZASTUPITELSTEV
OBCÍ SE KONAJÍ
10. října 2014
11. října 2014

od 14 do 22 hodin
od 8 do 14 hodin

Volební okrsek č. 1
- Krucemburk,
Pamětní síň J. Zrzavého v budově
Úřadu městyse Krucemburk č. p. 13
Volební okrsek č. 2
- Staré Ransko,
knihovna č. p. 88
Volební okrsek č. 3
- Hluboká,
Penzion U Strašilů, č. p. 13

Ahoj všichni přátelé bigbítu!
Jsme parta nadšenců, kteří se dali dohromady jako rocková kapela a krátí si volný čas muzikou. Úplně stejně jako někdo hraje
rekreačně tenis nebo někdo jezdí na kole, my si chodíme brnknout do ždírecké hasičárny na kytary. Nesnažíme se za každou
cenu „vyšplhat až nahoru“, ale hrajeme si jen pro potěšení a prostě tak, jak na to máme.
Bohužel, vzhledem k velkému pracovnímu vytížení s námi už nemůže pokračovat náš zpěvák. Obracíme se tedy touto formou
na všechny, kdo si chtějí zazpívat s bigbítovou kapelou. Tady chceme zdůraznit, že se nechystáme na žádné veřejné
vystupování typu zábavy, a zkusit si zazpívat s námi může přijít kdokoliv, kdo bude mít chuť. I my jsme se postupně dávali
dohromady tak, že jsme zjistili – ten si doma hraje na bicí, ten si doma brnká na basu atd. Věříme tedy, že někde ve Ždírci a
okolí je někdo, kdo si doma zpívá, a my se ho pokusíme přesvědčit, ať to zkusí s námi. Na věku moc nezáleží, my jsme všichni
nad 40 let. Věk ale není žádná podmínka!! Nebojte se a ozvěte se, i když si myslíte, že na to nemáte! Rádi to zkusíme s
každým! Dejte nám třeba vědět i o svém známém kamarádovi, o kterém víte, že zpívá, a naše výzva se k němu
nedostala!! Kontakt: Telefon - 608177397 Roman

SLOVO STAROSTY
pokračování ze str. 1

Nejvíce mě mrzí, že se nerealizovala stavba Bioplynové
stanice, protože jsem se této akci věnoval více než tři roky.
Samozřejmě musí následovat otázka: Co se stalo? Není to tak
složité. Zemědělská a.s. postavila svou stanici ve Ždírci a o
vybudování další stanice nebyl velký zájem.
V minulém volebním období (2006–2010) jsme kladli hlavní
důraz na dobudování infrastruktury splaškové kanalizace, protože
bez této akce by nemohla proběhnout výstavba nových domů na
Vydrbalce, bytovky u školy či dalších staveb občanské
vybavenosti. V končícím volebním období 2010–14 jsme se
zaměřili na snižování provozních nákladů městyse, a to hlavně
budov, dále na zlepšení a modernizování stávajících objektů
včetně památek.
Přes mnohé nesnáze a někdy i nezdary jsme čerpali finanční
prostředky z národních programů a dotací EU poměrně slušně.
Zde je třeba říci, že než se nějaká akce financovaná z programů
EU může uskutečnit, předchází tomu zhruba dvouletá činnost
zahrnující přípravu projektové dokumentace, zajištění všech
potřebných vyjádření k podání projektu na příslušný státní fond.
Než zpracujeme podklady a finanční žádosti, je nutné vše dobře
spočítat a propočítat, protože po splnění náležitostí podání je
jednotlivý projekt hodnocen tak, že úředník příslušného fondu
dodanými podklady „nakrmí“ počítač a ten vyjede sjetinu, z níž je
patrné a jasné, zda projekt uspěl a bude financován. Prostě a
jednoduše: je stanovena hranice získání potřebných bodů a přes to
„vlak nejede“. Např. když je stanovena hranice nutnosti získání
60 bodů hodnocení projektu, všechny projekty, které mají třeba i
o jednu desetinu bodu méně, vypadávají z možnosti financování.
Dále následuje fáze výběru příslušného zhotovitele stavby nebo
akce a o tom se už nebudu rozepisovat, protože bych se rozčílil
nad tím, co se děje v této republice při realizaci veřejné soutěže a
výběru firem podávajících nabídky. Obrovské stavební koncerny
se přihlašují do zakázek, které svým finančním plněním jsou tzv.
pod jejich rozlišovací schopnost. Protože se však soutěží o
nejnižší cenu, mnohdy slaví úspěch tím, že tzv. podhodí cenu, a
co a jak dál neřeší. Dále následuje realizace akce a nutnost plnění
kritérií v různých hlášeních, vyplňování zpráv a vyhodnocení
akce, tj. zda byla splněna kritéria zadaná v projektu příslušné
stavby a vyhlášeného programu. Po splnění všech kritérií a
naplnění cílů programu je po třech letech dotace z příslušného
fondu prohlášena za dotaci. Celý systém je velmi složitý a
náročný na pečlivost, preciznost a přesnost, protože každé
pochybení má za následek zastavení financování a další neblahé
důsledky z toho plynoucí pro příslušného žadatele.
Na podzim 2010 byla dokončena rekonstrukce kuchyně MŠ
v hodnotě 399.026 Kč s krajskou dotací ve výši 150.000 Kč; tím
si mohly dětičky vás občanů více pochutnávat na dobrůtkách,
které jim s láskou a pečlivostí připravují paní kuchařky. V rámci
oslav 120. výročí narození malíře Jana Zrzavého jsme za účasti
mnohých hostů odhalili novou bustu v hodnotě 230.000 Kč. Tam
ak. sochař pan Koubek uvedl citát Jana Zrzavého: „I když jsem se
narodil v Okrouhlici, tak za své rodiště pokládám Krucemburk.“
Ještě v tomto roce ZM projednalo a schválilo nový Územní plán
městyse Krucemburk v ceně 430.837 Kč s krajskou dotací ve výši
110.000 Kč.
V následujícím roce 2011 jsme ukončili opravu rybníka
Pobočný v celkové hodnotě 29.254.088 Kč s dotací ve výši
26.031.965 Kč. Byl odtěžen sediment cca 90.000 m3, nasypány
hráze kamením, vyměněn požerák včetně odvodního potrubí.
Příslušnou opravou se stal rybníkem s daleko větší retencí
zadržované vody v krajině a z hlediska občana je tam velmi
pěkné a příjemné koupání s čirou vodou a bez jakýchkoliv řas. U
této akce jsme rozdíl mezi dotací a celkovou cenou nehradili

z prostředků městyse, ale z částky 3.222.123 Kč jsme pouze
zaplatili náš podíl na majetku LDO, tj. 16.710, což představuje
naše náklady ve výši 72.611 Kč, zbytek hradily podílnické obce
LDO.
V rámci péče o památky byla na Starém Ransku
zrekonstruována
kaplička
a
vybavena
novým
třicetikilogramovým zvonem odlitým rodinou Dytrychových
z Brodku u Přerova: jsou na něm reliéfy sv. Barbory – patronky
horníků a sv. Prokopa – patrona slévačů, kteří představují historii
Starého Ranska. Občanům zvon oznamuje poledne a dnes i
večerní dobu, čímž vznikla nová dominanta v hodnotě 374 604
Kč.
Ke zlepšení služeb občanům při údržbě komunikací, tj.
zametáním a v zimním období posypem, jsme pořídili nový
traktor (malotraktor) s vybavením – sněhovou frézou, sypačem,
předními stranovými kartáči a zadním zametákem – za cenu
1.158.000 Kč s dotací 441.870 Kč. V závěru roku byla ukončena
stavba Zateplení MŠ: budova byla v tristním stavu, např. více než
polovina oken byla už zatlučena hřebíky, neboť hrozilo jejich
celkové vypadnutí včetně rámu. Rekonstrukcí této budovy
v hodnotě 2.926.781 Kč s dotací ve výši 1.598.467 Kč byla
dosažena úspora ve vytápění ve výši skoro 60 % nákladů.
Rok 2012 byl pro naši obec, chcete-li městys, investičně a
finančně nejnáročnější. Od Státního zemědělského fondu jsme
dokoupili techniku k malému a velkému traktoru v rámci projektu
Malá lesní technika, konkrétně návěs s cisternou CNS 1800 a
příslušenstvím (splnili jsme slib, že bude možné vyvážet splašky i
z místních částí Hluboká a Staré Ransko), mulčovací rameno
ORSI k údržbě zeleně, lesních cest a cyklostezek, vše v hodnotě
549.200 Kč s dotací 240.390 Kč.
V budově ÚM jsme v rámci zlepšení komunikace a zajištění
lepší funkčnosti telekomunikačních zařízení vyměnili telefonní
ústřednu s připojením na internet v ceně 121.933 Kč.
V rámci programu obnovy kulturního dědictví byla opravena
západní část hřbitovní zdi za 501.533 Kč s dotací 267.446 Kč. A i
s dalším projektem jsme byli úspěšní a mohli rozšířit cestu na
hřbitově (vybudována nová) v hodnotě 417.961 Kč s dotací
376.165 Kč.
Po dlouhých peripetiích se podařilo vystěhovat z domu čp.
345 neplatiče nájemného a další služby (vymáháno soudně), ale
bohužel byty byly v tak žalostném stav, že musely být celkově
zrekonstruovány; náklady na opravu se vyšplhaly na 357.960 Kč.
Další velkou akcí byla stavba Zateplení a výměna oken ZŠ. I
zde stav budovy byl v neutěšeném stavu. Mezi křídly oken byly
tak velké mezery, že nebyl problém tudy prostrčit propisovačku.
Součástí akce byla nejen výměna oken a zateplení venkovních
stěn, ale i stropů nad všemi trakty školního kampusu. Protože
žádný projektant nechtěl podepsat únosnost rovné střechy nad
tělocvičnou, museli jsme tam zbudovat novou sedlovou střechu.
Do zahájení školního roku, respektive do konce října, byla stavba
s celkovými náklady 12.864.132 Kč s dotací ve výši 7.306.882
Kč ukončena. V závěrečném vyhodnocení byla prokazatelná
úspora ve výši 2/3 původních nákladů na vytápění a současně
bylo touto akcí zmodernizováno prostředí pro žáky školy.
Ukazuje se zde bohužel nedostatečná péče ze strany předchozích
vedení obce, protože žáci školy si stěžují na ne zrovna útulné
sociální zařízení ve škole.
Před volbami 2010 jsme se zavázali umožnit občanům
pořízení vlastního bydlení. Ještě v roce 2012 se nám podařilo
koncem kalendářního roku dokončit výstavbu inženýrských sítí
v lokalitě Vydrbalka; vzniklo zde 17 nových parcel o výměře 850
až 1.000 m2 v celkové investici 5.490.504 Kč s dotací 1.700.000
Kč. Ke každé parcele je vybudována dešťová a splašková
kanalizace, možnost napojení vody, plynový a elektroměrový
pilíř a byly vybudovány komunikace. Stačí si koupit pozemek a

