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Zpravodaj m styse Krucemburk        3/2007 

 

VÝKOPOVÉ PRÁCE NA SPLAŠKOVÉ 
KANALIZACI BYLY ZAHÁJENY  

 
Vážení spoluob ané, ur it! Vám neuniklo, že již byly 

zahájeny výkopové práce na splaškové kanalizaci, konkrétn! 
v ulici Hlubocká. P"estože jsme se domnívali, že pat"i n! 
využijeme p!kného po así, i na této stavb! se objevily 
po áte ní problémy. Pokládka kanaliza ní stoky F-2 
nepokra uje takovým tempem, jak bychom si ur it! všichni 
p"áli. V minulém týdnu jsme se však dostali do lepších 
geologických podmínek, a tak pevn! v!"íme, že se nám poda"í 
realizaci této stoky urychlit. 

Více na stran  !. 3 

 
 

OTÁZKY OKOLO VÝSTAVBY KANALIZACE 
VÁM POV#$ENÍ PRACOVNÍCI Ú$ADU 

M#STYSE ZODPOVÍ NA  
 

WWW.KRUCEMBURK.CZ 
NEBO NA TEL. 569698710-11 

 

NEJPODSTATN#JŠÍ OTÁZKY ZVE$EJNÍME 
V P$ÍŠTÍM %ÍSLE ZPRAVODAJE. 

HRADECKÝ BISKUP NAVŠTÍVIL 
KRUCEMBURK 

 
Dne 27. zá"í, p"i p"íležitosti tzv. generální vizitace, naši 

farnost navštívil královéhradecký biskup Mons. Dominik 
Duka. Naposledy p"i této p"íležitosti do farnosti p"ijel 5. 5. 
1936 biskup Mo"ic Pícha. 

Více na stran  !. 5 

 

 
Biskup Mons. Dominik Duka a starosta M styse Bc. Ji"í Havlí!ek 

 

CO NOVÉHO NA VYSO!IN" 
 

Hejtman Vyso#iny o po#tech státních policist$ 
 

V m!síci srpnu jsem n!kolikrát v denním tisku i v médiích 
zaznamenal informaci o napln!nosti stavu policist& v kraji 
Vyso ina. Informace byly dokonce spojovány s komentá"i, 
které uvád!ly, že napln!nost stavu policist& pat"í k nejlepším 
v %eské republice.  

Za sebe musím k t!mto zprávám poznamenat, že jsou 
zavád!jící…  

Více na stran  !. 4 



PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 
 

 
 
Dne 25. srpna 2007 se uskute nil v Je"íšn! „Nultý ro ník 

Podoubravského víceboje“. Z 27 obcí Podoubraví p"ijelo 
sout!žit pouze 17 obcí, m!stys& a m!st. Družstva byla složena 
ze zastupitel&, podmínkou byla jedna žena. Za Krucemburk se 
klání zú astnili tito zastupitelé: Bc. Ji"í Havlí ek, ing. Ji"í 
Kohl, Ji"ina Moravcová a Petr Dostál. Sportovních disciplín 
bylo celkem p!t: štafeta s pingpongovým mí kem, st"elba ze 

vzduchovky, ch&ze na 
ch&dách, jízda na 
trojkole, která byla 
zrušena pro závadu na 
kole, p"enášení osmi 
prázdných p"epravek a 
na záv!r držení 14 kg 
d"ev!ného razítka.  

I když se discipliny 
zdály jednoduché, 
mohu "íci, že n!které 
nás dost potrápily, ale 

užili jsme si hodn! legrace. T!šíme se za rok na další ro ník 
Podoubravského víceboje, který bude po"ádat vít!zná obec 
Bezd!kov. 

 

Ji"ina Moravcová 
 

PR%B"H LÉTA NA &ECE 
 

„TENTO ZP%SOB LÉTA ZDÁ SE MI PON"KUD 
NEŠ'ASTNÝM.“ 

 
Na tuhle v!tu z filmu Rozmarné léto jsem si vzpomn!la 

vždy, když jsem vid!la zakabon!nou oblohu a prázdná místa na 
stanování v rekrea ním st"edisku $eka. První prázdninový 
m!síc vypadal spíš jako listopad. M!la jsem obavy, že pen!žní 

propad, který byl 
mezi letošním a 
lo'ským  ervencem, 
se dohnat nedá, ale 
poda"ilo se. Cht!la 
bych touto cestou 
pod!kovat všem, 
kte"í se na tom 
podíleli. 

 
 

Marie Trávní ková, správce $eky 

JEZDÍME HRÁT DO SV"TA 
 
V kv!tnu jsme se už tradi n! v prostorách Psychiatrické 

lé ebny v Havlí kov! Brod! zú astnili akce Bláznivá ned!le, 
po"ádané skupinou Notorix Denatur. Spole n! s námi tam 
vystupovali i šermí"i Ad Infinitum z Polné. Naše veskrze 
kvalitní a t"eskut! vtipné vystoupení je p"esv!d ilo, že 
nesmíme chyb!t na Hradních slavnostech na Roštejn! u T"ešt! 
14. 7., a posléze i na Zámeckých slavnostech v Polné 18. 8.  

 

 
 

P"íjemné prost"edí, slune né po así, skv!lá organizace a 
v"elé publikum – to bylo ob!ma akcím spole né. V mírn! 
neúplné a pozm!n!né sestav! jsme p"edvedli naši novinku 
Kterak Klotylda von Neuschweinstein a Manfréd z Kutné hory 
koudelník&v syn ke št!stí p"išli, ale i klasické šlágry souboru, 
jako jsou Vodpolednice a Tragédie o veliké lásce Pyrama a 
Thisbé. 

 

  
Program na Roštejn! byl pojat jako sout!žní p"ehlídka a 

soud! podle diváckého potlesku, jehož síla a hlasitost byly 
m!"ítkem, Štr&dl byl hned druhý za šermí"ským divadlem 
skupiny Zub"i. 

Op!t jsme tak rozší"ili ak ní rádius Divadla Štr&dl a sláva 
naše rozkvétá. 

 
Renda Lédlová 

 



VÝKOPOVÉ PRÁCE NA SPLAŠKOVÉ KANALIZACI BYLY ZAHÁJENY  
V ULICI HLUBOCKÁ 

pokra!ování ze strany 1 

P(edpokládaný postup výkopových prací : 
IX. – X. 2007  ulice Hlubocká, Go árova, Na Diouse (stoky F-2, F a F-1) 
X. 2007   ulice Na Liškov! (stoka B-1) 
X. – XI. 2007  ulice %eskobratrská (stoka B) 
XI. – XII. 2007  ulice Na Špici, Za parkem (stoka D, D-1 a D-2, výtlak V-2,  ást stoky E, E-1 a E-1-1) 
Sou ástí kanaliza ních stok budou dle rozhodnutí Zastupitelstva m!styse i ve"ejné  ásti kanaliza ních p"ípojek, tzn. ukon ení 

ve"ejné  ásti p"ípojky v zeleném pásu nebo v chodníku (p"ed vlastnickou hranicí). Pro stanovení místa p"ipojení do uli ní stoky jsou 
postupn! vyzváni majitelé jednotlivých nemovitostí, aby up"esnili polohu zdroj& splaškových vod (WC, kuchy', koupelna) v etn! 
umíst!ní stávajících septik&  i bezodtokových jímek. Za ú asti místostarosty pana Františka Hokeho Vás proto navštívíme a poradíme 
možný zp&sob p"ipojení. V od&vodn!ných p"ípadech provedeme výškové zam!"ení, abychom ov!"ili možnost gravita ního p"ipojení 
na uli ní stoku. S každým majitelem nemovitosti bude sepsána žádost o z"ízení kanaliza ní p"ípojky, která je podkladem pro 
zhotovitele díla. V žádosti se mimo adresy vlastníka p"ipojované nemovitosti uvádí profil kanaliza ní p"ípojky (DN 150 nebo DN 
200) a minimální hloubka p"ípojky na vlastnické hranici. Zárove' je zpracováno zjednodušené grafické schéma p"ípojky.  

A nyní n kolik technických zásad pro navrhování 
kanaliza#ních p(ípojek : 

• každá nemovitost musí být vybavena pouze jednou  
p"ípojkou splaškové kanalizace 

• nejmenší jmenovitá sv!tlost potrubí kanaliza ní  
p"ípojky je DN 150 (150 mm) 

• nejmenší dovolený sklon kanaliza ní p"ípojky je 1 %  
pro profil DN 200  a 2 % pro profil DN 150 

• nejv!tší dovolený sklon kanaliza ní p"ípojky je 40 % 
• kanaliza ní p"ípojka má být co nejkratší, v jednotném  

sklonu, v p"ímém sm!ru a kolmá na stoku  (mimo 
napojovacího oblouku 450, výjime n! až 900) 

• na p"ípojce je možné z"ídit kontrolní šachtu (hradí  
vlastník nemovitosti) 

• minimální krytí p"ípojky ve volném terénu by m!lo být  
1,0 m  

• pro nejmenší vodorovné vzdálenosti mezi  
rovnob!žným podzemním vedením technického  
vybavení a nejmenší svislé vzdálenosti mezi k"ižujícím se podzemním vedením technického vybavení platí %SN 73 6005  

o minimální vodorovná vzdálenost kanaliza ní p"ípojky 1,00 m od plynovodu 
o minimální svislá vzdálenost kanaliza ní p"ípojky 0,50 m od plynovodu 
• území nad kanaliza ní p"ípojkou v ší"ce 0,75 m od osy potrubí na ob! strany nesmí být zastav!né, ani osazené stromy 
Pokud n!kdo z Vás nesouhlasí s p"ipojením na nov! budovanou splaškovou kanalizaci, musí prokázat zp&sob likvidace odpadních 

vod v souladu s p"íslušnou legislativou (doložení vyvážení obsahu septiku nebo bezodtokové jímky oprávn!nou osobou). V p"ípad!, 
že stoka bude dokon ena bez provedení p"ípojky a vlastník nedoloží zp&sob likvidace odpadních vod, bude muset tuto p"ípojku 
realizovat na vlastní náklady vlastník, a to v etn! kone ných úprav zpevn!ných kryt& komunikací a chodník&. 

 Upozor'uji však na skute nost, že po dokon ení splaškové kanalizace bude stávající jednotná kanalizace sloužit pouze pro 
odvád!ní deš(ových vod. 

František Kujan 
 

 

JAK DÁL 
S KANALIZACÍ 

 
V p"edchozích  íslech našeho 

zpravodaje jsem Vás informoval o 
zám!ru a naší snaze zajistit zahájení 
akce „Kanalizace Krucemburku“. Na 
moji hlavu se snášela oprávn!ná i 
neoprávn!ná kritika (každý nech( 
posoudí sám) z "ad n!kterých ob an& 
ve stylu – starosta n!co pe e sám, 
starosta to a starosta ono. 

Vážení ob ané, když jsme slíbili, že 
naší hlavní prioritou bude výstavba 
nové kanalizace, tak jsme také pro to 
vše konali. Co jsem Vám m!l sd!lovat, 

když jsem nem!l potvrzené zám!ry ze 
strany státních orgán&? Nebo jsem m!l 
jen slibovat a slibovat? 

Dnes Vám mohu sd!lit pro n!které 
z Vás známou skute nost, že jsme 
zahájili výstavbu kanalizace 
pokládáním potrubí v ulici Hlubocká. 
Zahájení prací bylo trochu atypické a 
pro n!které z Vás p"ekvapením, ale 
nemohli jsme je odkládat. V m!síci 
srpnu (9. 8. 2007) jsem podepsal 
smlouvu s Ministerstvem zem!d!lství a 
tím máme potvrzené financování na 
celou akci ze strany státu. Podpisu 
smlouvy p"edcházela devítim!sí ní 
usilovná práce p"i zajiš(ování podklad& 
ke stavebnímu povolení, p"edkládání 

podklad& a jejich obhájení na 
Ministerstvu zem!d!lství a další a další 
žádosti a pot"ebná vyjád"ení. Za 
sou innost p"i projednávání mnohých 
podklad& si mnozí zastupitelé zaslouží 
uznání a pod!kování. Jedním z t!ch, 
kterému je pot"ebné pod!kovat ve"ejn!, 
je ing. František Kujan: byl to on, kdo 
p"ed!lával a dopl'oval projektovou 
dokumentaci stavby, když spolupráce 
s projektantem zkolabovala a byli jsme 
nuceni s ním spolupráci ukon it. 

