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KRUCEMBURK NA ST!EŠE EVROPY 
 

 
 

Touha splnit si sv j sen a dokázat n!co neobvyklého postavila 
skupinku nadšenc  z Krucemburku a okolí p"ed myšlenku 
zdolat Mont Blanc (4.810 m n. m.). Expedice Krucemburk – 
Chamonix – Mont Blanc s jasným cílem vytrvat do úplného 
vít!zství byla v krátké dob! naplánována. Výb!rem prošli a 
nominaci získali: Petr Ježek, Jirka Kasal, Lída Lašt vková, 
Kája Lašt vka, Honza Málek, Ondra Málek, Radek Rejšek, 
Pavel Ve#e"a a Pavel Vond"ejc. 

Více na stran  12 
 

Upozorn ní pro ob"any 
 

Ú#ad m styse Krucemburk 
oznamuje ob"an$m, že dne 
31. 12. 2007 bude ú#ad 
z d$vodu "erpání dovolených 
uzav#en. Z téhož d$vodu 
budou uzav#eny ú#ady ve 
Ždírci nad Doubravou a 
Chot bo#i. Zajist te si 
prosím v"as své pot#ebné 
záležitosti. 

 

STAROSTA REKAPITULUJE 
UPLYNULÝ ROK  

OD KOMUNÁLNÍCH VOLEB 
 

Sešel se rok s rokem, lidé rekapitulují své úsp!chy #i 
neúsp!chy a p"emýšlejí, co mohli ud!lat lépe a co si naplánují 
na další rok. Ub!hl nám i rok od komunálních voleb, a tak jsme 
se zeptali pana starosty Mgr. Ji"ího Havlí#ka, co se za tento rok 
událo, co se zlepšilo, povedlo a naopak nepovedlo. 

Více na stran  5 
 

 



VÍTÁNÍ NOVÝCH OB%ÁNK& 
 

 
 

Dne 25. listopadu 2007 se v ob"adní síni Ú"adu m!styse 
Krucemburk konalo slavnostní vítání nov! narozených d!tí      
v Krucemburku. Malí ob#ánci – Daniel, Samuel, Terezie, 
Nikol, Jakub, Tomáš, Martin, Karolína, Miroslav, Vanesa, 
Adéla a Michal – byli p"ivítáni starostou Ji"ím Havlí#kem. P"i 
této významné události p"edal pan starosta rodi# m d!tí 
vkladní knížku s po#áte#ním vkladem 3.000 K#. Ke slavnostní 
a p"íjemné atmosfé"e ned!lního odpoledne p"isp!ly svým 
programem d!ti z místní mate"ské školy a p!vecký sbor vedený 
paní Martou Rejškovou.  

Ji"ina Valecká 
 

SEZONA 2007 – CYKO KLUB 
PLASTOCHEM 

 
Po jarním soust"ed!ní na Mallorce se naši závodníci 

zú#ast$ovali po celou sezonu roku 2007 cyklistických závod  
nejen na Vyso#in!, ale i v celé %eské republice. Zú#astnili se 
nap"íklad „Bajkových úterk$“ na Vyso#in!, z nichž jeden 
jsme sami po"ádali okolo rybníku &eka. Náš tým se dále 
zú#astnil n!kolika závod  MTB Cyklo Švec série a také 
štafetového závodu MTB „Okolo Zudova vrchu“, který 
vyhrál tým složený z Pavla Adéla, našeho Tomáše Stuny, 
Luboše N!mce a Pavla Svobody. Tomáš se zú#astnil domácího 
maratonu ve Ž'á"e nad Sázavou „Horem dolem Vyso"inou“, 
kde vedl, ale nakonec (kv li defektu) dojel o pár vte"in druhý. 
Ve Ž'á"e nad Sázavou 
jsme jezdili i silni#ní 
závody „Chlubna cupu“. 
Hned v prvním závod! 
Tomáš vyhrál a Betty 
Havlasová dojela druhá 
mezi ženami. Jako 
zpest"ení se Tomáš 
zú#astnil exhibice MTB 
„Pražské schody“. 
Specialitou Tomáše byla 
„%asovka do vrchu“ ve 
Ž'á"e nad Sázavou. Betty 
prolétla cílem jako t"etí 
mezi ženami a Tomáš zde 
ješt! zlepšil mnoholetý 
rekord a tím se stal zatím 
absolutním vít!zem. Naši závodníci objeli zkráceného 