začít stavět, protože cena pozemku je u nás v širokém okolí
nejnižší, a to 150 Kč za m2 zainvestované parcely.
Rokem 2013 jsme všichni volení zastupitelé zahájili druhou
polovinu svého volebního období. Začátek roku v toku financí
nebyl příliš růžový, ale během dalších dvou měsíců roku se
projevila novela zákona O rozpočtovém určení daní (RUD);
úpravou tohoto zákona dostávají obce více peněz ze sdílených
daní, čímž se snížily rozdíly mezi velkými a malými obcemi. Zde
je třeba říci, že jsem se aktivně zúčastnil demonstrace před
Úřadem vlády na podporu přijetí zákona RUD a bývalý pan
premiér Petr Nečas velmi nerad sliboval zástupcům obcí podporu
pro zvýšení daňových výnosů, protože to bylo na úkor velkých
měst, především Prahy, Brna, Ostravy, Plzně, Ústí nad Labem a
dalších. Pro naši obec tato změna představuje navýšení příjmů
okolo 25 % daňových výnosů, které se – jak se dále dočtete –
promítly do zvýšení financí do investic. Jsme jednou z mála obcí,
která provedla digitalizaci kina za 188.760 Kč, a tím by bylo
možné prostřednictvím satelitního přijímání signálu také
uskutečnit představení z republiky nebo jiných částí světa.
Protože si velmi vážíme činnosti Sboru dobrovolných hasičů –
kdo dnes jde bez jakýchkoliv požadavků dobrovolně a zadarmo
pomáhat druhým v duchu hesla patrona hasičů sv. Floriána:
„Bohu ke cti a bližnímu ku pomoci.“ – zakoupili jsme starší
vozidlo Volkswagen tranzit, které bylo hasiči přestavěno a
vybaveno v celkové hodnotě 230.798 Kč.
Úpravou zákona o Pozemních komunikacích, která nabyla
účinnosti v roce 2012, zahájily odbory dopravy Krajských úřadů
revizi množství zřízených přechodů v městech a obcích. Aby
odbor dopravy Kraje Vysočina nedal příkaz k vymazání přechodů
u nás v obci, museli jsme promptně reagovat, zajistit projekt,
stavební souhlas a nechat provést osvětlení a nové označení
přechodů, za což jsme zaplatili 518.560 Kč s krajskou dotací ve
výši 137.265 Kč.
Neznám důvody zvýšených aktivit všech kontrolních orgánů
na všech stupních (asi mnohým úřadům hrozí sloučení a
zjednodušení jejich kontrolní činnosti), ale co všechno kontrolují,
je až s podivem. V rámci vykazování čárek nebo zvýšené aktivity
k prokazování nepostradatelnosti příslušného úřadu jsme obdrželi
pokutu za vypouštění odpadních vod a z důvodu nebezpečí
uzavření fotbalových kabin na Starém Ransku (splaškové vody
byly vypouštěny přímo do Raneckého rybníka) jsme se zavázali,
že do 31. 8. 2013 instalujeme pro odpadní vody z kabin
biologický septik. Všechny činnosti s realizací spojené jsou
v hodnotě 134.149 Kč.
V plánované akci opravy chodníků se nám podařilo v druhém
kole posuzování potřebnosti a oprávněnosti podaných žádosti na
Státní fond dopravní infrastruktury uspět a mohli jsme začít s
velmi potřebnou stavbou Rekonstrukce chodníků podél silnice
I/37 – I. etapa v hodnotě díla 5.556.826 Kč s dotací 3.411.000 Kč.
Slyšel jsem i kritická slova na mou osobu o pochybnosti potřeby
celkové rekonstrukce chodníků z důvodu velkých utracených
peněz, které jsme prý mohli dát lidem, a byl by pokoj. Nevím, jak
hodně je rozšířen tento názor, ale je nutné vědět, že projekty
financované z EU pro municipality (obce, města) obecně zásadně
vylučují možnost přidělení peněz lidem, protože je podporována
výstavba, a ne dělení peněz. Jsem přesvědčen o celkovém
zlepšení prostředí obce a chůze pro každého.
V listopadu jsme převzali ukončenou stavbu akce Zateplení a
výměna zdroje tepla v OÚ Staré Ransko s investičními náklady
2.491.270 Kč s obdrženou dotací 1.271.634 Kč. Z pohledu na
poměr nákladů a dotace čísla nevypadají příznivě, součástí akce
však byly velké neuznatelné náklady – nová střecha, rekonstrukce
sociálního zařízení, chodník a další, které jsme považovali za
nutné provést současně. Celá budova byla zateplena včetně
výměny oken, ale velkou odlišností vůči jiným stavbám byla

realizace vytápění tepelným čerpadlem z hloubkového
devadesátimetrového vrtu; takto získané teplo vytápí celé
prostory jak místní knihovny, tak dalších místností v pronájmu
Sboru dobrovolných hasičů Staré Ransko, v nichž si každý může
po domluvě s hasiči zorganizovat oslavu čehokoliv, protože díky
aktivitě hasičů je společenská místnost velmi dobře vybavena.
V závěru kalendářního roku po zdlouhavých jednáních a
tahanicích s pojišťovnou jsme provedli rekonstrukci podlahy
v tělocvičně ZŠ: parkety byly vytrhány a nahrazeny novou
moderní palubovkou splňující zdravotní podmínky zátěže kloubů
sportujících nebo cvičenců, odpovídající normám na podlahy
tělocvičen. Tato akcička vyšla na 426.512 Kč a tato částka byla
složena z 220.000 Kč plnění pojišťovny, 113.526 Kč BW
Stavitelství, odpovědnost za vzniklou škodu, zbytek uhradil
městys. Je to další drobný přínos ke zlepšení školního prostředí
pro žáky, ještě aby se škola více snažila žáky získat, a ne je
odmítat.
Do letošního roku se nám posunulo mnoho úspěšně podaných
projektů k realizaci. Protože všechny musí být profinancovány do
konce ledna 2015, máme práce až nad hlavu. V lednu tohoto roku
firma dokončila akci Zateplení a výměna oken ve zdravotním
středisku v hodnotě 2.730.685 Kč, výše dotace 1.271.634 Kč;
současně jsme všechny veřejně přístupné prostory – vyjma
ordinací – vymalovali a nechali opravit ostatní závady. Tato
budova patřila z hlediska energetické náročnosti na vytápěnou
plochu k nejnákladnějším. Neznám dnes absolutní čísla úspory
vytápění (ještě probíhá monitorovací období sledování spotřeby),
ale dovolím si tvrdit, že se výše úspory nákladů na vytápění bude
pohybovat okolo 70 %. Pouze na tomto objektu se musela
instalovat speciální izolační vata (na všech ostatních
zateplovaných budovách byl používán polystyrén, vyjma
některých částí z požárních důvodů), a to z důvodu velmi
špatných energetických parametrů – izolačních koeficientů. A
když procházíte okolo střediska a otočíte hlavu o 90 stupňů,
spatříte další velmi pěkně opravený objekt bytovky čp. 119.
V rámci dokončení úpravy chodníků a okolí byla vybudována
nová autobusová čekárna u parku v hodnotě 127.001 Kč.
Ke snížení množství čištěných vod, které přitékalo na ČOV
(spojené odkanalizování fi Elasta a ulice Tkalcovská), byla
vybudována nová splašková kanalizace pro fi Elasta-Vestil
Krucemburk v hodnotě 831.937 Kč.
Aby nové traktory, stroje a ostatní nová technika nebyly pod
volným nebem a nepodléhaly opotřebení přírodními vlivy, bylo
nutné postavit halu k uskladnění techniky; má výměru 38 x 8,5
metrů a pořizovací náklady činily 638.142 Kč. Již dnes se
ukazuje potřeba další haly, kam by se uschovala další technika.
V průběhu prázdnin byla provedena rekonstrukce přípravny
jídel v MŠ včetně vybavení v hodnotě 302.258 Kč s krajskou
dotací 150.000 Kč. Tím jsme dokončili skoro celou rekonstrukci
vnitřního vybavení naší mateřinky, teď už nezbývá než si přát,
aby se dětem v těch prostorách líbilo a rádi je navštěvovali nejen
děti, ale i zaměstnanci.
Již dnes mohou občané celý Krucemburk podél hlavní silnice
oboustranně projít po novém chodníku: podařilo se nám
uskutečnit II. etapu rekonstrukce chodníků v hodnotě 5.523.299
Kč s dotací 4.341.675 Kč. Rozumím některým kritickým hlasům,
které se týkaly různých ohraničení sloupů veřejného osvětlení či
nějakých překážek, proč takové nesmysly děláme apod. Ale
program, z kterého byla financována rekonstrukce chodníků, se
jmenuje „Bezpečná cesta“. To ve skutečnosti představuje
bezpečnou chůzi pro každého, tzn. i pro nevidomé občany, včetně
přechodů a míst pro přecházení, a není vůbec jednoduché tyto
požadavky naplnit ke spokojenosti všech občanů při dodržení
podmínek programu. Vůbec největší oříšek jsme řešili okolo
parkování u velkoprodejny COOP (Jednoty). Nechali jsme

zpracovat několik variant řešení parkování, ale bohužel žádný
návrh nám neschválilo ŘSD s odůvodněním, že předložené řešení
nezabraňuje couvání do silnice. Pouze stávající řešení odstavné
plochy nebylo rozporováno žádným orgánem státní správy.
Věřím, že se řidiči naučí parkovat vodorovně s chodníkem a
využitelnost a bezpečnost vyjíždění bude dobrá.
V současnosti probíhá stavba Zateplení a výměna oken
budovy ÚM s plánovanými náklady 1.805.195 Kč s dotací ve
výši 928.017 Kč. Zato částka jistě nebude konečná, protože ve
všech kancelářích a ostatních prostorách se vyměňuje 37 let staré
lino a budova bude vymalována.
Jistě mnozí z vás si všimli, že v Hluboké, na Starém Ransku a
v Krucemburku zaměstnanci firmy MOPOS Pardubice montují
bezdrátové rozhlasy s plánovanými náklady 1.248.774 Kč a
s dotací 1.123.974 Kč. Zde je vhodné říci, že když si nějaký
občan bude přát přijímač do svého domu, bude možnost si ho za
cenu cca 1.500 Kč koupit. Všechna hlášení budou prováděna
z jednoho místa a bude zajištěna dostatečná slyšitelnost a
srozumitelnost v celém zastavěném území. Dokončení
předpokládáme ke konci měsíce září. Tuto akci nerealizujeme
samostatně, ale prostřednictvím Svazku obcí Podoubraví, jehož
jsem od roku 2010 předsedou.
Na stavbě sběrného dvora probíhají drobné dokončovací práce
a budeme moci občanům poskytnout možnost uložení odpadů od
nebezpečných až po stavební suť. Sběrný dvůr je vybudován
v areálu ČOV Krucemburk s plánovanými náklady 2.661.929 Kč
a dotací v částce 2.395.737 Kč.
Dále pokračuje oprava kostela sv. Mikuláše, na níž se obec
podílí částkou do výše 200.000 Kč ročně, a do konce tohoto roku
by firma Báča měla provést rekonstrukci střechy v hodnotě cca
600.000 Kč + spoluúčast.