Krátké shrnutí: Máme zajišt!né 
financování ze strany státu a také z naší 
strany, tj. obce. Protože se staneme 
plátci DPH, snížila se naše spoluú ast a 
vytvo"enou rezervu (z úv!ru u %eské 



spo"itelny) budeme moci použít (dle 
souhlasu Zastupitelstva) na financování 
 ástí p"ípojek na ve"ejném prostranství. 
Co to znamená? Každý vlastník domu 
si bude – ze svých finan ních 
prost"edk& – hradit tu  ást kanaliza ní 
p"ípojky, která je na jeho pozemku, 
v etn! kanaliza ního sb!ra e. T!m 
ob an&m, pro které by to byla velká 
finan ní zát!ž, m&žeme poskytnout 
p&j ku z Fondu rozvoje bydlení. Pokud 
o tento zp&sob finan ní výpomoci bude 
zájem, žádám p"ípadné zájemce o tuto 
p&j ku, aby své žádosti neprodlen! 
zaslali na Ú"ad m!styse. Ti majitelé 
nemovitostí, jichž se bude týkat 
p"ipojení na kanalizaci, budou 
v p"edstihu informováni. 

V pr&b!hu n!kolika zbývajících 
m!síc& bude v Krucemburku dost rušno 
a n!kdy i t!sno. Cht!l bych Vás, 
všechny ob any, požádat o zvýšenou 
míru tolerance a pochopení, protože se 
v  ástech obce – pod hlavní silnicí – 
bude bagrovat na mnoha místech 
sou asn!, budou zde pracovat t"i 
skupiny dodavatele prací. Dodržujme 
spole n! uzavírky místních komunikací 
tak, jak budou vyzna eny. Dbejme 
prosím zvýšené bezpe nosti p"i jízd! na 
motorových a nemotorových 
dopravních prost"edcích, ale i p"i ch&zi.  

 

Váš Ji"í Havlí ek – starosta 
 

 
UPOZORN"NÍ PRO 

OB!ANY 
 

Žádost o z"ízení 
kanaliza ní p"ípojky a 
p"ihlášku 
k vypoušt!ní 
splaškových vod si 
m&žete vyzvednout 
na Ú"adu m!styse. 

 
 
 

CO NOVÉHO  
NA VYSO!IN" 

 
pokra!ování ze strany 1 

Hejtman Vyso#iny o po#tech 
státních policist$ 

 

V m!síci srpnu jsem n!kolikrát 
v denním tisku i v médiích zaznamenal 
informaci o napln!nosti stavu policist& 
v kraji Vyso ina. Informace byly 
dokonce spojovány s komentá"i, které 
uvád!ly, že napln!nost stavu policist& 
pat"í k nejlepším v %eské republice.  

Za sebe musím k t!mto zprávám 
poznamenat, že jsou zavád!jící, nebo( 

jsou všechny vztaženy k tzv. 
tabulkovým míst&m, která mají 
jednotlivá okresní policejní "editelství 
stanovena a která ur ují maximální 
po ty policist&, kte"í mohou v daném 
okrese sloužit. 

A práv! v tabulkových místech je 
zakopán hlavní problém po tu policist& 
v kraji Vyso ina. Zatímco pr&m!rný 
po et sloužících policist& v p"epo tu na 
10 000 obyvatel je v %eské republice 
35, v kraji Vyso ina obsluhuje 
v pr&m!ru 10 000 obyvatel pouze 21 
policist&. To znamená, že kraj 
Vyso ina je na 10 000 obyvatel 
v pr&m!ru chudší o službu  trnácti 
policist&. Všichni si umíme spo ítat, že 
pokud je po et obyvatel Vyso iny 500 
tisíc, potom je po et chyb!jících 
policist& 50 x 14, tj. 700 policist&. 

Pokud p"ipustíme, že v "adách 
policist& je jejich  ást vytížena i 
v rámci práce na centrální úrovni, 
potom jednoduchým, velmi st"ízlivým a 
skromným výpo tem, p"i kterém po et 
chyb!jících policist& snížíme o více než 
50%, se dostáváme pro kraj Vyso ina 
k deficitu cca 300 policist& oproti 
sloužícímu pr&m!ru v necentrálních 
 ástech %eské republiky. 

Další argument, který je proti 
Vyso in! p"i výpo tu pot"ebného po tu 
policist& používán, je nízká kriminalita 
našeho kraje.  

K tomu jako p"íklad uvedu pouze 
dva argumenty. Ten první argument se 
opírá o tvrzení, že je nesprávné 
extrémn! snižovat stavy policist& tam, 
kde v!ci fungují. Práv! naopak, je t"eba 
d!lat vše proto, aby se nízká kriminalita 
v daných místech udržela nebo ješt! 
snížila. 

Druhým p"íkladem je potom 
dokumentace nesprávnosti této úvahy 
ve vztahu k dopravním policist&m. Asi 
2,2 dopravní policisté na 10 000 
obyvatel v kraji Vyso ina je druhý 
nejnižší po et ze všech kraj&, zatímco 
72 dopravních nehod na jednoho 
policistu ro n! "adí Vyso inu na 
druhou p"í ku z hlediska jejich 
zatíženosti. Tedy jasný doklad špatného 
p"erozd!lení dopravních policist& 
v rámci naší republiky. 

Na záv!r tedy již mé notoricky 
známé prohlášení. Nev!"ím, že se 
situace zlepší, dokud nebude v kraji 
Vyso ina plnohodnotné krajské 
policejní "editelství. Teprve potom 
budeme moci skute n! efektivn! a 
odpov!dn! pe ovat o bezpe nost 
ob an& Vyso iny. 

 

Miloš Vystr il, hejtman Vyso iny 
 

 
OZNÁMENÍ O VE&EJNÉM 

OSV"TLENÍ 
 
Ú"ad m!styse 
Krucemburk 
upozor'uje ob any, 
že p"i jakékoliv 
závad! na ve"ejném 
osv!tlení mohou 
volat na bezplatnou 
linku správce 
ve"ejného osv!tlení: 
Dispe ink firmy 
Citelum, a.s. Praha 

800 101 109. 
Tím se p"edejde 
zbyte nému zpožd!ní p"i zjednání 
nápravy. 

 
 

P&EHLED !INNOSTI 
P!R 00 CHOT"BO& 

 
(1. 7. 2007 - 26. 9. 2007) 
*Dosud neznámý pachatel odcizil 
osobní motorové vozidlo zn. Škoda 
Octavia, které bylo zaparkováno p"ed 
bytovým domem v ulici Družstevní ve 
Ždírci nad Doubravou. Svým jednáním 
zp&sobil škodu ve výši 195.000,-K .  
*K další krádeži osobního vozidla 
došlo z parkovišt! u rybníka Za)ák v 
katastru obce Krucemburk. Pachatel 
zde odcizil firemní osobní motorové 
vozidlo zn. Škoda Fabia v hodnot! 
157.000 K .  
*T"etí p"ípad odcizení osobního 
motorového vozidla byl policisty 
zadokumentován v Krucemburku v 
ulici Dr. Drbálka, kde z parkovišt! p"ed 
bytovým domem neznámý pachatel 
odcizil osobní motorové vozidlo zn. 
Škoda Octavia v hodnot! 200.000 K .  
*Dosud neznámý pachatel po p"ekonání 
hlavních vchodových dve"í vnikl do 
rekonstruovaného domu v ulici Brodská 
ve Ždírci nad Doubravou a odcizil 
odtud novou automatickou pra ku, 
dvoukotou ovou brusku, sbíje ku, 
ná"adí a p"ed domem pozinkovanou 
popelnici. Celková škoda  iní 20.000 
K .  
*Neznámý pachatel vypá il ví ko 
palivové nádrže u nákladního vozidla 
zn. Scania v prostoru bývalé  erpací 
stanice Benzina a z nádrže odcizil 300 I 
motorové nafty. K obdobnému p"ípadu 
došlo na parkovišti p"ed motorestem v 
obci Nové Ransko, kde bylo z palivové 
nádrže parkujícího nákladního vozidla 
odcizeno 200 I motorové nafty.  



*Ke krádeži bo ních zp!tných, 
elektricky vyh"ívaných zrcátek a spodní 
 ásti p"ední masky ze zaparkovaného 
nákladního vozidla zn. Scania došlo v 
ulici U Pošty ve Ždírci nad Doubravou. 
Pachatel svým jednáním zp&sobil škodu 
ve výši 28.000 K .  
*Léka"kou chirurgické ambulance v 
Chot!bo"i byl nahlášen p"ípad 
fyzického napadení ženy 
v Krucemburku. Dle sd!lení poškozené 
byla spole n! se svým p"ítelem 
napadena v míst! jejich spole ného 
trvalého pobytu.  
*P"estupku proti majetku se dopustil 
dosud neznámý pachatel, který 
poškodil vchodové dve"e objektu 
prodejny Bovys Fruit ve Ždírci nad 
Doubravou. Zp&sobená škoda  iní 
3.000 K .  
*Stejn! byl kvalifikován  in dosud 
neznámého pachatele, který p"ed 
nonstop barem ve Ždírci nad 
Doubravou odcizil neuzam ené jízdní 
kolo v hodnot! 4.000 K . K další 
krádeži horského jízdního kola došlo v 
ulici Nádražní ve Ždírci nad 
Doubravou. Z kolostavu zde bylo 
odcizeno horské jízdní kolo v hodnot! 
3.500 K .  
*P"estupku proti majetku se dopustil 
dosud neznámý pachatel, který po 
natankování PHM v hodnot! 3.407,-K  
ujel od benzínové  erpací stanice bez 
zaplacení. Stejného p"estupku se 
dopustil mladý muž, který u B% ve 
Ždírci nad Doubravou natankoval PHM 
v hodnot! 1.040,-K , obsluze sd!lil, že 
nemá na zaplacení, na B% ponechal 
svou platební kartu s tím, že obratem 
p"iveze peníze, což neu inil.  
*Policisté "eší dva p"ípady krádeže 
brambor z polí u obce Hluboká u 
Krucemburku. V obou p"ípadech se 
jedná o p"estupky proti majetku.  

 

pprap. V!ra Mrtková  
policejní inspektor 00 PCR Chot!bo" 

 

„SPREJER STANDA“ 
 

Znám jedno krásné místo 
v Krucemburku. Nová upravená cesta 
pro p!ší i cyklisty vede ke katolickému 
kostelu a h"bitovu. Na vydlážd!ném 
prostranství zvou k posezení lavi ky. 
Bílá v!ž kostela, budova fary, zele' 
strom&, domky, vilky v rozkvetlých 
zahradách, to je p"írodní kulisa všude 
okolo. Na ja"e i v lét! p"íjemné 
posezení na lavi kách. V sobotu 17. 
srpna odpoledne bylo to krásné místo 
zm!n!no k nepoznání. Na zemi kolem 
lavi ek st"epy rozbitých lahví od piva, 

ku"áci zde nechali vizitky oblíbeného 
„sportu“.  

„Kam s tím smetím?“ No p"ece 
odhodit na zem. N!kdo ozdobil lavi ky 
i nádobu na odpady sprejovými 
 máranci – podepsal se STANDA. Byl 
to asi veselý páte ní ve er, kdy se zde 
parti ka radovala z toho, co se jim 
hezkého povedlo. Kdo to bude uklízet, 
to je už nezajímalo. 

A( si to jednou zopakují také doma! 
 

A. K., d&chodkyn! 
 

OHLÉDNUTÍ ZA 
„ROZLOU!ENÍ 

S PRÁZDNINAMI“ 
 

V sobotu 1. zá"í se konal v areálu 
sokolovny již 5. d!tský den pod 
názvem „Rozlou ení s prázdninami“. 
Pro všechny ú astníky byl p"ipraven 
bohatý program, který za al ukázkou 
výcviku ps& M!stské policie Hlinsko 
v %echách. Po ukázce následovaly 
dovednostní sout!že pro d!ti (nap". 
ch&ze na ch&dách, házení mí k& na 
klauna, zatloukání h"ebík&, prolézání 
v pytli, lezení po lanu, st"elba ze 
vzduchovky aj.); za spln!né úkoly 
sout!žící obdrželi žetony a ty mohli 
vym!nit za sladkosti, sešity, pastelky  i 
mí e. Pro d!ti byl k dispozici také 
nafukovací skákací hrad, který zdarma 
zap&j ilo sdružení SHM Krucemburk. 
Pro všechny bylo p"ipraveno bohaté 
ob erstvení (gril. sele, klobásy, 
bramborá ky), d!ti navíc dostaly 
zmrzlinu a párek v rohlíku. Ve er hrál 
k tanci a poslechu Aleš Bílek. 

Doufáme, že se všem p"ítomným 
celé odpoledne i ve er líbily a že nás 
p"íští rok op!t navštíví. Záv!rem 
bychom cht!li pod!kovat všem 
sponzor&m, kte"í nám pomohli vytvo"it 
bohatou tombolu. Pod!kování pat"í také 
 len&m i ne len&m TJ Sokol, kte"í se 
podíleli na p"íprav! a pr&b!hu celého 
odpoledne a ve era.  

Ješt! jedou d!kujeme všem 
sponzor&m. 