„Drásala“ s pom!rn! dobrými výsledky. Také jsme jeli jeden  
z nejdelších maraton  „Rubena Železné hory“, kde je Tomáš 
jako doma a díky znalosti trati obsadil v elit! 11. místo. Betty 
obsadila krásné 10. místo ve své kategorii. Dále se konala ve 
Ž'á"e nad Sázavou „Mistrovská "asovka žen“ za ú#asti 
nejlepších #eských bikerek. Betty zde vybojovala 10. místo.    
V závod! v Hlinsku „Hlinecká 30“ Betty odstartovala jako 
první, ale nepoda"ilo se jí uhájit první místo a po zbytek 
závodu si hlídala a uhlídala 2. místo. Betty se zú#astnila také 
silni#ního závodu v Novém M!st! na Morav! „Chlubna cup“ 
a dojela na skv!lém 2. míst!. Dále se naši závodníci zú#astnili 
„Silni"ního závodu“ ve Ž'á"e nad Sázavou. Betty ve spurtu 
dojela 2., Tomáš obsadil 6. místo. Sezonu jsme zakon#ili 
extrémním štafetovým závodem – „Bobr cupem“ (B!h – kolo 
– kánoe). Tady si naši závodníci vyzkoušeli „novou disciplínu“ 
– plavání s kolem v "ece Morav!.  

Sezonu hodnotíme jako úsp!šnou. V!"íme, že p"íští rok 
budeme obsazovat #ast!ji první místa. 

Martin Má#el, sportovní "editel 
 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASI%& 
 
Již 130 let pracuje v Krucemburku Sbor dobrovolných 

hasi#  (byl založen 29. 4. 1878). %lenská základna tehdy #ítala 
45 aktivních a 20 p"ispívajících #len . 

V sou#asnosti máme 52 #len , z toho 
10 #len  nad 60 let: J. Dobrovolný (#len 
SDH 60 let); manželé Derflovi (50 a 26 
let), manželé Coufalovi (44 a 26 let), 
manželé Ryparovi (41 a 26 let), L. Cimpl 
(58 let), K. Kosa" (36 let) a J. Kasal (45 
let). Nezapomínáme však ani na nastupující 
generaci: dob"e si vede hasi#ská mládež – 
15 d!tí do 18 let. Nejmladšímu #lenovi 
sboru jsou teprve 4 roky, ú#astní se již sch zek a cvi#í se 
staršími d!tmi. 

 

 
 

Sbor má k dispozici CAS 25, Avii 30 se st"íka#kou PS 12 a 
stále udržované veterány PS-8 z roku 1954 a DS-16 z roku 
1967 od výrobce THT Slati$any – vše v provozu. Vlastníme 
též osv!tlovací centrálu, kterou jsme získali od okresu, 
hadicový naviják, který je p"ipraven pro lesní požáry, požární 
žeb"íky, výstroj pro práci ve výškách pro 2 #leny, obuv a zimní 
oble#ení pro #ty"#lennou výjezdovou jednotku.  

Byl nám podán návrh využívat staré #isti#ky ve Svitu jako 
budovy nové hasi#ské zbrojnice. Je to budova v!tší, máme tam 
možnost provád!t b!žné opravy, aniž by to rušilo spoluob#any. 



Další výhodou je, že se nebudeme muset proplétat mezi 
parkujícími auty.  