Z výše uvedeného textu lze konstatovat následující: „Za
uplynulé volební období 2010–14 jsme investovali do obecního
majetku cca 81.000.000 Kč se získanou podporou nebo dotací ve
výši cca 51.000.000 Kč.“ Pro některé občany to je dostatečné
množství, pro některé kritiky je to málo.
Rád bych poděkoval všem zastupitelům za vykonanou práci
ve prospěch celé obce, děkuji všem členům Rady městyse za
pracovitost a nasazení. Děkuji všem členům Kontrolního a
Finančního výboru za jejich činnost. Nemohu zapomenout
poděkovat za činnost v komisích RM. Poděkování přísluší
členům Komise životního prostředí, členům Kulturní komise a
členům Komise pro společenské záležitosti. Sám za sebe a za
všechny členy zastupitelstva děkuji členům spolků: Společnosti
přátel Krucemburku, Společnosti Jana Zrzavého, Spolku
zahrádkářů Krucemburk, Loutkářskému souboru Oblázek,
Tělocvičné jednotě Sokol, Cyklo klubu Haibike, Klubu filatelistů,
Sboru dobrovolných hasičů Krucemburk, Sboru dobrovolných
hasičů Staré Ransko, TJ Spartak Staré Ransko, Perun klubu
Hluboká, Mysliveckému sdružení Krucemburk, Salesiánskému
hnutí mládeže, Chrámovému pěveckému sboru, Pěveckému sboru
GIOCOSO, FBC Salamandra Krucemburk a Českému svazu
ochránců přírody Křížová za jejich činnost, protože tím, že
konají, co mají rádi či co se jim líbí, pomáhají prohlubovat a
rozšiřovat občanskou společnost.
Osobně si myslím, že městys Krucemburk, tj. prostředí a
okolí, kde jsme doma, se nám společným úsilím a činností daří
proměňovat k lepšímu.
Přeji Vám všem dobré zdraví a mnoho hezkých a slunných
dní letošního podzimu.
Váš Jiří Havlíček – starosta

INFORMACE ZE 75.–79. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE
75. zasedání – 16. 6. 2014
*RM projednala žádost o výpověď
z nájemní smlouvy paní L. M. Musí
uhradit dlužné nájemné a služby s tím
spojené, teprve potom ji bude ukončena
nájemní smlouva na byt.
*RM projednala dopis od České spořitelny
o kontrole plnění podmínek sjednaných
úvěrových obchodů ze strany Městyse
Krucemburk z důvodu, že nejsou plněny
sjednané nepeněžité závazky týkající se
vedení platebního styku na běžných účtech
v ČS. RM dala souhlas k úpravě
platebního styku s ČS.
*RM projednala návrh Smlouvy o dílo
s firmou Čistá příroda Východní Čechy
k projektu „AR vlivu bývalé skládky TKO
na zdroje pitné vody v k.ú. Krucemburk“
včetně obsluhy elektronického prostředí
SFŽP-BENE-FILL za cenu 30.000 Kč
včetně DPH. Dále projednala a schválila
návrh Smlouvy o dílo s firmou Čistá
příroda Východní Čechy k projektu „Staré
Ransko – analýza ohrožení povrchových a
podzemních vod těžkými kovy“ včetně
obsluhy elektronického prostředí SFŽPBENE-FILL za cenu 30.000 Kč včetně
DPH.
*RM projednala návrh příkazní smlouvy
s firmou Orgamet na realizaci zakázky
malého rozsahu „AR vlivu bývalé

skládky TKO na zdroje pitné vody v k.ú.
Krucemburk“ za cenu 82.280 Kč včetně
DPH; termín zahájení 5. 6., termín
ukončení 31. 8. 2014.
*RM projednala a schvaluje žádost pana
K. J. ohledně kácení proschlého topolu
v blízkosti komunikace vedoucí k Řece u
kabin TJ Spartak Staré Ransko.
*RM projednala a schvaluje Protokol
jednání hodnotící komise na akci
„Konsolidace úvěrů a vedení běžného účtu
a služeb souvisejících pro Městys
Krucemburk“. Složení členů komise pro
otevírání a hodnocení obálek: Mgr. Jiří
Havlíček, Ing. Monika Menclová, Martin
Ďurana.
*RM projednala a schvaluje výsledek
hodnocení nabídek pro konsolidaci úvěru
a vedení běžného účtu a služeb s nimi
souvisejících pro městys Krucemburk –
uchazeč: Československá obchodní banka,
Praha 5 – za cenu 726.192 Kč včetně DPH
a návrh Smlouvy o úvěru s ČOB –
pobočka Jihlava na refinancování úvěru 1)
investiční akce ČOV a kanalizace
v Krucemburk – dostavba, 2) investiční
akce zateplení ZŠ ve výši 7.200.000 Kč.
RM doporučuje ZM ke schválení.
*RM projednala a schvaluje žádost o
udělení licence dopravci ARRIVA
Východní
Čechy
Chrudim
pro

provozování osobní linkové dopravy na
lince 600200 Chotěboř – Ždírec nad
Doubravou – Vojnův Městec – Žďár nad
Sázavou.
*RM projednala návrh Smlouvy o
poskytnutí
finančních
prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2014 na akci
„Rekonstrukce chodníku podél silnice I/37
– II. etapa“ ve výši 4.381.000 Kč. RM
doporučuje ZM ke schválení.
*RM projednala návrh rozpočtového
opatření č. 2/2014 pro městys Krucemburk
– rozpočet na rok 2014 a doporučuje ZM
ke schválení.
*RM projednala a schvaluje časový
harmonogram prací – Sběrný dvůr
Krucemburk do 30. 6.: dokončení omítek
zdí, beton plochy, do 15. 7.: nátěr a
oplechování zdí, dokončení odvodňovací
plochy, oplocení, do 30. 7.: MTZ
plechového přístřešku, montáž pojízdné
brány, MTZ sloupů VO, propojení, revize,
do 15. 8.: terénní úpravy, vyklizení
staveniště.
*RM projednala návrh aktualizace
Územního plánu Krucemburk pro Kraj
Vysočina. Vyzve občany k zařazení
pozemků do územního plánu (netýká se
nových stavebních parcel), zařazení

pozemku na Starém Ransku. RM
doporučuje ZM ke schválení.
*RM schvaluje žádost ze dne 16. 6. 2014
paní M. K. (Třemošnice) – nabídka
k dokoupení ½ parcely č.1634/11 o výměře
129 m2 v k.ú. Krucemburk. RM
doporučuje ZM ke schválení.
*RM schválila Mandátní smlouvu na
TDI s L. Dohnalem za cenu 60.000 Kč bez
DPH na akci „Rekonstrukce chodníků
podél silnice I/37 Krucemburk – II. etapa“.
76. zasedání – 7. 7. 2014
*RM projednala a schválila zadání
projektové dokumentace na akci
„Výstavba chodníku Krucemburk – Staré
Ransko“ a smlouvu o dílo s firmou Ing.
Tomáš Rak, Hradec Králové. Předložená
cenová nabídka je 170.000 Kč bez DPH.
*RM projednala a odložila žádost J. B.
(Krucemburk) na zpevnění silničního
svahu, který je součástí obecního pozemku
parcelního
čísla
1641/16
v k.ú.
Krucemburk.
*RM projednala a schválila Smlouvy na
dotaci s Krajem Vysočina z grantového
programu „Naše školka 2014“. Jedná se o
dotaci na „Rekonstrukci a modernizaci
výdejny jídel v MŠ“ v celkové výši
150.000 Kč.
*RM pověřila Tomáše Trávníčka, Jaromíra
Mifku a Radku Rudolfovou kontrolou
příspěvkové organizace MŠ a ZŠ za
období 1/14–6/14.
*RM projednala návrh řešení dlužníků a
neplatičů a pověřila starostu předáním
veškerých podkladů k vymáhání dlužných
částek JUDr. Ireně Tůmové.
*RM projednala a neschválila nabídky na
správu vodovodů a kanalizací od RNDr.
Vladislava Stehna, Přibyslav.
*RM projednala a schválila návrh smlouvy
na dotaci s Krajem Vysočina z grantového
programu „Bezpečná silnice 2014“ na akci
„Inteligentní dynamický zpomalovací
semafor u silnice I/37 v Krucemburku“.
*RM projednala a schválila nájemní
smlouvu na plynárenské zařízení za
částku 1.054 Kč ročně. RM pověřuje
místostarostu jednáním s firmou RWE
GastNet ohledně výkupu plynárenského
zařízení v průmyslové zóně.
*RM projednala a schválila Smlouvu na
dotaci s Krajem Vysočina na financování
Pečovatelské služby Krucemburk na
částku 34.000 Kč.
*RM projednala a odložila návrh pana
Radovana Novotného na úpravu instalace
prostorového ozvučení hlediště kina za
cenu 60.000 Kč do plánovaných investic
na rok 2015.
*RM projednala a neschválila návrh
Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě v ZS
Krucemburk – pedikúra. RM navrhuje
poskytnout paní M. Z. návratnou finanční

výpomoc na jeden rok na pořízení
vybavení pedikúry.
*RM projednala a odložila návrh na
zpracování
projektu
na
dotaci
„Kontejnery na bioodpad“. Prozatím
projekt odkládá na příští rok.
*RM projednala návrh Smlouvy o dílo na
akci
„Přístavba
Úřadu
městyse
Krucemburk“ s firmou BW-Stavitelství,
Holice za cenu 3.745.447 Kč bez DPH
vysoutěženou ve veřejné zakázce malého
rozsahu. RM smlouvu schvaluje.
77. zasedání – 21. 7. 2014
*RM schválila převedení částky 18.200 Kč
za výběr poplatku z veřejného
prostranství při konání pouti v
Krucemburku 2014 pro TJ Spartak Staré
Ransko formou příspěvku na činnost.
*RM projednala žádost manželů Š.
(Krucemburk) na snížení rychlosti v ulici
Hlubocká. Postupuje tuto žádost k
projednání Kraji Vysočina, SÚS Kraje
Vysočina, neboť silnice je majetkem Kraje
Vysočina.
*RM projednala žádost pana P. A.
(Hluboká), který upozorňuje na špatný
stav komunikace před nemovitostí
Hluboká čp. 27. RM rozhodla, že
komunikace bude opravena obal. hmotou a
jejím zhutněním při dokončovacích pracích
akce „Rekonstrukce chodníků u silnice
I/37 – II. etapa“.
*RM projednala cenové nabídky na
výměnu parketových ploch v učebnách
ZŠ a cenovou nabídku na nové osvětlení
učeben. Cenové nabídky, které byly
předloženy, jsou nedostačující a RM
pověřuje ředitele ZŠ, aby si vyžádal nové
nabídky, a to po zadání stejného provedení
pro všechny zúčastněné firmy a ke
stejnému datu.
*RM projednala a schválila žádost od
spolku Perun Hluboká o poskytnutí
příspěvku 20.000 Kč formou dotace na
akci Dračí lodě 2014.
*RM projednala a schválila žádost ZŠ na
zakoupení a instalaci přístupového
systému pro objekt ZŠ za celkovou cenu
24.440 Kč + DPH. ZŠ zaplatí ½ nákladů,
½ nákladů zaplatí ZUŠ Chotěboř.
*RM projednala a schválila Dodatek č. 3
ke smlouvě nájemní mezi podílnickými
obcemi LDO a LDO Přibyslav. V článku
II. se mění výše nájemného na období
2014 na 45 % z tržeb za vlastní dříví.
*RM projednala a schválila návrh
projektových prací na akci Rekonstrukce
areálu TJ Spartak Staré Ransko od firmy
Lukáš Dohnal za cenu 59.970 Kč. Dále
RM schvaluje, že žadatelem o dotaci na
tento projekt bude Městys Krucemburk.
78. zasedání – 11. 8. 2014
*RM projednala a schválila Dodatek č. 1
ke Smlouvě o úvěru s ČSOB Praha.
Původní částka úvěru 7.200.000 Kč se