 

kolektiv TJ Sokol Krucemburk 
 

HRADECKÝ BISKUP 
NAVŠTÍVIL 

KRUCEMBURK 
 
pokra!ování ze strany 1 

Po osobním setkání se mnou jsme 
spole n! navštívili mate"skou a 
základní školu ve Škrdlovicích, 
podívali do t"íd, s paní "editelkou a 
panem starostou si popovídali o situaci 

ve školství a novém školském zákon!. 
Pan biskup d!tem p"ipomenul, kdo byli 
patroni škrdlovické kaple sv. Cyril a 
Metod!j. Poté jsme se krátce zastavili 
v kostele ve Vojnov! M!stci, kde se 
nám letos poda"ilo dokon it vým!nu 
st"ešní krytiny na lodi kostela. 

Pak následoval „pracovní“ ob!d, na 
který byli pozváni všichni starostové 
pat"ící do farnosti. Pan biskup se 
zajímal o situaci v obcích tohoto 
regionu, o jejich rozvoj a v debat! 
neopomenul ani aktuální stav p"íprav 
na výstavbu katolického kostela ve 
Ždírci nad Doubravou.  

Po ob!d! následovala návšt!va 
Domu s pe ovatelskou službou ve 
Slavíkov!, setkání s jeho obyvateli a 
ob any obce. I navzdory nep"ízni 
po así, silnému v!tru a dešti, jsme se 
pomodlili u nov! posv!ceného k"íže 
v Horním Vestci. Neplánovan! jsme se 
zajeli podívat na „strom–hrdina“ – 
starobylou lípu na Štikov!.  

Pak si pan biskup prohlédl D&m 
s pe ovatelskou službou ve Ždírci nad 
Doubravou, v n!mž sloužíme 
pravideln! v sobotu nave er mši svatou. 
Poté p"ijal pozvání pana starosty na 
oficiální návšt!vu Ú"adu m!styse 
Krucemburk a setkal se zde s n!kolika 
zastupiteli a zam!stnanci Ú"adu. Otce 
Dominika zajímala historie 
Krucemburku, hlavn! jeho název a 
peripetie kolem n!j. Debata se 
nevyhnula ani aktuálním témat&m 
dneška, hlavn! islámizmu.  

Se zástupci z "ad farník& se pan 
biskup krátce setkal na fa"e p"ed mší 
svatou a mluvilo se hlavn! o situaci 
kolem oprav farní budovy. Mši svatou 
celebroval už s anticipací páte ní 
slavnosti sv. Václava. V promluv! 
p"ipomenul to, z  eho  eská státnost 
vychází a na jakých základech stojí, 
tedy k"es(anských, a( se to n!komu 
líbí, anebo ne. A podotkl, že každý 
musí být v první "ade autentickým a 
pravdivým sv!dkem Ježíše Krista, po 
p"íkladu a vzoru sv. Václava. Po mši 
svaté pan biskup odpovídal formou 
talk–show na n!kolik mých otázek a asi 
po p&l hodin! zakon il svou misii 
v naší farnosti požehnáním.  

Vizitace byla za námi. Byl to den 
spole ensky náro ný, ale každopádn! 
p"íjemný a p"ínosný. 

 

P. Gabriel Burdej, správce farnosti 
 

Výlov rybníku &eka 
20. (íjna 2007 

P(i nep(íznivém po#así zm na 
vyhrazena. 

 



INFORMACE ZE 6. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA M"STYSE 

KRUCEMBURK 29. 8. 2007 
 
*ZM projednalo a schválilo p"ihlášení m!styse jako plátce dan! 
z p"idané hodnoty od 1. 10. 2007 pro  innosti pot"ebné 
k provozování kanalizace a  išt!ní odpadních vod a 
k provozování  inností spojených s rekrea ním za"ízením 
$eka. Jedná se o  následující  innosti:   
 a)   Provozování vodovod& a kanalizací a úprava a rozvod  

užitkové vody 
b) Ubytovací služby 
c) Maloobchod provozovaný mimo "ádné provozovny 
d) Pronájem a p&j ování v!cí movitých 
ZM pov!"ilo starostu podpisem p"íslušných smluv. 

 

*ZM projednalo a schválilo žádost Radky a Jaroslava 
Strašilových, aby elektrický kabel pro p"ipojení jejich pozemku 
p. . 1366/2 vedl p"es pozemek p. . 1390/1 (majetek m!styse), a 
pov!"ilo starostu podpisem p"íslušných smluv. 
 

*ZM projednalo žádost spolumajitel& BD  p. 18 Krucemburk o 
odprodej  ásti pozemku parc. . 734/1 a rozhodlo vrátit tento 
materiál k projednání Rad! m!styse a zabývat se tímto bodem 
na p"íštím zasedání. 
 

*ZM projednalo a schválilo žádost „Obecn! prosp!šné 
spole nosti Havlí k&v kraj“ o prodloužení termínu splatnosti 
p&j ky ve výši 20 000,- K  z 31. 10. 2007 do 30. 6. 2008 a 
pov!"ilo starostu podpisem p"íslušných smluv. M!stys 
Krucemburk je  lenem spole nosti.  
 

*Starosta seznámil ZM s pr&b!hem jednání k zajišt!ní 
financování výstavby %OV a kanalizace Krucemburk: 9. 8. 
2007 podepsal p"evzetí limitky na zajišt!ní financí ze státního 
rozpo tu p"es Ministerstvo zem!d!lství.  
Sou asn! seznámil ZM s pr&b!hem zajišt!ní  inností tak, že 
m!stys p"ipraví pro ob any možnost nákupu kanaliza ních 
šachet a potrubí na p"ípojky za ceny od dodavatel&.  
 

*ZM projednalo a schválilo rozpo tové zm!ny na rok 2007 
(bližší informace na Ú"adu m!styse Krucemburk). 
 

*ZM projednalo zprávu Finan ního ú"adu Havlí k&v Brod o 
provedené finan ní kontrole a následný platební vým!r  .j. 
60590/07/223980/1180 ze dne 11. 7. 2007, kterým byla obec 
pokutována za nedodržení termínu dokon ení stavby P"ístavba 
sociálního za"ízení t!locvi ny ZŠ Krucemburk. ZM konstatuje, 
že statutární zástupce obce v dob! provád!ní investi ní 
výstavby porušil svoje povinnosti p"i výkonu funkce dle § 106, 
odst. 4), písmeno h), zákona  . 128/2000 Sb., o obcích a ZM 
v souladu s § 38, odst. 6), zákona  . 128/2000 Sb., pov!"uje 
starostu vymáháním poloviny vzniklé škody ve výši 18 425,- 
K  po odpov!dných osobách. 
 

*ZM projednalo a schválilo návrh Ve"ejnoprávní smlouvy 
mezi m!stysem Krucemburk a m!stysem Vojn&v M!stec na 
p"ípadnou budoucí spolupráci obou obcí p"i likvidaci 
splaškových vod v %OV v Krucemburku. Návrh bude 
p"edložen k projednání ZM Vojn&v M!stec.  
 

 

INFORMACE ZE 7. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA M"STYSE 

KRUCEMBURK 6. 9. 2007 
 
*ZM projednalo a schválilo v!cné b"emeno na pozemek pod 
novou trafostanicí u %OV par. . 1390/1 za cenu 2100,- K  a na 
pozemky u evangelického kostela par.  .75/1,1387/4,1685 k.ú 
Krucemburk za cenu  790,- K  pro  firmu %EZ - Distribuce 
Praha. ZM pov!"uje starostu podpisem p"íslušných smluv. 
 

* Projednání a schválení zm!ny usnesení ZM 3/2007/5 ze dne 
27. 6. 2007, bod  . 21. Starosta seznámil ZM o nové situaci ve 
výši úrokových sazeb a nutnosti vyhlášení výb!rového "ízení 
na dodavatele finan ních služeb – úv!r na stavbu 10 BJ ve výši 
8 mil. K : 

a/ ZM projednalo a schválilo, aby výb!rové "ízení na  
dodavatele finan ních služeb – úv!r na 10 BJ ve výši  
8 mil. K  – realizovala firma Tareka, s.r.o. Tábor. 

b/ ZM pov!"uje RM k vyhlášení výsledku výb!rového  
"ízení. 

c/ ZM pov!"uje starostu podpisem p"íslušných smluv. 
 

* ZM projednalo a schválilo žádost o pronájem  ásti pozemku 
p. . 1408/7 a p. . 1417/2 v k.ú. Krucemburk, který je oplocen a 
ohrani en komunikacemi, za cenu 3000,- K  na dobu ur itou, a 
to na 12 m!síc& od data podpisu smlouvy (chov muflon& u 
%OV) panu Ji"ímu Hanzalovi, bytem Na Skalce 161, Libice 
nad Doubravou. ZM pov!"uje starostu podpisem p"íslušných 
smluv. 
 

*ZM schválilo výsledek výb!rového "ízení ze dne 4. 9. 2007 na 
zhotovitele zakázky opravy MŠ Krucemburk a Ú"ad m!styse - 
budova Krucemburk. 
a/ Oprava budovy MŠ Krucemburk: hodnoceny 4 nabídky,  

firma LEVEL se omluvila. 
Nabídka firmy STAVOS Brno vy"azena z d&vodu 
nedodržení podmínek výb!rového "ízení. 
ZM schvaluje po"adí dle protokolu výb!rového "ízení, který 
je p"iložen k zápisu. 
Po"adí výsledk& výb!rového "ízení na opravu budovy MŠ 
Krucemburk: 

1. Chládek - Tint!ra a.s., Pr&myslová 941, Havlí k&v 
Brod I%: 69932171 
2. INKLEZ Vratislav Tureni , Pod Kyjovskou 3599, 
Havlí k&v Brod I%: 69851328 
3. STATUS Stavební a.s., Nádražní 998, Humpolec 
I%: 69851328 

b/ ÚM – budova Krucemburk: hodnoceny 4 nabídky, firma  
LEVEL se omluvila. 
ZM schvaluje po"adí dle protokolu výb!rového "ízení, který 
je p"iložen k zápisu. 
Po"adí výsledk& výb!rového "ízení: ÚM - budova 
Krucemburk 

1. STAVOS Brno a.s., U Svitavy 2, Brno I%: 
65277911 
2. Chládek - Tint!ra a.s., Pr&myslová 941, Havlí k&v 
Brod I%: 69932171 
3. STATUS Stavební a.s., Nádražní 998, Humpolec 
I%: 69851328 
4. INKLEZ Vratislav Tureni , Pod Kyjovskou 3599, 
Havlí k&v Brod I%: 69851328 
ZM pov!"uje starostu podpisem p"íslušných smluv. 

 

*ZM projednalo a schválilo zm!ny na stokách F, F1 a F2 
budované splaškové kanalizace (úpravy délek a hloubek). 



*ZM projednalo a schválilo rozší"ení investice %OV a 
kanalizace Krucemburk o p"ípojky až na p"ístupnou hranici 
pozemku p"ipojovaného odb!ratele – fyzické osoby. 
     
INFORMACE  Z  RADY !. 16 - 20 
 
#. 16 – 11. 6. 2007 
*Rada projednala a schválila program 6. zasedání 
Zastupitelstva m!styse Krucemburk, které se bude konat 27. 6. 
2007. 
*Starosta informoval o stavu financování výstavby kanalizace. 
 
#. 17 – 25. 6. 2007 
*Rada projednala a schválila Úpravu podané p&vodní žádosti o 
dotaci na Ministerstvu zem!d!lství %eské republiky na 
financování akce %OV a kanalizace Krucemburk tak, že pro 
rok 2007 bude  init dotace 15.000.000 K  a vlastní zdroje 
3.000.000 K . 
 
#. 18 – 16. 7. 2007 
*Rada projednala a schválila smlouvu o kontrolní  innosti v ZŠ 
Krucemburk a MŠ Krucemburk. Starosta po dotazu na KÚ 
Vyso ina v Jihlav! a jejich doporu ení oslovil firmu AV – 
Auditing, spol. s.r.o., Tolarova 317, Pardubice, která p"edložila 
smlouvu na provedení kontrolní  innosti v ZŠ Krucemburk a 
MŠ Krucemburk; tato kontrola by prob!hla v srpnu a zá"í 
2007. Cena za provedení této kontroly je cca 58 000,- K  a 
byla by rozložená do dvou splátek. První by byla zaplacena po 
p"edání kontrolního zápisu a druhá po skon ení kontrolní 
 innosti.  
*Z pov!"ení ZM ze dne 27. 6. 2007 Rada projednala a schválila 
sm!nu pozemk& s Pozemkovým fondem. M!stys Krucemburk 
má zájem o sm!nu pozemku v k.ú. Staré Ransko PK parc.  . 
290/1 o vým!"e  96683 m2 ve vlastnictví PF %R zapsaná na LV 
1002. Pro sm!nu jsou vybrány pozemky ve vlastnictví M!styse 
Krucemburk zapsané na LV 1001 v k.ú Hluboká PK parc.  . 
422 o vým!"e 21571 m 2, KN parc.   . 413/1 o vým!"e 13140 
m2, KN parc.  . 412/1 o vým!"e 26256 m2, KN parc.  . 412/7 o 
vým!"e 36869 m2. 