D!kujeme všem našim #len m a jejich rodinám za 
spolupráci a podporu v naší sou#asné i budoucí #innosti. 
Nezapomínáme ani na ty #leny, kte"í se již pro sv j v!k 
nemohou aktivn! zapojit do naší #innosti. P"ed Vánocemi je 
navštívíme, zazpíváme jim koledy a vzájemn! si pop"ejeme 
p"íjemné prožití svátk . Uctíváme také památku t!ch #len , 
kte"í již nejsou mezi námi. 

Martin Kasal,  
vedoucí hasi#ské mládeže v obci, strojník a technik SDH 

 

Z D'NÍ V MŠ 
 

Školní rok 2007/2008 jsme zahájili se 68 zapsanými d!tmi. 
Letos pracujeme podle školního vzd!lávacího programu „Jen si 
d!ti všimn!te, co je krásy na sv!t!“, který vychází z t!chto 
zám!r : 

1) Využívat r znorodé okolní p"írodní prost"edí 
k všestrannému obohacování d!tské osobnosti. 

2) P"im!"en! svému v!ku získat fyzickou, psychickou a 
sociální samostatnost. 

Nov! jsme do programu výchovn! vzd!lávací #innosti 
zavedli vždy jedenkrát v m!síci „Den s barvi#kou“, který 
d!tem umožní hravou formou poznávat všechny barvy, jež nás 
obklopují.  

 

 
 

Další novinkou jsou i tvo"ivá odpoledne rodi#  s d!tmi. 
První prob!hlo v m!síci "íjnu s názvem „Podzimní #arování“. 
Materiál (kaštany, žaludy, šišky a další dary p"írody) d!ti 
nasbíraly na vycházkách nebo p"inesly z  domova. Pod 
šikovnýma rukama „velkých“ i „malých“ vznikala 
nejrozmanit!jší um!lecká dílka i s vtipným pojmenováním. 
Nakonec všechna dílka vyzdobila vstupní prostory MŠ.  

Pravideln! navšt!vuje naši mate"skou školu divadlo 
„Úsm!v“ s veselými pohádkami, každý m!síc chodíme do 
místního kina na filmová p"edstavení. Jihlavské divadlo nás 
pot!šilo pohádkovým tancováním a spoustu záhad a údiv  
p"ivezli kouzelníci z Litomyšle. 

%as rychle b!ží a v!"te #i nev!"te – 15. listopadu tomu bylo 
již 25 let, co byla otev"ena nová mate"ská škola a zahájen její 
provoz. 

Nejkrásn!jší m!síc v roce - PROSINEC - p"ináší mnoho 
radosti, ale také hodn! práce s p"ípravou Mikulášské nadílky a 
oslavou váno#ních svátk . 

 
 

 

Cinky linky, 

zvonek zvoní, 

ve vod  se kapr honí, 

z mísy voní ovoce. 

Cinky linky, 

už jsou tady Vánoce. 

 
Maminky, tátové, babi"ky, d dové,  
s námi se radujte a hezké chvíle prožijte. 

Š(astné a veselé p#ejí 
 d ti a kolektiv zam stnanc$ MŠ Krucemburk 

 

CO NOVÉHO V NAŠÍ ZŠ 
 

3. zá"í  2007 se op!t otev"ely dve"e naší školy pro 214 žák , 
z toho 20 d!tí p"ekro#ilo práh školy poprvé. Všechny žáky a 
zejména ty nejmenší slavnostn! p"ivítal starosta obce. Mgr. Ji"í 
Havlí#ek, "editel školy Mgr. Ji"í Šikl, zástupkyn! "editele školy 
Mgr. Miloslava Baumgärtnerová a t"ídní u#itelka Mgr. Helena 
Kafková.  

V letošním školním roce máme na škole 10 t"íd s 214 žáky, 
z toho na prvním stupni je 5 t"íd se 107 žáky, na druhém stupni 
5 t"íd se 107 žáky. Žáci 1. a 6. ro#níku se vyu#ují podle nového 
ŠVP s názvem &eka života. 