mění na 6.557.299 Kč, čímž se mění i
částky na splácení ze 75.000 Kč na 68.400
Kč.
*RM projednala žádost paní M. S. (Praha
4) o odkoupení pozemku č.437/2 o
výměře 13 m2 a pozemku č. 152/11 o
výměře 223 m2 v k.ú. Krucemburk.
Pozemky se nacházejí u domu ev.č. 168 v
Krucemburku. RM tuto žádost schvaluje a
doporučuje ZM ke schválení.
*RM projednala a schválila Dodatek č. 1
ke smlouvě o nájmu nemovitosti č. 20358
s firmou Vodafone Czech Republic –
změna nájemného na částku 133.051 Kč +
DPH, a to s účinností od 1. 9. 2014. Za rok
2014 bude doúčtována příslušná výše
nájemného.
*RM se seznámila s průběhem jednání o
škodné události v domě pana M. N.
(Krucemburk).
Rozhodla
proplatit
dokladově podložené a schválené opravy,
které pan M. N. předá zástupci městyse.
Městys bude náhradu škody uplatňovat na
pojišťovně, u které má pojištění.
*RM projednala a schvaluje Příkazní
smlouvu na akci „Staré Ransko – Analýza
rizik ohrožení povrchových a podzemních
vod těžkými kovy“ s firmou Orgamet
Praha 6 za cenu 68.000 Kč bez DPH.
Zároveň projednala a schválila návrh
podmínek do Zadávací dokumentace na
akci a oslovení firem k podání nabídky:
Sangeo Bylany, KH Sanace.cz, Benešov;
Perum Mníšek pod Brdy
*RM projednala a schválila návrh
Smlouvy
o
sdružených
službách
dodávky plynu a Smlouvy o sdružených
službách dodávky elektřiny od 1. 1. do
31. 12. 2015 s firmou ČEZ Prodej.
79. zasedání – 23. 8. 2014
*RM projednala podklady ke škodní
události
pana
N.
(Krucemburk).
Nesouhlasí s jeho námitkami, současně
neschvaluje žádost pojišťovny na regresní
řízení z důvodu zkolaudování bez zpětných
klapek. Přípojky jsou ve vlastnictví
jednotlivých majitelů nemovitostí, tzn.
pokud vlastník (investor přípojky)
potřeboval osadit do jeho přípojky zpětnou
klapku, mohl tak učinit.
*RM projednala a schválila příspěvek na
akci pro děti „Rozloučení s prázdninami
2014“ ve výši 2.500 Kč na nákup cen pro
děti.
*RM projednala žádost o odkoupení části
pozemku č.152/9 panem P. H. Žádost
odložila z důvodu místního šetření.
*RM projednala a schvaluje návrh
Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě s TJ
Staré Ransko, a to změnu: na dobu určitou
do 31. 12. 2034 uvedenou v dodatku č. 1
z důvodu žádosti TJ Spartak Staré Ransko
o dotaci na opravu kabin na Starém
Ransku.

INFORMACE Z 24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE – 10. 9. 2014
*ZM schválilo prodej pozemku parc.č.
437/2 o výměře 13 m2 a parc.č. 152/11 o
výměře 223 m2 za cenu 40 Kč/m2 v k.ú.
Krucemburk.
*ZM projednalo a potvrzuje rozhodnutí
RM o schválení Smlouvy o dílo na akci
„Přístavba
Úřadu
městyse
Krucemburk“ s fi BW-Stavitelství, s.r.o.,
Holice za cenu 3.745.447 Kč bez DPH.
*ZM projednalo a potvrzuje rozhodnutí
RM o schválení Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o úvěru s ČSOB a.s., Praha.
*ZM projednalo a schvaluje Rozpočtové
opatření č. 3/2014.
*ZM schválilo koupi pozemků (PK)
parc.č. 1370/4 o výměře 143 m2, parc.č.
1371/4 o výměře 81 m2 a parc.č. 1372/8 o
výměře 1.756 m2 za cenu 40 Kč/m2 v k.ú.
Krucemburk.
*ZM schválilo koupi pozemků (PK) –
parc.č. 1394/4 o výměře 1.749 m2, parc.č.
1394/6 o výměře 492 m2 a parc.č. 1393/5 o
výměře 133 m2 za cenu 40 Kč/m2 v k.ú.
Krucemburk.
*ZM schválilo koupi pozemků (PK) –
parc.č. 1371/3 o výměře 121 m2 a parc.č.
1372/7 o výměře 1.856 m2 za cenu 40
Kč/m2 v k.ú. Krucemburk.
*ZM schválilo koupi pozemků (PK) –
parc.č. 1371/2 o výměře 111 m2 a parc.č.
1372/6 o výměře 1.804 m2 za cenu 40
Kč/m2 v k.ú. Krucemburk.

*ZM schválilo koupi pozemků (PK) –
parc.č. 1370/1 o výměře 222 m2, parc.č.
1371/1 o výměře 206 m2 a parc.č. 1372/2 o
výměře 3.133 m2 za cenu 40 Kč/m2 v k.ú.
Krucemburk.
*ZM schválilo koupi pozemků (PK) –
parc.č. 1370/2 o výměře 532 m2 a parc.č.
1370/3 o výměře 758 m2 za cenu 40 Kč/m2
v k.ú. Krucemburk.
*ZM schválilo koupi pozemků (PK) –
parc.č. 1360 o výměře 195 m2 za cenu 40
Kč/m2 v k.ú. Krucemburk.
*ZM schválilo koupi pozemků (PK) –
parc.č. 1366 o výměře 3.678 m2 za cenu 40
Kč/m2 v k.ú. Krucemburk.
*ZM schválilo koupi pozemků (PK) –
parc.č. 1394/1 o výměře 1.278 m2 za cenu
40 Kč/m2 v k.ú. Krucemburk.
*ZM schválilo koupi pozemků (PK) –
parc.č. 1394/ o výměře 2.018 m2 za cenu
40 Kč/m2 v k.ú. Krucemburk.
*ZM schválilo koupi pozemků (PK) –
parc.č. 1394/5 o výměře 887 m2 za cenu 40
Kč/m2 v k.ú. Krucemburk.
*ZM schválilo koupi pozemků (PK) –
parc.č. 1370/5 o výměře 40 m2 za cenu 40
Kč/m2 v k.ú. Krucemburk.
*ZM projednalo a schválilo Smlouvu o
smlouvě budoucí kupní – průmyslová
zóna s fi CETL Cargo s.r.o., Hlinsko na
prodej pozemků dle GP parc.č. 1366/76 o
výměře 1.102 m2, parc.č. 166/82 o výměře

78 m2, parc.č. 1366/84 o výměře 14.215
m2, parc.č. 1366/77 o výměře 1.980 m2,
parc.č. 1366/78 o výměře 1.977 m2, parc.č.
1366/79 o výměře 1.915 m2, parc.č.
1366/80 o výměře 3.561 m2, parc.č.
1366/81 o výměře 133 m2, parc.č. 1366/83
o výměře 1.290 m2, parc.č. 1366/85 o
výměře 195 m2, parc.č. 1366/86 o výměře
3.678 m2, parc.č. 1366/87 o výměře 1.278
m2, parc.č. 1366/88 o výměře 2.018 m2,
parc.č. 1366/89 o výměře 1.747 m2, parc.č.
1366/90 o výměře 887 m2, parc.č. 1366/91
o výměře 492 m2, parc.č. 1366/92 o
výměře 40 m2 za cenu 80 Kč/m2.
Smlouva bude doplněna o smluvní pokutu
ve výši odpovídající kupní ceně v případě
nerealizace projektu do 5 let od podpisu
Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, o
poskytnutí zástavního práva na dobu 90
dní od podpisu Smlouvy o smlouvě
budoucí kupní a o předkupní právo
městyse, pokud by nový nabyvatel chtěl
převést vlastnické právo na třetí osobu ve
výši kupní ceny.
*ZM projednalo a schválilo poskytnutí
návratné finanční výpomoci na dobu 56
měsíců pro TJ Sokol Krucemburk na akci
Zateplení sokolovny Krucemburk ve výši
400.000 Kč s tím, že budou prováděny
alikvotní měsíční splátky se splatností do
31. 8. 2019.

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.

VLASAŘI
Mezi druhy výdělečné činnosti, kterými se zabývali venkovští
lidé na Trhovokamenicku, Hlinecku a na dalších místech
Českomoravské vysočiny koncem 19. a začátkem 20. století,
patřilo vlasařství. Do této skupiny lidí patřili i menší zemědělci,
kterým jejich zemědělská výroba nemohla zajistit obživu mnohdy
početných rodin. Proto se v zimním období vydávali na tak zvaný
hauz, a tak se jim říkalo hauzovníci neboli podomní obchodníci.
Vlasaři, jak se této skupině lidí říkalo, obcházeli vesnice a
vykupovali od žen, převážně mladých, jejich vlasy. V té době
měly ženy dlouhé vlasy spletené do copů a byly rády, že je mohly
prodat vlasařům. Ti chodili ponejvíce po venkovských oblastech
jižních Čech, Moravy a Slovenska.
Jejich činnost byla velice náročná a také nebezpečná. Museli
nosit těžké balíky s vlasy pěšky; měli u sebe mnohdy větší částku
peněz, o kterou byli občas okradeni. Také se stávalo, že se
setkávali s nepřátelstvím tamějších obyvatel. Proto se často
vydávali na ta místa, kde měli již stálé zákazníky.
Po příchodu domů je čekala další náročná práce: vlasy museli
vyčistit a pročesat. Po skončení těchto prací vlasy odnášeli
prodat. Kupujícími byli většinou židovští obchodníci, kteří po
koupi vlasy znovu čistili, někdy i barvili a prodávali k dalšímu
zpracování. Vyráběly se z nich paruky a jiné tehdy módní
pomůcky. Zvláště dlouhé vlasy se navazovaly a prodávaly
domácím faktorům na výrobu tehdy módních vlasových sítěk.