*Starosta informoval  leny rady o návšt!v! paní V. Truhlá"ové 
a jejím p"ání ohledn! úprav v okolí hrobu Jana Zrzavého. 
Návrh úpravy byl zadán a  eká se na finan ní kalkulaci, Rada 
s uvedeným postupem vyjád"ila souhlas. Dále byla Rada 
seznámena s p"ipravovaným pásmem k výro í úmrtí Jana 
Zrzavého dne 14. 10. 2007. 
* Rada projednala a schválila „Vnit"ní pravidla Pe ovatelské 
služby Krucemburk“. 
 
#. 19 – 30. 7. 2007 
*Rada projednala a schválila pozemek pro uložení p"ebyte né 
zeminy na parcelách  íslo 1696/1, 1446/1, 1485/3 v 
katastrálním území Krucemburk, celková rozloha asi 1582 m2. 
Zemina, která bude dále použita, se uskladní na prostranství 
pod parkem. 
*Starosta informoval Radu o dokon ování administrativní 
práce k dotaci na kanalizaci.  
*Rada schválila nákup cca 300 kus& betonových panel& od 
%eských drah v cen! 100-200 K  za jeden kus. Panely jsou 
uloženy v Po"í í nad Labem a v Pardubicích. Panely budou 
použity na stavbu p"íjezdové silnice k parcelám, které byly 
vybrány pro uložení p"ebyte né zeminy na Vydrbalce. Cena 
bude uhrazena z dotace  i úv!ru. 

*Rada schválila podpis dodatku ke smlouv! o dílo  . 77/2006 – 
%OV a kanalizace v Krucemburku z d&vodu posunutí 
p&vodního plánovaného zahájení prací.  
*Rada projednala a schválila úpravu hrobu Mistra Jana 
Zrzavého u p"íležitosti 30. výro í úmrtí. Úprava bude 
provedena podle návrhu paní V. Truhlá"ové. Do oblouku u 
hrobu budou zasázeny sloupové tisy a jedna p"evislá b"íza. 
Cena za úpravu by nem!la p"esáhnout  ástku 25.000,- K , 
jedná se o cenu bez p"ístupové cesty. Úpravu provede v zá"í 
2007 firma „Školní statek Libverda“ z D! ína. 
*Rada projednala a schválila návrh smlouvy s firmou OK 
COMP na pronájem nebytových prostor za ú elem umíst!ní 
antén pro p"enos internetu na budovách MŠ a PS. Firma nabízí 
m!stysu Krucemburk kompenzovat platbu p"ipojením a 
provozováním internetu v MŠ Krucemburk a PS Krucemburku 
zdarma. Rada s tímto návrhem souhlasí. 
 
#. 20 – 13. 8. 2007 
*Rada projednala a schválila dodatek  . 2 ke smlouv! o dílo na 
opravu bytového domu  .p. 193 v ulici Dr. Drbálka a navýšení 
ceny za od&vodn!né vícepráce o 99 772,- K  v etn! DPH. 
*Rada projednala a schválila Na"ízení  . 1/2007 – zimní údržba 
místních komunikací, které stanovuje postup prací 
v jednotlivých lokalitách obce p"i zimní údržb!. 
*Starosta informoval o poskytnutí dotace od Ministerstva 
zem!d!lství, na základ! spln!ní závazných ukazatel&, se 
kterými rovn!ž  leny Rady seznámil. Výše dotace pokrývá 
celý pr&b!h výstavby kanalizace. Starosta zárove' informoval 
o termínu p"edání staveništ! 15. 8. 2007 a zahájení prací 3. 9. 
2007. Rada byla seznámena s úmyslem ukon it spolupráci 
s firmou ECenviconsult pro neuspokojivé jednání p"i p"íprav! 
výstavby kanalizace.  
*Starosta p"edložil Rad! návrh na využití stávající budovy 
CH%OV a možnost z"ídit novou hasi skou zbrojnici využitím 
této budovy v areálu  isti ky odpadních vod. %lenové rady 
vznesli p"ipomínky k realizaci zám!ru a s návrhem souhlasí. 
*Rada schválila finan ní p"ísp!vek 1 000,- K  TJ Sokol 
Krucemburk na po"ádání d!tského dne „Rozlou ení 
s prázdninami“, který se bude konat 1. 9. 2007 na h"išti u 
sokolovny. 
 

D%LEŽITÉ UPOZORN"NÍ PRO OB!ANY 
 

V ÚTERÝ 30. &ÍJNA 2007 PROB"HNE  
SVOZ NEBEZPE!NÉHO ODPADU 

 
 
KRUCEMBURK  
• NÁM#STÍ          15.00 – 15.10 HODIN 
• HASI%SKÁ ZBROJNICE      15.15 – 15.25 HODIN 
STARÉ RANSKO  
• HASI%SKÁ ZBROJNICE      15.30 – 15.40 HODIN 
HLUBOKÁ   
• AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA   15.45 – 16.00 HODIN 

 
 



ODPOV") NA 
OTEV&ENÝ DOPIS 
ZASTUPITELSTVU 

M"STYSE 
 

Ve druhém  ísle  asopisu Domov 
ob an pan Holas vznesl dotaz týkající se 
bydlení t!ch ob an&, kte"í mají své domy 
v ulici Mikuláše St"ely, tj. u silnice I./37. 

Uskute nili jsme jednání 
s $editelstvím silnic a dálnice Jihlava 
mimo jiné i v problematice odhlu n!ní 
dom&. Z prob!hlého m!"ení a navržených 
opat"ení nám paní "editelka ing. Tesa"ová 
sd!lila, že u mnoha dom& bude provedena 
vým!na oken za nová snižující hlu nost 
na stanovenou mez, náklady bude hradit 
stát. Opat"ení se budou realizovat 
v pr&b!hu let 2008 až 2010 u 
následujících popisných  ísel: 274, 289, 
222, 221, 220, 219, 180, 117, 169, 125, 
188, 115, 114, 113, 110/2, 110/3, 110/4, 
138/1, 138/2, 138/4, 138/5, 138/6, 138/7, 
7, 84, 9, 11, 107, 106, 105, 104, 103, 100, 
99, 98, 96, 155, 39, 192, 54, 53, 70, 38. U 
všech dom& se jedná o okna sm!rem 
k silnici. V p"ípad! pot"eby Vám sd!líme 
podrobnosti. 

Ke druhému dotazu týkajícímu se paní 
Jaroslavy Pecinové a jejích aktivit (dle 
sd!lení), které realizovala v dob! 
nemocenské – nedodržování lé ebného 
režimu: Dávky nemocenské paní 
Pecinové vyplácel M!stys Krucemburk 
pouze jako p"evodce dávek 
nemocenského pojišt!ní. Odpov!dnou 
organizací v celé záležitosti je Okresní 
správa sociálního zabezpe ení Havlí k&v 
Brod, která je sou asn! odpov!dná za 
kontrolu dodržování lé ebného režimu; 
tomu by m!lo odpovídat i chování 
nemocné osoby (bývalé starostky). Dnes 
mohu jen konstatovat, že paní Jaroslava 
Pecinová je v sou asné dob! uznaná práce 
neschopná jako pln! invalidní a z tohoto 
titulu pobírá plný invalidní d&chod. 

 

Ji"í Havlí ek – starosta 
 

OHLÉDNUTÍ  
ZA UPLYNULÝM 

POLOLETÍM 
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

 
První jarní m!síc b"ezen vylákal žáky 

1. stupn! poznávat krásy Národní p"írodní 
rezervace Ransko. Cestou k vytouženým 
bledulím d!ti obdivovaly majestátnost 
aleje památných strom& za Ranskem, 
krásu Pobo enského rybníka a jeho 
obyvatele, sv!tle fialovou nádheru 
jedovatého lýkovce, lé ivý žlut! zá"ící 

podb!l  i bílé koule zatím ne zcela 
rozvitých kv!t& dev!tsilu. D!ti uchvátila 
pohádková krása tisíc& b!lostných kvítk& 
chrán!né bledule jarní. Následující den 
žáci vyzdobili chodby školy papírovými 
bledulemi a informacemi o NPR, které 
všem budou p"ipomínat p"íjemný výlet za 
poznáním. 

14. b"ezna 2007 vyrazili za kulturou 
žáci 7. a 9. ro níku do V%D Pardubice a 
zhlédli divadelní p"edstavení Vojnarka od 
Aloise Jiráska. Tato divadelní hra pat"í do 
klenotnice  eské národní klasiky s velkým 
životním p"íb!hem a nad asovou 
platností. Žáci byli dojati p"íb!hem 
neš(astné lásky Vojnarky a poznali 
venkovský život koncem 19. století. 
Kontakt mezi diváky a herci byl velmi 
bezprost"ední – naši žáci sed!li v prvních 
t"ech "adách. 

Tento jarní m!síc i ty následující 
m!síce p"inesly našim žák&m také n!kolik 
významných úsp!ch& v oblasti sout!ží a 
olympiád. Ji"í Kazda ze 6. t"ídy se 
zú astnil okresního kola olympiády 
v zem!pise, obsadil vynikající 1. místo a 
postoupil do krajského kola ve Ž)á"e nad 
Sázavou, kde se umístil na p!kném 8. 
míst!. Miloš Novotný z 9. t"ídy 
reprezentoval naši školu v krajském kole 
olympiády v anglickém jazyce a obsadil 
skv!lé 2. místo. Anna Kadlecová ze 7. 
t"ídy obsadila v okresním kole 
Pythagoriády 9. místo. Hana Kohlová  
z 9. t"ídy se umístila v krajském kole 
olympiády z chemie na 10.-13. míst!.  

Marie Kasalová z 8. t"ídy obsadila 
v okresním kole matematické olympiády 
5. místo, Anna Kadlecová ze 7. t"ídy 1. 
místo, Hana Jandová ze 7. t"ídy 4. místo. 
Klára Matulová z 8. t"ídy  se umístila na 
2. míst! ve výtvarné sout!ži „Silnice a 
my“ (4. ro ník krajské výtvarné sout!že 
s dopravní tematikou). Jana 
T!snohlídková z 9. t"ídy si p"ivezla 
z okresního kola recita ní sout!že  estné 
uznání za p!kný p"ednes. T"i žáci ze 6. 
t"ídy ukázali své znalosti a dovednosti 
v okresním kole biologické olympiády. 
Lydie Novotná obsadila 7. místo, Iveta 
Josková 16. místo a Ji"í Kazda 20. místo. 
Také žáci 1. stupn! nez&stali pozadu a 
zú astnili se v!domostní sout!že 
Všeználek. Mezi soupe"i z 8 škol se 
umístili naši nejmenší na úsp!šném 3. 
míst!. Všem žák&m tímto d!kujeme za 
vzornou reprezentaci naší školy a p"ejeme 
jim mnoho úsp!ch& do dalších sout!ží.  

22. duben se po celém sv!t! slaví jako 
Den Zem!. Tento den je vhodnou 
p"íležitostí pro všechny z nás, abychom se 
zamysleli nad tím, jak lidé v minulosti 
Zemi ubližovali a stále ješt! ubližují. Je 
d&ležité, abychom si o tom spole n! 
popovídali a vysv!tlili i našim d!tem 

n!které vztahy a souvislosti. Proto jsme se 
rozhodli ud!lat si na naší škole spole n! 
s žáky malou oslavu. Ve velké t!locvi n! 
byly pro žáky p"ipraveny hry a sout!že o 
p"írod! a její ochran!. Zasout!žili si 
v poznávání rostlin a živo ich&, 
p"ipomn!li a procvi ili si správné t"íd!ní 
odpad& a nechyb!l ani  p"írodov!dný 
kvíz. Ú astníci oslavy se mohli nejen 
pobavit  i zasout!žit si, ale hlavn! 
uv!domit si, že každý z nás m&že ud!lat 
n!co pro zlepšení našeho domova. 
Všichni žáci spole n! pod vedením 
u itel& pomohli uklidit m!stys,  ást 
cyklostezky a okolí školy. Odm!nou za 
vynaložené úsilí byl všem pocit dob"e 
vykonané práce. 

2. dubna 2007 i žáci 1. stupn! 
navštívili V%D Pardubice. Pohádka 
Strašidelný mlýn d!ti pobavila, rozesmála 
a prost"edí divadla je obohatilo o nové 
kulturní a spole enské zážitky. 12. dubna 
se žáci 2., 3. a 4. t"ídy vrátili do dávných 
dob ve filmovém p"edstavení Cesta do 
prav!ku a následující den výtvarn! 
ztvárnili zážitek z filmu. 