T"ídní u#itelé v jednotlivých t"ídách: 
I. t". -   20 ž. Mgr. Helena Kafková   
II. t". –  20 ž.  Lenka Debnárová   
III. t". –  26 ž.  Jana Votavová   
IV. t". –  17 ž.  Mgr. Jitka Josková   
V. t". –  24 ž. Mgr. Eva Vítková   
VI. t". –  19 ž. Mgr. Alena Bencová  
VII. t". –  25 ž. Mgr. Dana Kazdová 
VIII. A –  20 ž. Mgr. Petra Polívková 
VIII. B –  16 ž. Mgr. Monika Chmela"ová 
IX. t". –  27 ž. Lenka Jonášová 

Na naší škole dále vyu#ují: Mgr. Jitka Kadlecová, Mgr. 
Monika Henychová a Ing. Ivana Tomková, která zárove$ 
zastává funkci výchovné poradkyn!. Vychovatelkou ve školní 
družin! je Marcela Pospíchalová.  
Žáci pracují v t!chto zájmových kroužcích: 
Cvi#ení z matematiky  Seminá" z chemie 
Cvi#ení z #eského jazyka Sborový zp!v 
Sportovní hry 1. st.    Volejbal    
Informatika     Florbal (chlapci a dívky) 2. st. 
Výtvarný kroužek   Florbal (chlapci) 1.st. 
 Tane#ní kroužek 

Na základ! individuálních plán  se rozb!hla práce           
s 8 integrovanými žáky. 

Od za#átku roku se žáci zú#astnili n!kolika výchovn! 
vzd!lávacích akcí a další jsou naplánovány. Žáky 2. stupn! 
seznámila %eská spole#nost AIDS pomoc v Praze a Spektrum 
Vyso#ina v Chot!bo"i s problematikou HIV/AIDS. Jejich 
zástupci p"edstavili žák m závažný problém nemoci 
zajímavou, hravou a záživnou formou.  

Žáci 4. a 5. ro#níku se týdn! ú#astnili plaveckého výcviku 
v Hlinsku. Všichni žáci 1. stupn! navštívili v Horáckém 
divadle v Jihlav! divadelní p"edstavení s názvem Hadí k že. 
Pohádka o Hadí královn!, která skon#ila happyendem, se 
d!tem velmi líbila. 

Koncem zá"í byla ukon#ena výstava „Po stopách Jana 
Zrzavého“. Nejlepší práce žák  byly odm!n!ny. 

3. 10. 2007 se žáci 6. ro#níku zú#astnili exkurze do 
Anthroposu, spole#n! s žáky 5. ro#níku se 12. 10. 2007 v rámci 
akce Náš kulatý d m seznámili s Planetáriem Mikoláše 



Koperníka v Brn!. Pro žáky 7.–9. ro#ník  
byla 17. 10. 2007 zorganizována návšt!va 
V%D Pardubice (komedie Na letním 
byt!). Všechny akce byly žáky hodnoceny 
kladn!. 

Žáky 9. ro#níku navštívila paní 
doktorka Weberová z Havlí#kova Brodu a 
p"ipravila pro n! besedu na téma 
„Partnerské vztahy a sexuální výchova“. 
První beseda prob!hla 15. 10. 2007 a 
další 3. 12. 2007. 

Žáci 1. stupn! se 23. 10. 2007 
zú#astnili výchovn!–vzd!lávacího 
programu „Smysly #lov!ka“, kde si 
formou sout!ží prakticky ov!"ovali funkci 
a význam smysl  pro život #lov!ka. 