Dostáváme se k další, v té době hodně rozšířené domácí práci
venkovského obyvatelstva na Vysočině, a to k síťkování;
věnovaly se mu mnohdy celé rodiny včetně dětí, aby získaly
jakousi obživu. Síťkovaly se vlasové síťky na dámské účesy
právě z navázaných vlasů. Síťkování bylo velmi rozšířené za
obou světových válek. Kromě malé mzdy, která byla za práci,
přinášela venkovským obyvatelům další pohromu a to
tuberkulózu, jež byla v té době velmi rozšířená a zachvacovala
mnohé rodiny.
Další, zejména po druhé světové válce zde rozšířenou
výdělečnou činností, kterou se zabývaly venkovské ženy, bylo
necování. Tak se nazývala ruční domácí výroba záclon a přehozů
na postele. Strojní výroba záclon v té době nebyla schopna pokrýt
zájmy spotřebitelů, a proto byly vyhledávány ručně necované
záclony. Jejich výroba se rozdělovala na dvě fáze. Ženy je
vytvářely pomocí jehlice, na kterou se namotávala příze, a
válečku, který byl dřevěný; podle jeho velikosti se udávala šíře ok
v zácloně. Další ženy vyšívaly na dřevěných rámech do záclon
vzory.
V té době v průmyslu pracovalo málo žen a ty, které byly v
domácnosti, si tímto způsobem přivydělávaly a pomáhaly mužům
živit rodinu. Dnes jsou názvy těchto již zaniklých pracovních
činností pro většinu lidí neznámým pojmem.
Pavel Vomela

KRISTIÁN EMANUEL POSPÍŠIL
V minulém čísle Domova jsme poznali zakladatele české
větve rodu Molnárů Jana Molnára a jeho vnuky Rudolfa, Viléma
Eduarda a Daniela Bohumila. V tomto čísle se zaměříme na život
a dílo dalšího vnuka – Kristiána Emanuela Pospíšila.
Kristián Emanuel Pospíšil se narodil 10. května 1842 v
Opatovicích u Čáslavi jako třetí dítě v rodině učitele Františka
Pospíšila a jeho druhé
manželky
Amálie
Filipíny,
dcery
křížlického faráře Jana
Molnára
a
sestry
Daniela
Bohumila
Molnára.
F. Pospíšil, rodák z
Třebetína u Ledče
(1808), začal roku 1825
učit v Opatovicích u
Čáslavi. 30. března
1845 zemřel učitel
František Jozífek, který
na
krucemburské
evangelické
škole
působil od roku 1813.
Užíval na svou dobu velmi pokrokové metody (měl např. žáky
rozděleny do dvou skupin podle úrovně jejich dovedností a
znalostí, užíval na svou dobu moderní učební pomůcky) a vedl i
pokračovací školu pro odrostlejší mládež. Na uprázdněné místo
nastoupil F. Pospíšil a vyučoval zde pětatřicet let (do roku 1880).
Za své zásluhy byl roku 1875 dekorován stříbrným záslužným
křížem. Ve škole míval kolem sta žáků z Krucemburku, Hluboké,
Ranska, Ždírce, Kohoutova a Benátek. Docházka žáků však byla
v době jeho příchodu do Krucemburku špatná (kolem 50 %
zameškaných hodin), postupně se však lepšila a koncem 70. let
činila absence 25 %. Platy učitelů nebyly v polovině 19. století
vysoké: měly činit 250 zlatých ročně, zahrnovaly však všechny
učitelovy příjmy, tedy i peníze od kostela (varhaník, pohřby), z
některých fundací či naturální požitky. Tyto peníze však ne vždy
dostal. I když postavení učitelů v Krucemburku nebylo na
evangelické škole špatné, přesto Pospíšilovy příjmy nestačily k
obživě dvanáctičlenné rodiny, zejména když tři chlapci odešli na
studie. Manželka byla F. Pospíšilovi při práci oporou, hlavně
poté, co onemocněl nervovou chorobou. Zemřel 5. září 1882.
Kristián Pospíšil prožil dětství v Krucemburku, základní
vzdělání získal u otce na evangelické škole. Ve studiu pokračoval
na reálce v Karlíně, poté se rozhodl studovat architekturu. Protože
nemohl spoléhat na finanční podporu rodičů, na studium si
vydělával kondicemi a jako varhaník u salvátorského sboru.
Finančně mu vypomáhal také kohoutovský rodák Josef Růžička,
pozdější ředitel německé evangelické školy v Praze: Kristián byl
domácím učitelem jeho dvou synů. Seznámil se také se
superintendantem Jakubem Benešem, který byl v Krucemburku
farářem v letech 1818–25. Na jejich doporučení se začal roku
1863 věnovat teologii. Protože reálky připravovaly své
absolventy pro studium techniky, musel K. Pospíšil nejprve
vykonat doplňovací zkoušku z gymnaziálních předmětů (latina,
řečtina, filozofie); složil ji roku 1865 na vídeňském gymnáziu.
Studium teologie ve Vídni ukončil roku 1868. Na studium si
přivydělával jako vychovatel v rodině velkoprůmyslníka von
Seuttera.
Jako farář začínal K. Pospíšil v Libštátě u Semil (1868). Ve
vesnici už pracoval evangelický sbor helvetského vyznání, sbor
augsburského vyznání byl filiálkou fary v Křížlicích, kde v 19.
století pracoval Pospíšilův děda Jan Molnár a později strýc

Matouš Michal Jan Molnár. Ve své práci se K. Pospíšil choval
jako racionální a tolerantní člověk; to mu získalo vážnost nejen
mezi farníky. Horlivě se věnoval budování nového sboru.
Roku 1876 přesídlil K. Pospíšil do Humpolce, odkud v té
době odešel jeho bratránek Vilém Molnár. Zde se věnoval
činnosti kazatelské i pastorační. Jeho zásluhou byl opraven starý
toleranční kostel, postavena nová evangelická škola (1887–88),
adaptován chrám (1881) a opraveny další budovy. Peníze na
opravy získával od nadací a mecenášů. Využíval pro to i známé,
které získával na četných cestách po Slovensku (pěstoval
intenzivní vztahy se slovenskými evangelickými kruhy) a
Rakousku, což mu získalo přízeň farářů německé národnosti.
Roku 1892 byl zvolen náměstkem superintendanta východního
českého seniorátu a počítalo se s tím, že bude jmenován
superintendantem.
Na základě četných vědeckých prací vídeňská evangelická
fakulta jmenovala K. Pospíšila licenciátem teologie (23. června
1891). Měl vyučovat na katedře praktického bohosloví.
Vzhledem k zdravotním problémům – vážné oční chorobě, která
jej trápila od počátku 90. let – se však musel místa vzdát.
V letech 1875–90 K. Pospíšil redigoval Evanjelický církevník,
časopis věnovaný tématům evangelické církve augsburského
vyznání. V měsíčníku, který roku 1870 založil Karel Lány, otiskl
řadu statí tematicky zaměřených na církev a teologii.
Ceněno bylo vydání Duchovního pokladu modliteb
křesťanských (1891). Autor knihy Pavol Jakobei byl slovenský
luteránský kazatel a literát. Narodil se 9. ledna 1695 v
západoslovenské Prietrži u Senice, studoval v Žitavě a
Wittenbergu, poté působil jako evangelický farář v Modre, kde 3.
srpna 1752 zemřel. Napsal řadu popularizačních prací (Velmi
důležité příčiny proti hodování a opilství, smilství a nestydatosti,
sváru, závisti a lakomství, 1724; Záhradka duší nemocných, v níž
se nacházejí mnohé zdravé, vonné a spasitedlné byliny, jimiž se
zarmoucená srdce lidská a duše v bídě, nouzi, protivenství a
nemoci postavené, občerstviti a hojiti mohou, 1733). Jeho
hlavním dílem je Modlitebný poklad, vydaný roku 1732 v Žitavě.
Jde o sbírku dvou tisíc modliteb složených ke všem příležitostem
věřícího evangelíka. K. Pospíšil doplnil její modlitební část a
přidal liturgickou direktivu schválenou generálním synodem. K
vydání připravil také Jakobeiho Funebrál písní pohřebních.
Původní název knihy vydané roku 1783 – Evangelický funebrál,
obsahující v sobě písně pohřební i jiné příhodné, staré i nové,
které se zpívati mohou netoliko při pohřebu kterýchkoli lidí
vůbec, ale také i při pohřebu lidí rozličného věku, stavu, povolání
a losu, obzvláštně s připojením některých latinských písní, jako
také i některých Písma sv. řečí, modliteb, veršů a kollekt
pohřebních, k slávě Boží a k vzdělání církve a zvlášť k
pronikavému zarmoucených a nad mrtvým plačících potěšení nyní
počtvrté na světlo vydaný od jednoho Pána Ježíše Krista
milovníka snážného – dobře vystihuje její obsah.
Potřeba textů pro náboženské vyučování vedlo K. Pospíšila k
vydání brožury Malý katechismus dr. Martina Luthera (1881) s
přídavky podle tehdejších náboženských a pedagogických potřeb.
Publikaci tematicky doplňuje překlad práce Heinricha Ullricha
Výklad malého katechismu dra. Martina Luthera (1885), kterou
upravil pro potřeby české školy. Obě práce se dočkaly několika
vydání.
K. Pospíšil přeložil řadu náboženských spisů z němčiny. Šlo
zejména o práci superintendanta Jakuba Beneše Evangelický
chrám salvatorský v Praze (1864). Obsahuje v úvodu přehled
dějin evangelické církve v Čechách, poté pojednává o stavbě a
osudech jedné z památek české evangelické církve augsburského
vyznání, která se na základě rozkazu císaře Františka Josefa II.
vrátila roku 1863 do vlastnictví evangelíků. Z dalších prací
připomeňme alespoň spis Emanuela Erharda Völtera Jubilejní

knížka o Konkordii, čili, o Knize svornosti: evanjelickoluteránskému lidu křesťanskému k třístaleté jubilejní slavnosti
věrovyznávajících spisů evanjelicko-luteranské církve (1880–81).
K. Pospíšil byl výborný hudebník, věnoval se zahradničení,
hlavně pěstování růží. Pamětníci vysoce hodnotili jeho kázání:
měla logickou stavbu, byla srozumitelná a kazatel je říkal
zpaměti.
V době vídeňských studií se K. Pospíšil seznámil s dcerou
vídeňského měšťana Cecilií Dresslerovou, s níž se 9. května 1869
oženil a měl deset dětí (dvě zemřely v raném věku). Starší ze
synů Karel byl knihkupcem v Humpolci, mladší Viktor byl
farářem v Opatovicích a poté profesorem a kazatelem v Prešově a
Košicích. Dcery Milada, Marie, Marta, Emilie, Gabriela a
Bohumila se provdaly do evangelických rodin. Marta byla ženou
humpoleckého faráře Josefa Cohorny, Milada hornodubenského
faráře Pavla Lanštjaka. Emilie se provdala za syna
superintendanta Karla Lányho Martina, misijního ekonoma, a
odešla s ním na misi do Afriky (Keňa).
K. Pospíšil zemřel 11. dubna 1899 v Humpolci. Pohřben byl
na evangelické části humpoleckého obecního hřbitova.
O významu K. Pospíšila svědčí to, že je zmiňován v dvacátém
svazku Ottova slovníku naučného (s. 302); v heslu jsou však
některé chybné údaje (např. že se narodil v Krucemburku, že
zemřel 14. 4. 1899). Jeho životu a dílu je věnován soukromý tisk
Starý dluh od Viktora Pospíšila.
Jiří Zeman

raneckých železáren (zde byly odlity z litiny) se jmény bývalých
správců. Jsou také zapsány mezi kulturní památky. Na východní
straně kostela jsou staré litinové kříže a pískovcové náhrobky ze
starého hřbitova.