Výchovn! vzd!lávací programy mají 
žák&m p"edstavit zajímavou, hravou a 
záživnou formou nejr&zn!jší problémy. 
Pro žáky 9. t"íd ekologická organizace 
Krajina uspo"ádala v dubnu nau ný 
program Globální problémy, mezi které 
pat"í nap". skleníkový efekt, oteplování 
Zem!, civiliza ní choroby, hladomor, 
nedostatek surovin, t"íd!ní odpad& atd. 
Op!t žák&m 9. t"íd byl ur en cyklus 
p"ednášek na téma Sexuální výchova a 
výchova k rodi ovství, které vedla MUDr. 
Magdalena Weberová – d!tská léka"ka 
z Havlí kova Brodu. Paní doktorka 
ochotn! odpovídala na dotazy žák& a 
doplnila je adekvátními informacemi 
k danému tématu. 

%eský  ervený k"íž v rámci akce 
Standardy první pomoci vyslal do naší 
školy záchranné vozidlo a zdravotníci 
proškolili žáky 8. t"ídy. Žáci se pou ili, 
jak mají poskytnout laickou první pomoc 
p"i r&zných situacích, které mohou nastat 
v b!žném život! (autonehoda, poran!ní 
pohybového aparátu, úraz elektrickým 
proudem, tonutí, otravy, zástava 
krvácení). P"i výuce byl použit 
resuscita ní model, spot"ební materiál a 
speciální zdravotnické pom&cky. Žáci si 
prohlédli vozidlo rychlé záchranné služby 
a také výjezdové vozidlo hasi & 
z Chot!bo"e, dozv!d!li se, jak by m!li 
hasit ohe' a jak nejlépe reagovat 
v p"ípad! požáru. 

P"ísloví „Co %ech, to muzikant“ platí i 
pro naše žáky 1. stupn!. Také letos se 
uskute nila sout!ž ve zp!vu DO RE MI, 
ve které žáci p"esv!d ili porotu svými 
p!knými výkony o tom, že zpívají dob"e a 



rádi. Nejlepší zp!vá ci byli odm!n!ni 
sladkou odm!nou a drobnými v!cnými 
cenami. 10. kv!tna prob!hlo v dom! 
pe ovatelské služby vystoupení žák& 
p!veckého sboru pod vedením pí u . 
Joskové a Kazdové. Svým programem 
pop"áli žáci všem maminkám a babi kám 
k Svátku matek a navodili p"íjemnou jarní 
atmosféru. Vystoupení se zda"ilo a 
všechny p"ítomné maminky a babi ky 
byly dojaté.  

K dalším výchovn! vzd!lávacím 
akcím na 1. stupni pat"í také kurz 
dopravní výchovy, který je vždy ukon en 
praktickou zkouškou na dopravním h"išti. 
Žáci zvládli teoretickou i praktickou  ást 
na výbornou a odnesli si drobný dárek a 
"idi ský pr&kaz pro cyklisty. 

Také v oblasti sportu dosahují naši 
žáci každoro n! vynikajících výsledk&. 
Florbal – 28. b"ezna zvít!zili žáci 8. a 9. 
t"íd nad žáky ze ZŠ Ždírec n. D. 18:15. 
Volejbal – 2. dubna zvít!zily dívky 
s družstvem ze Ždírce n. D. 2:0, chlapci 
prohráli 1:2. 
19. dubna obsadily dívky skv!lé 5. místo 
v okresním kole. 
20. dubna obsadili chlapci 8. místo 
v okresním kole. 
Fotbal – 27. dubna vybojovali chlapci 
v Coca Cola Cupu v Havlí kov! Borové 
2. místo. 
2. kv!tna získali chlapci 1.-3. t"íd 
v McDonald´s Cupu okresního kola  5. 
místo. 
14. kv!tna získali chlapci 4.-5. t"íd 
v McDonald´s Cupu okresního kola 10.-
11. místo. 
Malá kopaná – 21. kv!tna prohráli naši 
žáci s týmem Ždírce n. D. 1:4. 

Ve dnech od 18.-20.  ervna se 
v Da'kovicích uskute nil sportovní kurz 
pro vybrané žáky 7.-9. t"íd, kte"í 
pravideln! a úsp!šn! reprezentovali naši 
školu ve sportovních sout!žích. Náplní 
kurzu byly nejen tradi ní sporty (volejbal, 
fotbal, florbal), ale také n!které sporty 
netradi ní (pálkovaná, branné sporty 
apod.). B!hem pobytu se uskute nily i 
mnohé sout!že smíšených družstev a 
výlety do krásného okolí. Pobyt p"isp!l 
k utužení kolektivu, zvýšení fyzické 
zdatnosti a upevn!ní zdraví. 

Den d!tí jsme oslavili p"íjemn! 
stráveným dopolednem spole n! s d!tmi 
z Vojnova M!stce. Pro d!ti byly 
p"ipraveny sout!že v areálu školy a na 
sportovním h"išti za sokolovnou. D!ti 
prokázaly svoji zdatnost nejen ve 
sportovních disciplínách, ale i ve 
v!domostních znalostech (ur ování 
dopravních zna ek, nerost&, kv!tin atd.). 
Dokázaly svoji p"ipravenost v b!hu, hodu 
na koš a šplhu. Žáci ze 7.-9. ro ník& 
spole n! hráli fotbal, volejbal a florbal. 

Za spln!né úkoly d!ti obdržely sladkou 
odm!nu. Všechny d!ti odcházely dom& 
š(astné a spokojené. 

Žáci 8. t"ídy v rámci profesní 
orientace navštívili 11. kv!tna Ú"ad práce 
v Havlí kov! Brod!, kde se seznámili 
s typy škol, s požadavky k p"ijímacím 
zkouškám a na základ! výsledk& 
osobnostního testu se nasm!rovali na 
jednotlivé obory a profese. 

Na konci školního roku opustilo naši 
školu 38 žák& 9. t"íd. P"ijímací zkoušky 
pro n! dopadly výborn!, všichni byli 
p"ijati na st"ední školy a u ební obory, 
které si vybrali ( ty"leté gymnázium 2 
žáci, SŠ s maturitou 19 žák&, u ební obor 
s výu ním listem 16 žák& a dvouletý 
u ební obor 1 žák). Na víceleté 
gymnázium z 5. ro níku odejdou 2 žáci. 

S uplynulým školním rokem se žáci 
rozlou ili p"i školních poznávacích 
výletech, vycházkách do okolí a 
záv!re ným filmovým p"edstavením. Pro 
žáky 9. ro ník& bylo p"ipraveno 
slavnostní rozlou ení se školní docházkou 
v ob"adní síni Ú"adu m!styse 
Krucemburk.  
 

kolektiv u itel& ZŠ Krucemburk 
 

Úsp chy žák$ ZŠ Krucemburk ve 
školním roce 2006/2007 : 

 
Malá kopaná Chot!bo"      - 4. místo  
Sálová kopaná v Chot!bo"i      - 3. místo 
Volejbal – okresní kolo     - 8. místo 
Florbal – okresní kolo chlapci   - 7. místo  
Florbal – okresní kolo dívky      - 2. místo 
Kopaná Mac Donald´s Cup   - 4. místo 
Tane ní sout!ž st. žákyn!  - 2. místo 
Psaní na klávesnici PC  - 5. a 19. místo 
Ol. NJ – okres        - 1. a 1. místo 
Ol. NJ – kraj                - 5. místo 
Ol. MAT – okres                - 1., 3., 4., 5.,   
      8., 11., a 20. místo 
Ol. AJ – okres    - 1. a 1. místo 
OL AJ – kraj                               - 2. místo 
Ol. D#J – okres              - 24. místo 
Ol. %J – okres         - 17. místo 
Ol. ZEM – okres                 - 1. místo 
OL Zem – kraj            - 7., 16., a 20. místo 
Ol. BIO – okres                - 9. místo 
Ol. CHE – okres                - 2. místo 
OL CHE – kraj                          - 10. místo 
Recita ní sout!ž – oblast - 1., 2 x 2. místo 
Pythagoriáda                - 9. místo 
Matematický Klokan                  - 1. místo   
Výtvarná sout!ž                          - 2. místo 
Celostátní Testy CERMAT (5. a 9. ro .) 
 
Ve školním roce 2006/2007 navázali naši 
žáci na úsp!chy z minulých let a op!t 
dosáhli vynikajících úsp!ch& v okresních, 
ale i krajských kolech. 

V oblasti sportu nedosáhli žáci na mety 
z minulého školního roku, ale v okresních 
sout!žích se neztratili. Ovšem v oblasti 
v!domostních sout!ží (Ol, Pyth. aj.) 
navázali na úsp!chy z minulého školního 
roku a ješt! získali více p"edních míst. 
Okres : 8 x 1. místo, 6 x 2. místo, 1 x 3. 
místo, 1 x 4. místo, 3 x 5. místo 
Kraj :   1 x 2. místo, 2 x 5. místo, 1 x 10. 
místo 
 

REKRUTI Z ROKU 1937 
 

K významným událostem obce pat"ily 
odvody. Rekruti v  ele se zastupitelem 
obce a za doprovodu harmoniká"e nejprve 
p"ešli celou obec od parku k mlýnu a po 
položení v!nce k pomníku padlých 
skon ili v n!které ze zdejších hospod. Na 
dobové fotografii jsou rekruti z roku 
1937. Jist! se na ní pozná pan Pravoslav 
Daniel, jediný dosud žijící ú astník 
události. Pam!tníci pak na snímku mohou 
identifikovat i další odvedence.  

 
V horní "ad! jsou (zleva):  

Milan Dvo"ák, Ji"í Binko, Ladislav 
Šmahel, Ladislav Beránek, Josef 
Otradovský, Josef Pecina, Josef Kasal, Ji"í 
Dejmal, Pravoslav Daniel, Stanislav 
Zvolánek, Antonín Jane ek, Ladislav 
Václavík a Jaroslav Valecký. Dole sedí 
Jan Jun, brat"i Komo'ové, pan Leopold 
Dejmal, harmoniká" Švanda (ze 
Škrdlovic?) a Jaroslav Hertl.  
 
 

 
VÝM"NA OB!ANSKÝCH 

PR%KAZ% 
 

Nejpozd ji dnem 31. prosince 
2007 skon#í platnost ob#anských 
pr$kaz$ bez strojov  #itelných 
údaj$ vydaných do 31. prosince 
1998. 

Konec platnosti se vztahuje i na 
ob#anské pr$kazy s vyzna#enou 
platností „bez omezení“, 
s výjimkou ob#anských pr$kaz$ 
ob#an$ narozených p(ed 1. lednem 
1936. 
 Vým na ob#anských pr$kaz$ je 
bezplatná. 
 
 



 
VÁNOCE NA VESELÉM KOPCI 

27. listopadu až 12. prosince  
Výstava ve všech objektech, která 
p"iblíží tradi ní lidové zvyky, 

vystoupení soubor& (od 9 do 16 hodin 
denn! mimo pond!lí). 

 
 

OKÉNKO  
DO HISTORIE 

STARÉHO RANSKA 
 

Listujeme-li letitými záznamy, 
zažloutlými listinami  i  teme-li v 
r&zných kronikách, dozvídáme se o 
událostech radostných i špatných, které se 
staly v dobách dávno minulých. Pro 
zajímavost jsme vybrali n!kolik záznam& 
z kroniky Starého Ranska: 

*19.  ervence 1903 byla naše obec 
postižena hrozným krupobitím. Padaly 
tehdy kusy ledu, které zni ily úpln! 
úrodu, pobily mnoho zv!"e i ptactva a 
staleté stromy u raneckého Dvora byly 
vyvráceny z ko"en& ohromnou vich"icí. 
Mezi t!mito stromy byla také lípa, z které 
si nechala hrab!nka Clam-Gallasová 
vy"íznout kolo na památku. Ovocné 
stromy trp!ly ješt! mnoho let na následky 
krupobití.  

*12.  ervence 1905 byl p"i bourání zdí 
zaniklých železáren neš(astn! zabit 
kovod!lník Josef Malý ze Starého Ranska 
( p. 20). Ranecké železárny spadaly do 
majetku hrab!nky Klotildy Clam-
Gallasové (roz. Ditrichsteinové, nejmladší 
ze  ty" dcer knížete Josefa z Ditrichsteina, 
narozené 20. 7. 1828, provdané za hrab!te 
Eduarda z Clamu a Gallasu; zd!dila 
Polnou, P"ibyslav a Ž)ár 
s p"íslušenstvím, pozd!ji p"ikoupila 
Pohled, kde také roku 1899 zem"ela).  

*19. "íjna 1906 zem"el továrník a 
zakladatel zdejší strojírny a slévárny p. 
Josef Janá ek, narozen roku 1843. 
Založení továrny se datuje do rok& 1872-73.  