Chlapci 2. stupn! reprezentovali naši 
školu ve florbalu, a to hned dvakrát. 
Poprvé hrály 8. a 9. t"ídy se Ždírcem nad 
Doubravou 24. 10. 2007 a zvít!zily 25:15. 
Druhý zápas chlapc  6. a 7. t"íd, op!t se 
Ždírcem, prob!hl 31. 10. 2007, ale 
tentokrát se jim vyhrát nepoda"ilo a 
prohráli 13:42. 9. 11. 2007 v p"átelském 
utkání ve volejbalu mezi naší školou a 
Ždírcem podlehla d!v#ata Ždírci 2:1, 
chlapci naopak vyhráli 3:0. 14. 11. 2007 
se chlapci zú#astnili okrskového kola ve 
florbalu v Havlí#kov! Brod!. Vyhráli a 
postoupili do okresního kola. 

30. 10. 2007 se konala v Havlí#kov! 
Brod! burza st"edních škol pod názvem 
„Festival vzd!lávání“. Ú#astnili se jí žáci 
9. ro#níku, kladli dotazy jednotlivým 
zástupc m st"edních škol, zaujala je 
prezentace, dataprojekce, videoprojekce 
jednotlivých škol. Žáci se dotazovali na 
pr b!h p"ijímacího "ízení, zajímala je 
vybavenost škol, volno#asové aktivity. 
Získané informace  žáci využijí p"i své 
profesní volb!.  

31. 10. 2007 jsme p"ijali pozvání od 
BESIPu na po"ad o dopravní bezpe#nosti, 
vystupovali zde záchraná"i, postižení a 
byly uvedeny filmové záb!ry ze 
silni#ního provozu. Ú#astnili se žáci 8. a 9. ro#ník . Ostatní žáci v tuto dobu m!li dvouhodinový program „Výchova ke zdraví“, kde 
se u#ili zásady první pomoci a seznamovali se s integrovaným záchranným systémem. 

5. 11. 2007 navštívil žáky 8. ro#ník  pan Mokrejš, který v sou#asné dob! p sobí v ochrance pana prezidenta na Pražském hrad!. 
Odpovídal na dotazy žák , které se týkaly kriminality mládeže, drog a  jeho práce na Hrad!.  

13. 11. 2007 se konala talentová sout!ž žák  základních škol v psaní na klávesnici PC v programu ZAVIA%I%. Marie Kasalová 
z 9. t"ídy obsadila v silné konkurenci p!kné 6. místo. 

Paní u#itelky ze 4. a 5. t"ídy p"ipravily na 15. 11. 2007 pro d!ti návšt!vu knihovny ve Ž'á"e nad Sázavou, žáci 6. a 7. ro#níku 
navštívili V%D v Pardubicích 23. 11. 2007, pro 8. a 9. t"ídy byla p"ipravena v!domostní sout!ž „Mladý historik“.  

Všechny akce, které prob!hly, byly žáky i u#iteli hodnoceny kladn!. Na další zajímavé besedy, sout!že i sportovní utkání se 
všichni m žeme t!šit. 

%ert, Mikuláš a and!l zavítali do naší školy s nadílkou a rozdal sladkosti. D!ti jim na oplátku zazpívaly a zarecitovaly. Protože se 
naši žáci už te' t!ší na Vánoce, napsala d!v#ata krásné váno#ní básni#ky, se kterými by cht!la pot!šit ostatní. 

 
Brzy p#ijdou Vánoce – Aneta Veselská, Barbora Pálková (7. t#ída)  
Vánoce už p"ijdou brzy,  O"íšek -  náš malý pes,            Já šla strojit strome#ek, 
už jsou tady první mrazy. do auta si k n!mu vlez!            špici zdobí zvone#ek, 
Venku sn!ží, chumelí,                     kolem dokola je "et!z 
tatínek šel pro jmelí.                     a spousty #okoládových pen!z. 
Snad nebude nemocný,                    Te' jdu spát, 
na ten svátek váno#ní.                    o krásných Vánocích si nechám zdát. 