Po vydání tolerančního patentu v roce 1781 byl
v Krucemburku založen evangelický luterský sbor. Byl postaven
evangelický kostel a také vznikl evangelický hřbitov. Ten byl nad
dnešním katolickým hřbitovem: místo, kde stál, je dnes zarostlé
stromy. V zimě byl tehdy téměř nepřístupný. Proto byl roku 1863
zrušen. Poslední byla pohřbena na starém hřbitově Marie
Magdaléna Janáčková za Starého Ranska, její vnuk založil na
Ransku strojírnu. Byl zde pohřben také v roce 1806 poslední

HISTORIE
KRUCEMBURSKÝCH HŘBITOVŮ
V Krucemburku jsou dva hřbitovy – katolický a evangelický.
Připomeňme si krátce jejich historii.
Katolický hřbitov je zde již od nepaměti, od založení kostela.
Vždy byl v jeho těsné blízkosti. Máme zjištěno, že při přestavbě
kostela knížetem Ferdinandem z Ditrichštejna roku 1697 byla loď
kostela postavena na bývalém hřbitově. Starý hřbitov obklopoval
kostel. V jeho jižní části směrem k východu byla kostnice, kam se
ukládaly kosterní ostatky nebožtíků po vykopání jejich hrobů.
V západní části hřbitova byly zřejmě hroby panské, zejména
úředníků železných hutí na Ransku. Před vchodem do kostela na
straně od fary byl pohřben Augustin Skřivan a byl zde hrob Anny
Skřivanové.
Na krucemburský hřbitov byli pohřbíváni lidé z obcí
přifařených ke Krucemburku. V severovýchodní části starého
hřbitova se pohřbívali také lidé
z Chlumu u Hlinska do doby, než
založili vlastní hřbitov (1852).
Protože
starý
hřbitov
již
nedostačoval, byl založen po
dlouhém jednání a hledání vhodného
místa hřbitov nový, a to severně od
starého hřbitova. Vysvěcen byl
v roce 1883 a na starém hřbitově se
přestalo pohřbívat. Na něm – naproti
věži kostela – byl v roce 1977
pohřben na vlastní přání malíř Jan
Zrzavý.
Na hřbitově je hrobka rodiny
Binkovy. Je zapsána v seznamu
kulturních památek: důvodem je
plastika sochaře Jana Štursy na
hrobce. Pod hrobkou je umístěna
deska z hrobu Anny Skřivanové,
rovněž kulturní památka z 18. století.
U katolického kostela jsou umístěny náhrobky ze starých

primas krucemburský Matěj Ležák.
Nový hřbitov byl otevřen u evangelického kostela. Je na něm
pomník obětem druhé světové války evangelického vyznání od
sochaře Vincence Makovského a stará hrobka rodiny
Janáčkových, majitelů strojírny na Ransku.

JAK SE DŘÍVE POHŘBÍVALO
Chtěl bych připomenout poslední věc člověka, totiž jeho
pohřeb. Vrátím se do nedávné minulosti a seznámím vás s tím,
jak kdysi takový pohřeb v našem okolí probíhal.
V dnešní době probíhají rozloučení se zesnulým podle
způsobu pohřbu. Se zemřelými, kteří mají mít kremaci, je
většinou rozloučení v havlíčkobrodské obřadní síni nebo
v obřadní síni na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Mimořádně
jsou taková rozloučení u kostelů: po obřadu je zemřelý převezen
na kremaci.
Obřady pohřbů do hrobu jsou prováděny v katolickém a
v evangelickém kostele. Dříve většina lidí umírala doma a pohřby
byly vypravovány z domu smutku. Lidé, kteří zemřeli
v havlíčkobrodské nemocnici nebo mimo svůj domov, byli

převezeni do domovské obce, kde jim byl vypraven pohřeb. Byly
tehdy i případy, že pozůstalí neměli na převoz peníze, a tak byl
zemřelý pohřben v Havlíčkově Brodě. Převoz byl kdysi o to
složitější, že se muselo platit v každé farnosti, přes kterou byl
zemřelý převážen.
Zemřelí, kteří byli členy Spolku žehu, byli odváženi do
pardubického krematoria z domu smutku pohřebním autem.
Občané doprovodili auto se zemřelým k sokolovně, zde se se
zemřelým rozloučil řečník a pohřební auto se pomalu rozjelo do
Pardubic. Tyto pohřby byly bez účasti kněze (zemřelý byl
většinou bez vyznání a církev v té době pohřby žehem
zavrhovala).
Jinak probíhal církevní
pohřeb
z domu smutku.
V Krucemburku přišel do domu kněz – pamatuji pana děkana
Wiesnera a později i pana faráře Krandu – s ministranty a
zpěváky. Kněz provedl výkrop, po něm byla rakev se zemřelým
vynesena z domu, položena na máry a začal se řadit pohřební
průvod. V čele průvodu nesl ministrant křížek. Když měl zemřelý
hudbu, ta šla vpředu průvodu. Pokud byl zemřelý hasičem, šli
vpředu i uniformovaní hasiči. Jestliže zemřel mladý člověk, měl
v průvodu mládence a družičky. Dále šli zpěváci a před rakví
kráčel kněz. Rakev na márách neslo šest silných mužů; když byla
vzdálenost ke kostelu větší, bylo jich zapotřebí dvanáct; cesta
přes krucemburské náměstí ke kostelu, zejména pak po schodech,
byla pro nosiče velmi náročná.
Dnes pohřby probíhají podobně, jen s tím rozdílem, že po mši
svaté v kostele je rakev vynesena před kostel, zde se řadí průvod
a pokračuje na hřbitov. Obdobně probíhal také evangelický
pohřeb, jen s jedním rozdílem: v čele průvodu kráčel evangelický
farář v prosté černé sutaně a s černým biretem na hlavě. Hudba
při evangelickém pohřbu nebyla, jen zpěváci.
Jiný průběh měly pohřby z okolních obcí – ze Ždírce,
Benátek, Kohoutova, Starého a Nového Ranska. Zemřelý byl ze
své obce vezen koňmi v zaskleném pohřebním voze nebo na
obyčejném voze nazývaném gumák obloženém chvojím.
Z Benátek a Kohoutova za letního suchého počasí si pohřební
průvod zkracoval cestu polními cestami. Smuteční průvod došel
po silnici do Krucemburku k parku, kde v místech dnešní
autobusové zastávky na něj čekali kněz s ministranty a zpěváky.
Kněz provedl výkrop zemřelého a průvod pokračoval ke kostelu.
U pomníku svatého Jana Nepomuckého byla rakev přeložena na
máry a odnesena do kostela.
V té době se pohřby vypravovaly ve třech třídách. V první
třídě byl lepší pohřeb s plnou parádou, ve druhé třídě prostší a ve
třetí třídě to byl obyčejný pohřeb. Kdysi dávno, když příbuzní
byli chudí a neměli na pohřeb peníze, kněz provedl výkrop hrobu
a nebožtík tam byl vložen bez obřadu. Podle vypravování
pamětníků byly v pazdernách jakési dřevěné truhly, kam se
zemřelý uložil místo do rakve. Odnesen byl pak na hřbitov, nad
hrobem se odklopilo dno truhly a mrtvý byl spuštěn bez rakve do
hrobu.
Když byl pohřeb z Hluboké, čekal kněz s doprovodem na
pohřební průvod na Vydrbalce a později pak na náměstí před
sochou sv. Jana, tak jako na pohřby z Košinova.
Občané evangelického vyznání byli v Krucemburku
pohřbíváni i z Horního Studence, Vojnova Městce, Karlova a
Škrdlovic. V Sobíňově měli svůj vlastní evangelický hřbitov.
Kdysi se snažilo co nejvíce lidí projevit zemřelému svoji úctu
účastí na pohřbu. Pohřební průvod zabral téměř polovinu silnice,
šel také velice pomalu. Jak by to vypadalo asi dneska, při
dnešním hustém silničním provozu...
Pavel Vomela

PŘED 85 LETY BYL ODHALEN
PAMÁTNÍK PADLÝCH
Oběti první světové války připomíná v Krucemburku
Památník padlým vojínům ve světové válce (1914–1920),
umístěný v horní části náměstí.
O jeho zřízení se zasloužil Sbor dobrovolných hasičů u
příležitost padesátého výročí založení (1928). Na výroční schůzi
13. ledna 1929 byl přijat návrh, aby mohl být zbudován památník
padlým obětem světové války. Jako nejvhodnější místo pro pietní
památník byl vybrán městský sad na horní části náměstí.
Zastupitelstvo návrh schválilo. Finanční prostředky v hodnotě
5.315 Kč obstaraly SDH, místní spolky a výtěžek z podomní
sbírky. Kamenný balvan, na němž je znak Československé
republiky a černá mramorová deska s nápisem Památník padlým
vojínům ve světové válce 1914–1920, dodala a zasadila firma
Baloun a Vápeník (stál 5.000 Kč).

Pomník byl odhalen před pětaosmdesáti lety – 28. října 1929.
Slavnost začala průvodem od parku na náměstí za doprovodu
hudby, zúčastnili se ho všechny spolky v krojích a obyvatelé obce
i z okolí, mezi nimi i členové Pobočky československých
legionářů z Hlinska. Na náměstí zazpíval mužský sbor Dělnické
tělovýchovné jednoty Chorál národa českého. Slavnost zahájil
jednatel SDH František Krupař, slavnostní řeč proslovil ing.
Jaroslav Janáček. Na závěr sbor zazpíval píseň Hoši od Zborova a
hymnu. Starosta obce Ladislav Svoboda poté převzal symbolicky
památních do opatrování obce.
V té době začala příprava desek se jmény padlých vojáků. O
dva roky později – 28. října 1931 – hasičský sbor uspořádal
obdobnou slavnost: průvod za doprovodu hudby od parku na
náměstí k pomníku padlých. Slavnostní projev proslovil ředitel
školy Rudolf Šraib. Poté byly odhaleny pamětní desky z černé
švédské žuly se jmény padlých krucemburských občanů.
Zhotovila a zasadila je opět firma Baloun a Vápeník: stály 300 Kč
a nápisy (338 písmen) 270 Kč, celkem tedy 570 Kč. Slavnost byla

opět zakončena písní Hoši od Zborova.
Vzhledem k tomu, že na pomníku jsou u některých občanů
uvedeny jen iniciály rodného jména, uvádíme seznam obětí první
světové války, jak je uchován v obecní kronice. V závorce je
uvedeno povolání, číslo popisné bydliště, u ženatých mužů i
počet dětí. Poté jsou zaznamenány okolnosti smrti, pokud byly
známy.
Blažek František (kočí, čp. 63, otec jednoho dítěte) padl v srpnu
1914 v Rusku
Čuhel Antonín (učitel evangelické školy) zemřel 31. ledna 1915
v brněnské nemocnici
Daněk Jan (tkadlec, čp. 71) padl 23. října 1917 v Itálii
Dvořák Karel (slévač, čp. 35) raněn 29. července 1916 v Itálii,
zemřel ve Vídni
Fišer Josef (truhlář, čp. 91) zemřel roku 1915 v čáslavské
nemocnici
Halík Bohumil padl 13. dubna 1917 v Proseku v Itálii
Henzl Jan (zahradník, čp. 116) padl 16. června 1919 u Velké
Poľany na Slovensku
Janáček František (student, čp. 198) padl 16. června 1918 na
Col d'Echele v Itálii
Jelínek Rudolf (pekař, čp. 98) padl 1. června 1918 v Itálii
Kasal Emanuel (zedník, čp. 159) padl 21. října 1914 u Radimna
v Polsku
Lacina Karel (kreslič tkalcovský, čp. 80) zemřel 13. listopadu
1920 v čáslavské nemocnici
Macek Josef (koželuh, čp. 46, otec tří dětí) padl roku 1916
Ningr Arnošt (obuvník, čp. 143, otec tří dětí) padl 20. srpna
1916 v Itálii
Nejedlý Alois (zámečník, čp. 20) padl 9. září 1914 u Ruské Ravy
Novotný Josef (listonoš, čp. 5, otec tří dětí) zemřel 3. dubna 1921
v Krucemburku
Ondráček Jan (tkadlec, čp. 52, otec čtyř dětí) padl 9. května