*V roce 1907 byla založena „Dobyt í 
pojiš(ovna dobrovolná“. Prvým 
p"edsedou byl zvolen p. Josef Dymá ek, 
rolník ze Starého Ranska ( p. 30). V roce 
1937 se konala na po est t"icetiletého 
trvání jubilejní valná hromada. Pojištovnu 
"ídil plných 30 roku p. Josef Dymá ek 
sv!domit! a ku prosp!chu  len&. Na 
Starém i Novém Ransku bydlili v!tšinou 
malí chalupníci, "emeslníci a d!lníci, z 
nichž mnozí m!li ve vlastnictví n!kolik 
kousk& polí a luk a  k bezpe n!jšímu 
uhájení své skrovné existence drželi 
kravi ku. Pokud nebylo „Dobyt í 
pojiš(ovny“, stávalo se, že vlastník 
kravi ky, p"išel-li o ni, na jinou se 

nezmohl. Dnes je toto odstran!no, nebo( 
škoda je postiženému nahrazena.  

 

Vybral Jan Velík  
 

PATNÁCTÉ VÝRO!Í 
SPOLKU P&ÁTEL 
KRUCEMBURKU 

 
P"ed patnácti lety, 22. zá"í 1992, byl 

založen Spolek p"átel Krucemburku. 
Návrh na jeho vznik vzešel p"i hodnocení 
zda"ilých oslav 750. výro í první písemné 
zmínky o Krucemburku. Spolek si 
p"edsevzal  pokra ovat  v kdysi  bohaté 
spole enské a kulturní  innosti místních 
obyvatel, která se p"i oslavách po létech 
útlumu s velkou chutí úsp!šn! oživila, 
dále p"ibližovat sou asné generaci 
zajímavou a pestrou historii obce. Nebyl 
to lehký úkol, ale ob!tavost lidí zvít!zila 
nad pochybnostmi.  

První akcí bylo zajišt!ní restaurování 
zna n! poškozeného náhrobku malí"e 
Jana Zrzavého. Díky sponzorskému daru 
dnes již zem"elého ing. Karla Bartoše 
z Prahy, spoluzakladatele o rok mladší 
Spole nosti Jana Zrzavého, byla  oprava 
Spolkem p"átel Krucemburku uhrazena. 
Z iniciativy Spolku bylo do seznamu 
národních kulturních památek zapsáno 
další vzácné dílo, památník ob!tem 2. 
sv!tové války na evangelickém h"bitov!, 
jehož autorem je socha" Vincenc 
Makovský. V Krucemburku byly poprvé 
za jeho existence pojmenovány ulice, což 
byl další vynikající krok spole nosti, jejíž 
nápad i  návrhy názv& Obecní ú"ad tém!" 
stoprocentn! p"ijal. Spolek každoro n! 
p"ipravoval  pro ob any i návšt!vníky 
obce výstavy s rozli ným nám!tem: 
starožitnosti místních sb!ratel&, ru ní 
práce našich žen, malované sklo, výrobky 
sklárny Dr. Svobody z Karlova, váno ní 
ozdoby, keramika paní Polanské 
z Krucemburku. Pravideln! se opakovaly 
výstavy velikono ních a váno ních 
perní k& a vizovického pe iva. Zvláš( 
významné a vyhledávané byly prodejní 
pou(ové výstavy prací vyso inských 
malí"&.  

Uspo"ádali jsme také mnoho besed na 
r&zná témata a s r&znými lidmi. P"ivítali 
jsme v našem st"edu významné osobnosti, 
nap". publicistu a ministra kultury Pavla 
Tigrida, profesora Rudolfa Šrámka 
z brn!nské Masarykovy univerzity, 
docenta Jaroslava Opata, "editele 
pražského Ústavu Tomáše G. Masaryka, a 
další. Reportáž o Janu Zrzavém natá el 
v Krucemburku se  leny spolku známý 
rozhlasový redaktor Josef Veselý. O kráse 
starých strom& nám vypráv!l malí" 
Jaroslav Turek, o život! a díle Mistra 
Zrzavého manželé M!"ínští z Brna. 

P"ipravovali jsme vzpomínková setkání 
ob an& p"i významných výro ích 
republiky nebo p"i výro ích významných 
osobností. 28. "íjna 1993 byla z iniciativy 
spolku vysazena lípa svobody – po 
p"esazení dnes roste v areálu základní 
školy.  

Také publika ní  innost  len& Spolku 
je až doposud významná. Vydali jsme 
v roce 1993 turistické leporelo „Vítejte 
v Krucemburku“, v roce 1996 ve 
spolupráci se Spole ností Jana Zrzavého a 
Ústavem T. G. Masaryka knížku „T. G. 
M. na Vyso in! – Masarykovi a 
Krucemburk“. Stala se velice žádanou 
publikací, zmínka o její existenci se 
objevila dokonce v krajanských novinách 
v Americe. Vydána byla k devadesátému 
výro í pobytu T. G. M. a jeho rodiny na 
letním byt! v Krucemburku, kam tehdejší 
univerzitní profesor, budoucí prezident 
osvoboditel, p"ijel na pozvání ing. 
Jaroslava Janá ka. Toto výro í bylo 
náležit! publikováno a završeno 
p"ednáškou docenta J. Opata. Spolek má 
rovn!ž zásluhu na zpracování a vytišt!ní 
brožury „Významné osobnosti mající 
vztah ke Krucemburku“, brožury o 
sou asných i zaniklých továrnách, 
"emeslech i "emeslnících, kte"í je 
provozovali. Žádanou je i Spolkem ve 
spolupráci s obecním ú"adem vydaná 
kníže ka „Vále né roky v Krucemburku“. 
%lenové Spolku rovn!ž zasílají do 
r&zných novin  lánky o historických 
událostech, o r&zných zajímavostech a 
p"íb!zích. Významným a nedocenitelným 
podkladem pro naši práci jsou zápisky 
bývalého "editele krucemburské 
evangelické školy, pana u itele J. Kyn la, 
které shrnul v knižním vydání „Pr&vodce 
Krucemburkem“. Spolek jako pod!kování 
opravil na své náklady jeho hrob, o který 
se soustavn! stará. Paní V!ra Martincová 
z Prahy, vnu ka "ídícího u itele Kyn la, 
je nejstarší  lenkou Spolku p"átel 
Krucemburku a stále se zajímá o život 
našeho m!stysu.   

Pro své  leny Spolek každoro n! 
po"ádá zájezdy na divadelní p"edstavení. 
Byli jsme v Národním divadle, 
v divadlech v Brn!, Pardubicích i Jihlav!. 
Každý rok se také uskute ní výlet  za 
historickými památkami naší vlasti. 

Spolek úzce spolupracuje se 
Spole ností Jana Zrzavého. Nap". 
v lo'ském roce p"i p"íležitosti 110. výro í 
pobytu T. G. M. v Krucemburku jsme 
spole n! uskute nili výstavu materiál& o 
T. G. M. Uspo"ádali jsme také n!kolik 
koncert& komorní a vážné hudby 
v katolickém nebo evangelickém kostele. 
O aktivitách spolku by se nechalo napsat 
mnohem více. Ne z d&vodu chlubení, ale 
abychom dokázali, že kulturní  innost a 



akce vedoucí k poznávání historie nemusí 
probíhat jen ve velkých m!stech, ale mají 
své pevné místo  i v malém m!ste ku na 
Vyso in!.  

Spolek má v sou asné dob! kolem 
sedmdesáti  len& p"evážn! staršího v!ku. 
Naši  innost hradíme z  lenských 
p"ísp!vk& a sponzorských dar&. Mnozí 
zakládající  lenové, kte"í významn! 
pomáhali p"i všech akcích, bohužel již 
nejsou mezi námi nebo pro vysoký v!k už 
pomáhat nemohou. Vždy je však rádi 
vítáme p"i každém d!ní  Spolku. Velice 
nás však mrzí skute nost, že si do Spolku 
p"átel Krucemburku nenašla cestu mladá 
generace. O to více všem jeho sou asným 
 len&m p"eji mnoho zdraví a elánu, aby 
 innost Spolku byla i nadále v m!stysu 
Krucemburk viditelná a obci prosp!šná.  

 

Pavel Vomela 
 

VÝRO!Í SPISOVATELE 
A. B. KOHOUTA 

 
26. "íjna letošního roku si 

p"ipomeneme 110. výro í narození 
spisovatele a redaktora Aloise Bohumila 
Kohouta, rodáka z Krucemburku. Zárove' 
uplynulo 30 let od jeho úmrtí. A. B. 
Kohout se narodil v rodin! tkalce. Se 
svými rodi i a sourozenci bydlel v dom! 
svého d!dy ková"e. Pomáhal p"i pracích 
na poli, ale p"edevším v kovárn!, která 
pro n!ho m!la plno kouzel. Stejn! jako 
mnoho d!tí na Vyso in!, musel i on 
v zim! pomoci živit rodinu v té dob! 
velmi rozší"enou domácí prací, 
sí(kováním. Ve škole byl nadaným 
žákem, ale chudoba rodiny mu 
neumožnila studovat. V posledním roce 
školní docházky dojížd!l do Chot!bo"e do 
M!š(anské školy. Po jejím ukon ení se ve 
Znojm! vyu il obchodním p"íru ím a 
následn! absolvoval obchodní školu. 
Bohužel byl povolán do boj& I. sv!tové 
války a utrp!l t!žké zran!ní. Po válce 
za al pracovat jako advokátní a soudní 
ú"edník.  

Od roku 1923 byl zam!stnán 
v pražském nakladatelství SFINX. Stal se 
také redaktorem v Jandov! a Mazá ov! 
nakladatelství, kam p"ešel v roce 1935. 
V roce 1939 se význa n! podílel na 
vydání Palackého „D!jin národa 
 eského“, jejichž typografickou úpravu 
navrhl spole n! s grafikem Jaroslavem 
Švábem. Po zrušení Mazá ova 
nakladatelství v roce 1948 p"ešel do 
nakladatelství Družstevní práce. Soub!žn! 
v roce 1938 založil své vlastní 
nakladatelství Žlutý st&l, v n!mž však 
vydal pouze jedno  íslo stejnojmenného 
 asopisu a jednu publikaci. V roce 1946 

za alo pracovat nakladatelství nazvané A. 
B. Kohout. 

Spisovatelova vlastní literární  innost 
se datuje od  roku 1932, kdy napsal 
milostnou baladu Bílá noc, pokra ovala 
v roce 1935 vydáním knihy %ervnový 
mrak, která se stala jeho nejznám!jším 
dílem.  Svými  lánky a povídkami 
p"ispíval do r&zných  asopis& a novin. 
V roce 1936 následovala lyrická kniha 
Hadí kv!t, kterou A. B. Kohout vydal 
jako soukromý tisk pro své p"átele. 
Celkem je známo jeho p!t knih.  

Svoje d!tství prožité v Krucemburku 
na po átku 20. století vylí il z pohledu 
desetiletého chlapce tak, jak je skute n! 
prožíval, se všemi sny a p"áními, 
s vypráv!ním o život! svého d!dy a 
kamarád&, se vzpomínkami na školu a 
podrobným seznámením  tená"e s osudy 
tehdejších obyvatel Krucemburku, 
v knihách Až na konec sv!ta a D!de k&v 
rok. M!la je doplnit ješt! t"etí kniha 
nazvaná D!de ek z Vyso iny. Nebyla 
bohužel po roce 1948 vydána, zachovala 
se však v rukopise. Po celý sv&j život 
vzpomínal A. B. Kohout na své rodné 
hnízdo na Vyso in!, jak ve svých knihách 
Krucemburk nazýval. Jeho literární 
poz&stalost je uložena ve státním 
literárním archivu. 

Pavel Vomela 
 

TIP NA VÝLET 
 

Areál odpo inku a pohody u 
Machova jezera se nachází v 
Hamrech nad Sázavou na rozloze 
tém!" 2 ha. Toto centrum aktivního 
odpo inku nabízí rodinám s d!tmi, 
turist&m  i cykloturist&m výb!h pro 
kamerunské kozy, ovce, poníka 
J&linku, mulu Julka, na dvorku se d!ti 
budou cítit jako u babi ky, na 
rybní ku plném kapr&, lín& a amur& 
plavou husy, kachny, své místo zde 
má i n!kolik nutrií. Žije tu také kozel 
%ert a koza Popelka. V rámci areálu 
funguje záchytná stanice pro 
hendikepované živo ichy, která 
vznikla v roce 2002. Ve voliérách 
uvidíte dravce, kavku Mikiho, v 
kotcích králíky, mor ata, lišku Elišku, 
nebo bílou fretku Freda. Celým 
areálem Vás provede p&lkilometrová 
nau ná stezka, která na t"ech 
stanovištích popisuje venkovský život 
na Vyso in!. Pro návšt!vníky je k 
dispozici indiánské ohništ!, pro d!ti 
pískovišt! a d!tský koutek. K 
ob erstvení poslouží útulný Country 
club. Areál je bezbariérový, takže je 
vhodný pro návšt!vu t!lesn! 
postižených návšt!vník&.  