1915 u Pulavy
Otradovský Vlastimil (koželuh, čp. 90) padl 8. září 1914 v
Rusku
Pokorný Josef (tkadlec, čp. 206, otec dvou dětí) padl 13. června
(v kronice chybí rok) na Volyňsku
Pospíchal Antonín (hodinář, čp. 71) padl 21. června 1917 v Itálii
Procházka Emanuel (učitel, čp. 166, otec šesti dětí) zemřel 25.
listopadu 1917 v Košicích
Rosický František zemřel 31. srpna 1917
Slavíček František (klempíř, čp. 7, otec jednoho dítěte) padl 30.
srpna 1914 u Slav. Zamoště
Vojslavský Jaroslav (tkadlec, čp. 161) padl 12. srpna 1914 v
Srbsku
Vomela František (kočí, čp. 207, otec tří dětí) zemřel 27. ledna
1921 v Německém Brodě
Zelinka Josef (cestující, čp. 58) zemřel 26. března 1918 v
Krucemburku
Zrzavý Josef (koželuh, čp. 107, jedno dítě) zemřel 4. srpna 1917
v Nižním Novgorodě
Zrzavý Bohumil (koželuh, čp. 79, otec jednoho dítěte) padl 13.
září 1915 u Lucku na Ukrajině
Zrzavý Josef (zámečník, čp. 79) zemřel roku 1916 v Kyjevě
Zvolánek František (rolník, čp. 85) zemřel roku 1917 v Lublani
Zvolánek František (soustružník) nezvěstný z ruské fronty
Zvolánek Antonín (obchodní příručí, čp. 10) padl 15. června
1918 u Assiaga v Itálii
Zvolánek Rudolf (rolník, čp. 86) padl roku 1916 u Gorice
Zvolánek Rudolf (koželuh, čp. 145) padl 27. července 1917 u
Zborova
Památník je od 3. května 1958 zapsán do státního seznamu
kulturních památek.
Jiří Zeman

PRVNÍ ADVENTNÍ
ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Městys Krucemburk
srdečně zve

30. 11. 2014 v 17 hodin
na slavnostní rozsvícení
vánočního stromu

na náměstí v Krucemburku.
Vystoupí dívčí pěvecký sbor Giocoso
a chrámový pěvecký sbor.
Na zahřátí se bude podávat teplá
medovina.

SHM KLUB

budou mladí sportovci scházet vždy ve středu (1.– 3. třída od 16
do 17 hodin a 4.–5. třída od 17 do 18 hodin).
Děkujeme všem vedoucím, kteří se podíleli na přípravě
letních chaloupek, všem dětem, protože bez nich by to nestálo za
to, a rodičům, ve kterých máme velkou podporu.
Těšíme se na setkávání nejen na faře v rámci spolča a na
florbalu, ale třeba i během dětských mší (každou první neděli v
měsíci v 9.30 hodin), které budeme opět doprovázet hudbou a
zpěvem.
Další informace a fotky z chaloupek můžete nalézt na našich
webových stránkách krucemburk.shm.cz

SPOLEČNOST JANA ZRZAVÉHO
Ačkoli bylo letošní léto trošku chladnější, my jsme si ho
pořádně užili. V červenci vyrazili na chaloupku kluci. Jeli
poznávat kraj Orlických hor, aby tam proměnili Orličky
v agentskou základnu CIA. Chlapci se naučili šifrovat, pohybovat
v terénu a dalším
„agentským“
dovednostem. Podíleli
se na záchraně světa,
když pomáhali nalézt a
deaktivovat jadernou
bombu. Není snad třeba
dodávat, že jejich mise
byla úspěšná, za což si
vysloužili
obdiv
a
mimo jiné i vlastní smoking.
O kus dál, v Brtnici u Telče, se mladší děvčata potýkala s
nástrahami města Kocourkov. Jeho obyvatelkami se stala poté, co
se naučila zdravit starostu a obdržela kšandy – nezbytnou součást
kocourkovského oblečení. Protože kocourkovští občané byli
velmi moudří, král je chtěl do svých služeb. To však kocourkovští
nemohli dovolit, protože by museli opustit své město. Museli tak
před králem dokázat, že jejich moudrost není skutečná. Začali
vymýšlet bláznivé nápady a i díky našim děvčatům král skutečně
uznal, že o občany Kocourkova na svém dvoře nestojí.
Starší slečny se vydaly v druhé polovině srpna do Mrákotína u
Telče.
Během
deseti dnů se
staly
účastníky
reality
show
Koupelna,
ve
které slečna Ivana
Vymydlená,
milovnice
své
vany a sifonů,
hledala partnera
pro život. Holky
statečně
zastupovaly tři nápadníky a plnily nejrůznější úkoly, které jim
Ivana zadávala. Nikdo z nich však nakonec její srdce nezískal,
protože si uvědomila, že hledat partnera touto cestou není to
pravé. Přesto nebyla nouze o zábavu a i přes nepříznivé počasí se
chaloupka velmi vydařila.
Prázdniny jsou už ale minulostí a i my vstupujeme do nového
školního roku. Ten je pro nás výjimečný, protože v něm klub
oslaví své patnácté narozeniny.
Stejně jako loni bude od října na faře probíhat Spolčo B+B, ve
kterém uvítáme všechny děti od 1. do 6. třídy. Čas setkávání bude
upřesněn na webových stránkách a na nástěnce v kostele.
Zahálet v tomto školním roce nebudou ani florbalisté.
Kroužek florbalu najde své zázemí opět v tělocvičně ZŠ. Tam se

Společnost Jana Zrzavého (SJZ) vychází i v letošní turistické
sezoně vstříc zájemcům o výtvarné umění. Po úspěšném
uspořádání výstavy „Z ilustrační tvorby Jana Zrzavého“ v
Přibyslavi je v září a v říjnu tato výstava k vidění v Galerii
Doubravka ve Ždírci nad Doubravou. Jevištní koláž o Janu
Zrzavém s názvem „Kouzelník, který uměl namalovat duši“ bylo
možno zhlédnout v sobotu 20. září v Kulturním zařízení města
Ždírce a v sobotu 25. října v Kulturním zařízení města Přibyslav.
Výstava „Jan Zrzavý a Benátky“, kterou SJZ letos uspořádala
poprvé, byla slavnostně zahájena 3. září v pozoruhodných
starobylých prostorách benediktinského kláštera v Rajhradě u
Brna. Na vernisáž přijel z Itálie rovněž prof. Eugenio Bucciol,
který má velké zásluhy na zkontaktování SJZ s benátskými
kapucíny a který o téma Jan Zrzavý a Benátky stále projevuje
velký zájem.

SJZ už tradičně uspokojuje zájem turistických zájezdů, které
směřují do Krucemburku, a poskytuje jim komentovanou
prohlídku Pamětní síně Jana Zrzavého. Nastalou nesnáz, která
vznikla začátkem září znepřístupněním této pamětní síně v
důsledku oprav budovy ÚM Krucemburk, nám operativně a velmi
vstřícně pomohlo vyřešit Kulturní zařízení města Ždírec.
Účastníci ohlášeného zájezdu Klubu přátel výtvarného umění z
Brna, pořádaného na téma „Jan Zrzavý a Vysočina“, si tak mohli
ve Ždírci nejen prohlédnout naši výstavu, ale byla jim poskytnuta
možnost zúčastnit se v budově Kulturního zařízení města Ždírec
náhradní besedy s projekcí o Janu Zrzavém.

Podzimní výstava akademické malířky Vendy Truhlářové,
*mlazina – mladý lesní porost, jehož jedinci se dotýkají
členky SJZ a příbuzné Jana Zrzavého, bude u příležitosti jejího větvemi a tloušťka pařezu nepřesahuje 7 cm
letošního životního jubilea zahájena v Galerii výtvarného umění v
Bc. Petra Kohoutová
Havlíčkově Brodě 2. října.
MUŽI SPARTAK STARÉ RANSKO
Informace o akcích SJZ je možno sledovat na webových
stránkách www.sjz.cz.
Do nové sezony 2014–15 vstoupili muži oslabeni o tři
Dr. Jitka Měřinská, předsedkyně SJZ
vyloučené hráče z minulého ročníku, což se projevilo i na složení
základní sestavy a systému hry. Tři hráči ukončili svou kariéru a
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
z dorostu přišel jeden hráč. Velkou výhodou je, že máme schopné
Nastává podzim a s ním také hlavní lovecká sezona, a to jak dorostence, kteří ve všech zatím odehraných zápasech vypomohli.
zvěře spárkaté, tak i drobné. Naši myslivci mohou lovit Bylo sehráno pět zápasů s bilancí jedné výhry, jedné remízy a tří
především zvěř srnčí, černou a škodnou. V letošním roce bude proher. Se ziskem čtyř bodů je mužstvo na jedenáctém místě.
Jiří Šikl
myslivecké sdružení pořádat dva společné lovy (hony), a to ve
dnech 15. listopadu a 13. prosince. Hony jsou zaměřené hlavně na
PRVNÍ TŘÍDA DOROSTU
snižování stavů škodné, protože drobné zvěře kvůli
velkoplošnému hospodářství ubývá, a snahou myslivců je, aby se
Příprava na nový ročník vyšší soutěže, kam jsme postoupili,
drobná zvěř nevytratila z honitby.
odstartovala hned zkraje prázdnin. Trénovali jsme třikrát týdně.
Tento obrázek ny ní nelze zobrazit.

Na začátku jsme se věnovali nepopulární fyzické přípravě v
terénu a poté jsme trénovali na hřišti práci s balonem a koordinaci
pohybu. Průběžně jsme sehráli také čtyři přípravná utkání.
Soutěž jsme zahájili doma remízou 1:1 se Světlou nad
Sázavou, následovala prohra 5:2 v Měříně a v dalším zápase na
domácí půdě jsme zvítězili 3:0 nad Rantířovem.
Už první zápasy v této soutěži ukázaly hráčům vyšší kvalitu
zúčastněných týmů, ale přesto doufáme v další úspěchy.
Odměnou pro hráče nemusí být vždy jen radost z vítězství, ale i
možnost zahrát si na krásných hřištích.
za TJ Spartak trenéři dorostu
Všechny způsoby společných lovů jsou velmi náročné na
organizaci. Je totiž nutno si uvědomit, že hon je také společenská
událost, při níž se lidé se společným zájmem – myslivci –
mnohdy po delší době scházejí, chtějí se při této příležitosti také
pobavit a konečně se chtějí ve zdraví vrátit opět domů.
Předpokladem takovéto spokojenosti každého myslivce a honce
je nepochybně organizace honu, je třeba si také uvědomit, že
sebevětší výřad neuspokojí účastníky honu tak jako dobrá
organizace honu.
Úspěch honů není však závislý jen na dobré střelbě myslivců,
ale také na práci honců. Je možno říci, že na dobrém výřadu se
podílejí honci stejnou měrou jako střelci. V lesích bývá špatný
terén, *mlaziny, sníh, na polích zase bláto, těžká zvěř atd.
Vedoucí honců musí proto své lidi předem dobře poučit, vysvětlit
jim tvar a způsob pohybu v *leči. Povinností honců pak je řídit se
pokyny vedoucího honců, pokud možno neobcházet terénní
překážky a hlavně se udržovat v řadě s ostatními honci.
Po závěrečné leči následuje výřad. Výřad má svá pravidla,
která je třeba trvale zachovávat. Všechna střelená zvěř se
soustřeďuje na příhodné místo a tam se klade. Následuje
závěrečné troubení a pocta zvěři – všichni účastníci honu
smeknou a dávají poslední poctu ulovené zvěři. Téměř všechny
hony bývají zakončeny tzv. poslední lečí. Jejich povinností je
bezpečné uložení zbraní, aby jich nemohlo být zneužito. Při
poslední leči myslivci obvykle v družné zábavě vyprávějí lovecké
historky, které časem a častým vyprávěním dostávají nové
podoby, až se nakonec nepozorovaně prostupují s *mysliveckou
latinou, což je jazyk doposud živý a užívaný hojně nejen mezi
myslivci…
Doufám, že jsem Vám, milí spoluobčané, osvětlila dění na
našich společných lovech.
*leč – prostorově omezená část honitby, kde probíhá jedna
část honu
*myslivecká latina – líčení rozmanitých příhod a událostí při
lovu zvěře a provozování myslivosti s vymyšlenými zvláštnostmi

TJ SPARTAK – VÍTĚZ MEMORIÁLU
ONDŘEJE VALACHA

V kombinované sestavě dorostenců a starších borců jsme se
zúčastnili 13. ročníku Memoriálu Ondřeje Valacha ve Vojnově
Městci. Po loňském druhém místě jsme letos chtěli zaútočit na
místo nejvyšší.
V průběhu turnaje jsme nenašli přemožitele. Největší souboj
jsme svedli s domácí TJ Jiskrou, jedenáctinásobným vítězem
tohoto turnaje. Po houževnatém a obětavém výkonu jsme Jiskru
přehráli 3:2 a tím udělali rozhodující krok k vítězství v tomto
turnaji.
Turnaj je pořádán na památku Ondřeje Valacha, který byl
také hráčem Spartaku.
za TJ Spartak Jan Pecina st.

PERUN NA PŘEHRADĚ OTTENSTEIN

V polovině prázdnin vyrazil Perun na čtyřdenní zájezd do
Dolního Rakouska k přehradě Ottenstein poblíž Zwettlu. Stejně
jako v roce 2010 nám Eva Mayer, krucemburská rodačka,
pomohla výlet zprostředkovat a zajistila i část programu.
V době odjezdu zkrápěl Krucemburk mohutný déšť, a tak
panovaly obavy, jak tento výlet proběhne. Ačkoli byla Vysočina
pod mrakem, po přejetí hranic se k potěšení všech počasí
umoudřilo. Ubytování jsme měli zajištěno v kempu Lichtenfels
na poloostrově u přehradního jezera Ottenstein. Jezero je dlouhé
čtrnáct kilometrů s hustě zalesněnými břehy a s mnoha
zajímavými útesy a skalními plošinami. Je zde čistá voda a
příjemná travnatá pláž. Součástí kempu je stejnojmenná zřícenina
malého strážního hradu. Poměrně zachovalá je hradní věž a část
hradeb. Vše je volně přístupné, a tak si všichni výletníci
neorganizovaně objekt prohlédli.
Součástí výletu bylo i vystoupení mentalisty Kuby, což je –
jak on o sobě tvrdí – falešný hráč. Předvedl nám triky skořápkářů,
plno zajímavých kousků s kartami, čtení myšlenek nebo
mikromagii. Program falešného hráče je postaven na spolupráci
s diváky. A tak si část výpravy mohla vyzkoušet některé triky a
kouzla.
Trochu z jiného soudku bylo cvičení pilátes. Ujala se nás
Renáta Sabogui, světoznámá baletní mistryně, která toto cvičení
jako první přivezla do Evropy. V necelé hodině nám protáhla
všechny svaly, i ty, o kterých nevíme, že existují.
Proběhla i návštěva nedalekého města Zwettl. Všichni si
prošli upravenou a zajímavou část středověkého městského jádra
obklopeného zachovalými hradbami a zároveň zapózovali
našemu fotografovi u známé historické kašny. Výprava poté zašla
do některých přilehlých restaurací, aby ochutnala místní
specialitu Zwettlelský schnitzel a pivo zdejšího pivovaru.
V sobotu v podvečer se fotbalový tým Perunu postavil
několikanásobnému mistrovi zdejšího regionu USC Friedersbach
k přátelskému utkání. Protože náš tým nebyl zdaleka kompletní a
v modrém dresu nastoupili i hráči, kteří se tak často na hřišti
neobjevují, nedokázali jsme navázat na domácí remízu 3:3 a
prohráli 5:1. Výsledek vypadá hrozivě, ale dle našich možností
v daný okamžik to zase tak tragicky nebereme.
Poslední den zájezdu byl čistě odpočinkový. Koupání
v přehradě, lenošení na travnaté pláži nebo adrenalinové skákání
z přilehlých až osmimetrových útesů. Když jsme odpoledne
nasedali do autobusu, obloha se zatáhla a stejně jako při odjezdu
z Krucemburku se spustil silný déšť, jakoby tím velký Perun
naznačil konec našeho výletu.
PERUN S VÁMI!!!
Luděk a Lída Strašilovi

TJ SOKOL KRUCEMBURK
Léto v krucemburské sokolovně probíhalo pod záštitou
příprav na jednu z největších stavebních akcí od výstavby
sokolovny. Po více než třech letech papírování a zajišťování
finančních prostředků můžeme konečně říci: Ano, rekonstrukce

sokolovny bude realizována. Je tomu již více než 80 let, co naše
prababičky, babičky, pradědové a dědové chodili na bezplatné
brigády do kamenolomu, pořádali finanční sbírky a v rámci
brigády se podíleli na výstavbě našeho kulturního stánku
v Krucemburku. Po tolika letech se zub času samozřejmě
podepsal na této velkolepé stavbě a my povinováni udržením
poslání naší sokolovny jsme tou další generací, která se musela
zodpovědně postavit k chátrajícímu stavu budovy a vynaložit
neméně úsilí jako při výstavbě, abychom posunuli životnost
budovy a jejího kulturního a sportovního poslání nejméně o
dalších 80 let.
V tuto chvíli jsme těsně před zahájením stavby. Čeká nás
zateplení obvodového pláště, výměna rozpadajících se oken a
výměna části střechy nad přístavbou. Tato investice činí přes tři
miliony korun. Jsme velice rádi, že se nám podařilo zajistit
převážnou část z evropských fondů pro místní rozvoj a hlavně
zajistit nemalý zbytek na dofinancování spoluúčasti. Mnoho
sokoloven v Čechách i na Moravě končí svoji existenci právě
z důvodu chátrajících budov a nedostatku financí na jejich
rekonstrukci. Dalo by se mluvit o velikém štěstí, že jsme tak
nedopadli i u nás, ale štěstí s tím nemá nic společného. Je to díky
úsilí aktivních členů
Sokola,
kterým
budoucnost
této
unikátní
budovy
není
lhostejná.
Tímto bych jim chtěl
náležitě poděkovat a
popřát mnoho zdaru,
protože je ještě
spousta práce a
nemalého
úsilí
dotáhnout vše do
zdárného konce teprve čeká.
Na konci prázdnin proběhlo
tradiční Rozloučení s prázdninami:
byla připravena jako každý rok
spousta zábavy, soutěží a dárků pro
naše nejmenší. Každý rok se jim tak
snažíme
zpestřit
končící
letní
prázdniny a usnadnit jim vykročení do
nového školního roku s úsměvem na
rtech. Děkujeme hlavně všem
sponzorům, bez kterých bychom tuto
akci nebyli schopni uskutečnit.
V září ještě proběhla tradiční pěší
a cyklistická Krucemburská stopa ve
spolupráci s Městysem a Perunem Hluboká. Bohužel deštivé dny
se podepsaly na velmi nízké
účasti, a tak doufáme, že příští
rok bude počasí shovívavější a
budeme se tak moci těšit na
slunečné výlety po okolí
v hojnější účasti.
Z důvodu
zmíněné
rekonstrukce se do konce roku
již žádná akce v sokolovně
neplánuje. Věříme, že se nám
podaří připravit jednotlivé
kroky přestavby tak, abychom
udrželi plánovanou přestávku prací na začátku roku 2015, abyste
si mohli jako každý rok užít plnou plesovou sezonu, tentokrát již
minimálně s novými okny a tím pádem teplem za daleko menší
náklady.
Roman Dopita, Tomáš Trávníček

TENISOVÝ TURNAJ
ZLATÁ KLIKA
V sobotu 23. srpna proběhl již druhý ročník turnaje v tenisové čtyřhře
„Zlatá klika“. I přes vrtkavé počasí, které doprovázelo konec prázdnin, se
tenisový turnaj vydařil. Soutěže se zúčastnilo celkem dvanáct tenisových
dvojic. První místo obsadila dvojice Jiří Nevole – Libor Víšek, druhé
místo Luděk Puchýř – Jiří Marek, třetí místo Štěpán Bonaventura – Jiří
Latislav.
Děkujeme všem, kteří se turnaje zúčastnili, a hlavně všem
pořadatelům, kteří turnaj uspořádali a připravili.
Ludmila Soukupová

FOTOOHLÉDNUTÍ
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ZATEPLENÍ BUDOVY ÚŘADU MĚSTYSE KRUCEMBURK