Tel: 776 886 313 

SK&ÍTKOVNA 
 

Pod strání nad splavem, nedaleko 
bývalého krucemburského panského 
mlýna, stávala stará chalupa. Stávala tam 
až do poloviny padesátých let minulého 
století, kdy vlivem stá"í a po así spadla. 

K této chaloupce se vázala pov!st, 
kterou zaznamenal u itel Josef Kyn l 
v knize Pr&vodce Krucemburkem. 

Za potokem blízko mlýna bydlel 
chudý chalupník se svojí rodinou. Bída 
byla veliká a dostoupila vrcholu, když jim 
kravka p"estal pojednou dávat mléka. Tu 
nev!d!l ubohý otec co si po ít. V dom! 
nebylo ani krejcaru, ani kousku chleba, 
d!ti plakaly hlady a žebronily o jídlo. 
Chalupník si div nezoufal, chodil po 
dom! a p"emýšlel, jak by ud!lal nouzi 
konec. I vzpomn!l si, že slýchával o tom, 
jak ten, kdo chová malého sk"ítka, který 
se také nazývá plivníkem, nemusí se více 
lopotit, vše se mu da"í a všeho je v dom! 
dost. Rozhodl se proto, že si takového 
sk"ítka opat"í a vychová. Opat"il si proto 
 ernou slepici a  ekal, až snese vejce. To 
vzal a podle rady, kterou slyšel, je dal pod 
levou paži. Po dev!t dní je tam m!l a za tu 
dobu s nikým nepromluvil ani slova. 
Manželka a d!ti si o n!m za aly myslet, 
že se z bídy asi pomátl. Devátého dne se 
z vejce vylíhl malý muží ek podivného 
vzez"ení. Pohrozil chalupá"ovi prstem a 
p"ikázal mu, aby jej dob"e opatroval, vše, 
co bude chtít, aby mu dával, když ne, 
bude se všemi v chaloupce konec. 
Chalupník ud!lal vše, jak mu sk"ítek 
p"ikázal. 

A kupodivu: nyní bylo v chaloupce 
všeho dostatek, p"estala nouze. Kravi ka 
za ala mnoho dojit a ve všem se jim 
za alo da"it. Lidé v m!ste ku a ve mlýn! 
se nesta ili tomu zvratu divit, n!kte"í 
za ali chalupníkovi závid!t. Co však malý 
sk"ítek nemiloval, to byly návšt!vy. Když 
p"išel n!kdo do chaloupky, stával se 
nepokojným, šramotil, zlobil se a nedal 
pokoje. Zlobil hosty tak dlouho, až se 
vytratili z chaloupky. Chalupníkovy d!ti 
zlobívaly sk"ítka a zpívaly mu písni ku, 
která se zachovala až do dnešních 
generací: 

 

Sk"ítek kouká z chaloupky, vystrkuje 
pazourky, je tu host, zítra bude másla 
dost.  
 

Za svého života se m!li obyvatelé 
chaloupky se sk"ítkem dob"e. Po jejich 
smrti se sk"ítek ztratil. Lidí však i nadále 
"íkali chaloupce „Sk"ítkovna“. Dnes ji 
p"ipomíná jen prázdné místo pod splavem 
nedaleko mlýna a pov!st, kterou si 
pamatují jen starší lidé. 

 

Pavel Vomela 



OBJEVUJEME SLAVNÉ 
RODÁKY 

 
Vzpomínka na spisovatele Ji"ího Langera 

poh"beného v Palestin!. 
V p"edmluv! knihy spisovatele Ji"ího 

Langera Dev!t bran vzpomíná 
spisovatel&v bratr František Langer. 

 

...V!tšina židovských rodin ve st"ední 
Evrop! žila kolem roku 1900 již zcela 
vlažným náboženským životem. Vlastn! 
zp&sob života, v kterém náboženství ješt! 
hrálo velikou úlohu, se ukon il u našich 
d!de k&. M&j d!d z otcovy strany žil v 
horácké vesnici, Staré Ransko se 
jmenovala, a byla postavena kdysi kolem 
železáren, z kterých v mém d!tství 
zbývaly už jen z"íceniny. Železárny 
založil kardinál Ditrichstein v polovin! 
sedmnáctého století a p"ivedl si do vsi z 
Holandska svého hofjuda. To byl náš 
nejstarší známý p"edek a potom naše 
rodina žila v jedné vsi a v jedné chalup! 
víc než dv! st! padesát let. Pamatuji na 
d!de ka, byl jsem u n!ho n!kolikrát, 
jednou celé školní prázdniny. Byl vysoký, 
hubený a jako všichni vesni ané m!l 
bradu a tvá"e  ist! oholené, nikoliv však 
b"itvou, ta se nesm!la dotknout skrání 
poctivého žida, ale n!jakým vápenatým 
preparátem, po kterém se vousy mohly 
set"ít pouhou t"ískou. Krom! polí ek m!l 
obch&dek, do kterého p"ivážel zboží z 
nejbližšího nádraží na traka"i, a když m!l 
kon!, n!kdy jimi obchodoval, tedy na 
košatinovém vozíku. Vídal jsem ho ráno, 
jak si vázal ob"adní "emínky, a p"i 
modlení jist! hebrejským modlitbám ješt! 
rozum!l, um!l dokonce hebrejsky psát. 
N!mecky se slušn! domluvil a  esky 
mluvil jako kdokoli ze vsi, i s jejím 
horáckým p"ízvukem. Na páte ní, sobotní 
a sváte ní bohoslužby se v blízkém 
m!ste ku scházel se Židy z okolí, 
babi ka, to se rozumí, va"ila p"ísnou košer 
stravu a zachovávala všechny rituální 
zvyklosti. D!de ek byl stejn! chudý jako 
ostatní sousedé a krom! t!ch odchylek, na 
které byla vesnice zvyklá, žil stejn! jako 
oni, v dobrém p"átelství. Když zem"el, 
nejen celá vesnice, ale i jeho p"átelé ze 
širokého okolí ho doprovázeli na 
desítkách a desítkách žeb"inových voz& k 
židovskému h"bitovu v Chot!bo"i, 
vzdálenému t"i hodiny pomalé poh"ební 
jízdy....  

 

Z p"edmluvy knihy Dev!t bran spisovatele 
Ji"ího Langera vybral Petr Coufal 

 
Váno#ní p(ání spolk& a organizací do 

váno ního výtisku zasílejte do 3.12.2007 
na redakce@krucemburk.cz 

 

 

TIP NA VÝLET 
 

Lodní doprava  
na Dalešické p(ehrad  

1. 7. 2007 byla zahájena lodní 
doprava na Dalešické p"ehrad!. Od 1. 
7. 2007 do 31. 8. 2007 jezdila každý 
den. Od 1. 9. 2007 - 30. 10. 2007 
jezdí jen v sobotu, ned!li a svátky. 

Možnost pronájmu lod . 
tel.: 382275333 
fax :382275197 

e-mail:lodeorlik@seznam.cz 
www.dalesickaprehrada.cz 

 
 

OBEC STARÉ RANSKO A 
HALDA VYSOKOPECNÍ 

STRUSKY 
 

Když nastalo vyvlastn!ní pozemk& a 
les& velkostatku Polná-P"ibyslav 
Pozemkovým ú"adem, hlásili se všichni 
nájemci polí a luk, aby jim pozemkový 
ú"ad p"id!lil pronajaté parcely do 
vlastnictví. Po vy"ízení všech žádostí 
zbývaly ješt! parcely, o které se nikdo 
nehlásil. Obec podala (dle usnesení 
zastupitelstva ze dne 13. 2. 1925 a dle 
rady zkušeného muže) žádost na 
Pozemkový ú"ad o p"id!lení zbývajících 
parcel, mezi nimiž byly uvedeny pozemky 
s haldou strusek. Tato parcela byla vedena 
jako pole. Pozemkový ú"ad žádosti 
vyhov!l a parcely obci p"id!lil  za obnos 
11.490 K . Velkostatek se proti tomu 
ohradil, soud však rozhodl, že si 
velkostatek m&že strusku do 3 m!síc& 
odvézt. Velkostatek soudu odvolání 
nepodal ani strusku neodklidil a tím obec 
nabyla práva vlastníka. Halda strusek se 
stala vydatnou finan ní pomocí obce; ta 
m!la dostatek materiálu na opravu silnic a 
cest, na což by jinak bylo nutno zvyšovat 
obecní finance. Mimoto obec prodala 
v letech 1926-1936 asi za 70.000 K  
strusku okolním obcím i místním 
ob an&m. Tento obnos velmi p"isp!l 
k zaplacení všech obecních dluh&. 

Vzhledem k tomu, že struska byla 
velmi dobrým izola ním materiálem, byla 
ob any používána p"i výstavb! nových 
dom&. V rozdrceném stavu se také velmi 
dob"e hodila jako p"ísada do betonu, proto 
ji ob ané kupovali. Odebrané množství 
kontroloval nejprve pan Holánek (bydlel 
p"ímo naproti), poté Fr. Kotou . 

Struska se také drtila na menší, 
drobn!jší sm!s v drti i p"ímo na míst!. 
Ješt! kolem roku 1945 bylo možno vid!t 
jeho betonové základy. Je t"eba si 
p"edstavit, že její rozloha byla obrovská: 
od raneckého rybníka k cest! sm!"ující od 
Krucemburku ke koupališti $eka a 

sm!rem východním do poloviny 
sou asného sportovního h"išt!. 
V nejvyšším bod! byla vysoká 15-20 
metr&. Veškeré toto množství strusky bylo 
navezeno od vysokých pecí tehdejších 
železáren zam!stnanci pouze pomocí 
ru ních kole ek. Roky 1815-1816 byly 
nejproduktivn!jší. Zde je t"eba 
p"ipomenout, že další velké množství této 
strusky bylo navezeno na pravou stranu 
"eky Doubravky a nalézalo se v t!sné 
blízkosti mostu. Další  ást se pak nalézala 
na téže stran! "eky pod dnešní budovou 
závodní jídelny. V roce 1935 zde byl 
postaven d"ev!ný most (smlouva mezi 
obcí a vojenskou správou Bílek), který 
sloužil k odvozu strusky Raimundem 
Ji"í kem. 

V dob! druhé sv!tové války (asi 
v letech 1941-1944) odvezli velké 
množství z dosud zachované haldy N!mci 
bez jakékoli náhrady obci. N!mecká 
armáda v té dob! na Bílku rozši"ovala 
skladišt! st"eliva a zvyšovala výrobu. 
Materiál ze strusky se jim dob"e hodil do 
základ& nov! stav!ných budov. 

Po ukon ení druhé sv!tové války byl 
tento um!lý kopec využíván k pálení 
hranic: jednak k oslav! upálení Jana 
Husa, dále pak k pálení  arod!jnic. 
Všechna mládež se vždy zú ast'ovala 
t!chto p"íprav a svorn! svážela d"evo na 
postavení hranice. Práce to byla nelehká, 
nebo( bylo t"eba vytahovat t!žká polena, 
smr í a ostatní ho"lavý materiál do 
vysokého kopce. Struska se sypala, 
ujížd!la pod nohama, kdo se svalil, mohl 
se velmi vážn! poranit, nebo( struska byla 
velmi ostrá. Odm!nou pak byla nevšední 
podívaná na obrovský plápolající ohe', 
ho"ící a kroužící koule, které pak jedna po 
druhé padaly z výšky haldy na volné 
prostranství.  

Program 1. p!tiletky zd&raznil 
budování t!žkého pr&myslu: v roce 1948 
byl dán souhlas k vybudování nového 
podniku ve Ž)áru nad Sázavou. Dne 25. 
4. 1949 byly zahájeny zemní práce a 18. 
7. 1949 zapo ato s výstavbou závodu 
Ž)árské strojírny a slévárny. Tehdy 
skon ila i existence raneckých strusek, 
nebo( veškerá zbylá  ást byla odvezena a 
použita na budování tohoto závodu. 
Koncem roku 1954 již z&staly po hald! 
jen mizivé zbytky.  

Tím navždy zmizela dominanta 
Starého Ranska, n!mý sv!dek historie 
raneckých železáren. Od roku 1972 se na 
tomto prostoru nachází sportovní areál 
s kabinami, v etn! tenisových kurt&. 
Prameny:  
Zápisy sch&zí obec. zastupitelstva (1911 -1938) 
SOA Havlí k&v Brod 
Vlastní archiv 
Cesta k pramen&m Ž)as, 45 výro í založení podniku 

Jan Velík 



VYHODNOCENÍ SOUT"ŽE „PO STOPÁCH JANA ZRZAVÉHO“ 
 
V pond!lí 1. "íjna 2007 se 

v Základní škole v Krucemburku sešli 
zástupci spole nosti Jana Zrzavého a 
"editelé škol zú astn!ných v sout!ži 
„Po stopách Jana Zrzavého“ k 
vyhodnocení výtvarných prací žák& 1. a 
2. stupn! základních škol. V letošním 
už t"etím ro níku byly zapojeny 
základní školy z Krucemburku, 
Okrouhlice, Vojnova M!stce, 
Havlí kovy Borové, Sobí'ova a ZŠ 
Otakara B"eziny z Jihlavy. Do sout!že 
bylo zasláno 124 výtvor& a asi polovina 
byla vystavena v ZŠ Krucemburk. 
Z t!chto vystavených prací vybrala 
komise, v níž m!li rozhodující slovo 
výtvarníci Filip T.A.K a J. J. Rathsam, 
t"i nejlepší práce d!tí z 1. stupn! ZŠ a 

další, které také získaly ocen!ní. 
Celkem bylo vyhodnoceno 18 
výtvarných prací, z toho 14 na prvním 
stupni a 4 na druhém stupni ZŠ. Z d!tí 
naší školy získala 1. místo Aneta 
Josková (1. t"ída), ocen!ní pak Amálie 
Jandová a Barbora Matulová (5. t"ída), 
skupina žák& 5. t"ídy a Ilona Jandová 
(6. t"ída). 

Ocen!ní v podob! malí"ských 
pot"eb získaly d!tské práce bu) p"ímo 
inspirované obrazy Jana Zrzavého, 
nebo také volná tvorba, okamžitý 
nápad. Zvlášt! z obraz& d!tí z 1. stupn! 
bylo opravdu co vybírat a ocen!ní by si 
zasloužily ješt! další práce. Objevilo se 
i n!kolik pokus& o portrét Jana 
Zrzavého. Každé dít!, které poslalo do 

sout!že sv&j obrázek, nebo také 
skupiny žák&, kte"í pracovali spole n! 
na jednom díle, obdržely pam!tní listy 
za ú ast v sout!ži a každá škola navíc 
pro svoji knihovnu obsáhlou 
monografii o díle Jana Zrzavého. 

T!ší nás snaha u itel& vést d!ti 
k zájmu o výtvarné um!ní a p"ímo o 
dílo Jana Zrzavého, které m&že být 
inspirací um!leckou a zárove' i 
lidskou. 

Za Spole nost Jana Zrzavého 
up"ímn! d!kuji všem, kte"í se na 
sout!ži „Po stopách Jana Zrzavého“ 
jakýmkoli zp&sobem podíleli, a t!ším 
se na další ro ník sout!že. 

 
Míla Michalová

 
 
 

PROGRAM KINA KRUCEMBURK 
&ÍJEN 2007 LISTOPAD 2007 

 
13.10.2007 BOURNEOVO ULTIMÁTUM 

Špionážní thriller USA 
P"ístupný od 15 let 
Titulky 
Sobota, 19.30 hodin 
50,- K  

 

 
3.11.2007       OŠKLIVÉ KÁ!ÁTKO 

Pohádka 
17.00 hodin, 45,- K  

 

 
20.10.2007 SIMSONOVI VE FILMU 

Animovaná rodinná komedie USA. 
P"ístupný,  eská verze. 
Sobota, 17.00 hodin 
45,- K  

 

 
10.11.2007      KDYŽ SI CHUCK BRAL   
                       LARRYHO 
                  19.30 hodin 
                            50,- K  
 

 
27.10.2007 HEZKÉ SNY 

Smutná komedie USA 
P"ístupný, titulky 
Sobota, 19.30 hodin 
50,- K  

 

 
17.11.2007     DENNÍ HLÍDKA 

19.30 hodin 
50,- K  

 

        
24.11.2007      MEDVÍDEK 
                   19.30 hodin 
                             50,- K  
 

PROSINEC 2007 
 
1.12.2007 DIVOKÉ VLNY 

Pohádka 
 17.00 hodin 
45,- K  

 
P(edprodej vstupenek vždy ½ hodiny p(ed p(edstavením. Telefon 724362660. V kin  je zajišt no ob#erstvení. 

 



DRA!Í LOD" VELKÉ DÁ&KO 
 

 
Dra!ice-jediná ženská posádka 

Poslední srpnový víkend se na Velkém Dá"ku konal první 
ro ník závod& dra ích lodí s bohatým doprovodným 
programem Party Weekend 2007. Samotného závodu se 
ú astnilo 17 posádek a ú astníci ve zdravém sportovním duchu 
vytvo"ili báje nou atmosféru po celý den. Fandit jim p"išlo p"es 
2500 divák&. Hlavním po"adatelem byl Windsurfing club 
Velké Dá"ko ve spolupráci s %eskou asociací dra ích lodí.  

Na celé akci se také podílelo mnoho ob an& 
z Krucemburku. Po celý den bavili d!ti i dosp!lé  lenové 
našeho divadla Štr&dl a loutkového divadla Oblázek. Spole n! 
potom také ve spolupráci s TJ Sokol Krucemburk p"ipravili 
odpolední d!tské hry. 

 

  
Divadlo Štrúdl Krucemburk     Foto dole - barbar Kaktus 

P"ijeli i jejich p"átelé. Šermí"i z Notorix De Natur 
šermovali celý den a ve er plivali ohe'. Soptíci z Draco 
Ardens p"ijeli až z Prahy a v noci spustili nad hladinou nejv!tší 

oh'ostroj 
v historii 

Velkého Dá"ka. 
Kluci z Perunu 

Hluboká 
postavili ve 
vod! mola pro 
dra í lod!. 
Odm!nou jim 
potom jist! bylo 
získání prvního 
místa v závod!. 
Položili jsme 
jim a posádce 

Plovoucích 
Jezevc& 

z Radostína také n!kolik otázek. Fotogalerii o více než 300 
fotech a reportáž z TV Prima najdete na www.fun-wind.cz.  

 

Jako moderátor Party 
Weekendu bych cht!l 
pod!kovat všem, kte"í se na 
této velké akci podíleli a 
p"iložili tak ruce k dílu 
kulturního a sportovního 
d!ní v našem okolí. T!ším 
se s Vámi na shledanou 
p"íští rok na druhém 
ro níku. 
 

Roman Dopita 
 

Notorix de Natur 

 
Perun Hluboká 

 

 
 

Hrajete fotbal, futsal, hokej, pro# dra#í lod ? 
Je to kolektivní sport a také jsme cht!li zkusit n!co nového. 
Jaká byla na závodech atmosféra? 
Na za átku dobrá, v pr&b!hu skv!lá a na konci famózní. 
Co bylo podle Vás klí#em k vít zství? 
Rozhodn! to byla lo)  íslo t"i, kde vládla kormidelnice Trudy. 
Po každé rozjíž)ce nám vysv!tlila nedostatky a na finále nás 
dokázala pat"i n! vyhecovat. 
Jaké bylo složení Vaší posádky? Byly veliké v kové 
rozdíly? 
Tato otázka by m!la sm!"ovat spíše 
na Jaroslava Hromádku, který si 
ur il, kdo nasedne do lodi za 
Perun. Byli jsme vyložen! mužská 
posádka, ve které byl nejstarším 
veslujícím 43letý Vašek Záv!ta a 
nejmladším 15letý Lud!k Strašil. 
P(íští rok se pojede druhý 
ro#ník, zú#astníte se? Pokud ano, 
jaké budou p(ípravy? 
Ur it! si to nenecháme ujít. Na 
takovéto megaakci Perunáci 
nemohou chyb!t. A navíc máme co 
obhajovat. P"íprava bude stejná 
jako letos, 10 minut teorie a potom 
hurá do lodi a na vodu. 
Chcete (íct n co na záv r? 
Když odjíždíme na fotbalový turnaj, jedou obvykle jenom 
hrá i. Ale takovéto akce se m&že zú astnit celá rodina a nikdo 
se nenudí. Celá akce byla výborn! zorganizovaná od za átku až 
do konce a nejen závodníci, ale i d!ti našli všestranné vyžití 
v sout!žích i hrách, které jim p"ipravili po"adatelé. Za to 
všechno dík a za rok na shledanou. 
PERUN S VÁMI!!! 

Lud!k Strašil 



Plovoucí Jezevci z Radostna 
 

Pro# dra#í lod ? 
Stejn! jako všechny okolní vesnice jsme si cht!li vyzkoušet 
n!co nového. 
Jaká byla na závodech atmosféra? 
Dobrá, možná zbyte n! dlouhé p"estávky mezi jízdami. 
Jak jste byli spokojení s umíst ním? 
Spokojeni jsme nebyli, po první jízd! jsme byli na 8. míst!, což 
byl dobrý st"ed. Ve druhé jízd! došlo k narušení rytmu 
veslování, kdy jsme naráželi pádly o sebe, z"ejm! následkem 
nadm!rného ob erstvení, a došlo k propadu na 15. místo. 
Vzhledem k systému závodu v záv!re né jízd! již nebyla 
možnost umíst!ní o mnoho vylepšit. 

Jaké bylo složení Vaší posádky? Byly velké v kové rozdíly? 
Složení bylo r&znorodé – studenti, léka"i, technici, d!lníci, 
soukromí podnikatelé ve v!ku od 17 do 54 let. 

P(íští rok se pojede druhý ro#ník, zú#astníte se? Pokud 
ano, jaké budou p(ípravy? 
Rádi bychom se op!t zú astnili. Žádný plán p"ípravy zatím 
není vypracován, ale jist! vzniknou nové tv&r í podn!ty u 
„Dlouhého stolu“ v restauraci U Šimáka v Radostn!. 
Chcete (íct n co na záv r? 
Blahop"ejeme Perun&m k zaslouženému vít!zství. 

Jezevci 
 

 
Perun v akci…

 

 

PERUN CUP 2007 
 

V sobotu 8. zá"í PERUN KLUB HLUBOKÁ uspo"ádal na fotbalovém plácku v Hluboké jubilejní, již 10. ro ník fotbalového 
turnaje PERUN CUP. Po así, které s  železnou pravidelností v sudých ro nících turnaje fotbalist&m ani fanoušk&m nep"eje, op!t 
nezklamalo, a tak se akté"i turnaje museli vyrovnávat nejen se soupe"i, ale i s dešt!m, zimou a t!žkým terénem. P"esto byl k vid!ní 
p!kný fotbal se spoustou krásných akcí a gól&. 

Letošnímu ro níku kralovali domácí borci, kte"í neztratili ani bod, pyšnili se nejlepším útokem i obranou a navíc jejich zástupci 
opanovali i st"eleckou tabulku (Vítek Ku era) a cenu pro nejlepšího hrá e (Luboš Laštovi ka). St"íbrní skon ili hrá i Krucemburku, 
kte"í potvrdili roli jednoho z favorit&, a pouze nezvládnutý polo as s Peruny je odsunul na druhé místo. Uhlí"ské Janovice po lo'ském 
nelichotivém pátém míst! šly do sebe, hrály líbivý úto ný fotbal s defenzivním štítem Jirkou Pantanim, a tak si letos zasloužily t"etí 
p"í ku. %tvrtí skon ili fotbalisté z Chlum!tína, kte"í neprodali sv&j fotbalový potenciál, jak by si sami p"edstavovali, a jen díky 
v!tšímu po tu vst"elených branek p"esko ili pátý tým PFK ze Ž)áru nad Sázavou. Jeho hrá i sice hráli s bojovností jim vlastní, avšak 
tentokrát jim v deštivém po así zvlhnul st"elecký prach a pouze se dv!ma vst"elenými góly nemohli pomýšlet na úsp!ch. 

Turnaj byl op!t slavnostn! zakon en v pohostinství Pepino, kde si všichni zú astn!ní sfouknutím deseti sví ek na dortu 
p"ipomn!li, že šlo o jubilejní ro ník. 

Na míst! je t"eba pod!kovat po"adatel&m, zú astn!ným tým&m i rozhod ímu za p"íjemný sportovní zážitek i v nep"íjemném 
po así a doufáme, že se p"íští rok, kdy bude dle tradice krásné slune né po así, op!t setkáme. Stejn! tak v!"íme, že se i p"íští ro ník 
uskute ní za laskavého p"isp!ní našich sponzor& – pivovaru Rychtá" a Zem!d!lské a.s. D!kujeme. 

 
Naše nové webové stránky: www.perun.wbs.cz 
 
 

Školní jídelna p(i ZŠ Krucemburk oznamuje všem ob#an$m. 
 

M$žete se p(ihlásit k odebírání ob d$. 
 

Ob!dy je možné odebírat p"ímo do jídlonosi & ve školní jídeln!,  
 nebo p"es pe ovatelskou službu.  

 
 

Bližší informace na telefonním  ísle 569697108 u vedoucí školní jídelny paní Málkové. 
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