Š(astné Vánoce – Jarmila 
K#es(anová, Adéla Kosa#ová, 
Markéta Fajtová  (8. B) 
 

Vlo#ka padá, tiše se snáší, 
do tichého kraje radost p"ináší.   
Je zimní #as, Vánoce p"icházejí zas. 
D!ti se radují, venku se koulují.   
Tatínek zdobí strome#ek, 
bude pod ním ve#er dáre#ek?   

Maminka je celý den na nohou, 
d!ti se ve#era do#kat už nemohou. 
Zazpíváme si koledy, 
#ekáme, až zvonek zazvoní. 
Vychází první hv!zdi#ka, 
zbývá už jenom chvili#ka! 
 

Kolektiv u#itel  ZŠ Krucemburk 
 
 

 
Krásné prožití váno"ních 

svátk$ 
a š(astný nový rok 

p#ejí 
žáci a zam stnanci ZŠ 

Krucemburk

 
STAROSTA REKAPITULUJE 

UPLYNULÝ ROK  
OD KOMUNÁLNÍCH VOLEB 

 
pokra!ování ze strany 1 
 

Pane starosto, jaké byly Vaše p#edstavy p#ed rokem, p#i 
nástupu do funkce starosty? 
Návrh kandidatury na funkci starosty jsem p"ijal pouze proto, 
že jsem to p"islíbil. Nelehko se mi opoušt!la práce, která m! 
bavila a umož$ovala kariérní r st. Ješt! v den volby jsem 
nebyl rozhodnut, zda funkci starosty v p"ípad! zvolení p"ijmu. 
Vzniklou situaci jsem hodiny a hodiny telefonicky 
konzultoval se svými p"áteli. Takže mám-li popravd! 
odpov!d!t na Vaši otázku o svých p"edstavách, "íkám toto: 
„Moje p"edstava byla pracovat podle svého nejlepšího v!domí 
a sv!domí ve prosp!ch ve"ejnoprávní korporace, tj. M!styse 
Krucemburku, a jejích ob#an  dle naší ve"ejné smlouvy – 
programu, se kterým jsme se ucházeli o hlasy a p"íze$ voli# .“ 
 

Poda#ilo se Vám tyto p#edstavy naplnit? 
Naší hlavní prioritou bylo zahájení stavby kanalizace v obci a 
p"ípravy podklad  k realizaci dalších pot"ebných akcí. Mnozí 
dnes sklo$ují slovo rodina. Uv!domíme-li si její význam pro 
obec a spole#nost, je nutné p"ipravit rámce pro její vznik. Tím 
je možnost bydlení, bu' soukromé nebo obecní, a s tím 
spojená pot"ebná výstavba obecních byt  nebo rodinných 
dom . Nejjednodušší bylo zm!nit p"edchozí zp sob d!lení na 
oblíbená a zapov!zená ob#anská sdružení a spolky, protože 
každého #lov!ka, který pracuje ve prosp!ch druhých 
dobrovoln! a zadarmo, si vážím. Dále je nutné pomoci d!tem 
a mládeži vytvo"it prostor k napln!ní volno#asových aktivit. 
Jsem p"esv!d#en o tom, že vybírání pen!z za pronájem 
sportovních prostor v majetku obce je nemravnost, a to 
musíme zm!nit ve z"izovatelské listin! základní školy. 
Všechny organizace se potýkají s nedostatkem financí, ale 
jakým zp sobem chceme podporovat to, aby d!ti a mládež 
chodily sportovat, když od nich na druhé stran! vyžadujeme 
nemalé peníze? Vždy( si tyto v!ci navzájem odporují. Výše 
platby za možnost užití t!locvi#ny by m!la být ve výši 
pojišt!ní osoby na úraz. Opakem jsou propaga#ní, reklamní a 
firemní akce, kde je ú#tování pronájmu zcela na míst!. 
 

A co Vás naopak zklamalo? 
Nejvíce m! zklamal stav v!cí na obci. V!ci schválené 
Zastupitelstvem v roce 2005 a za#átkem roku 2006 jsme 
dokon#ovali v prosinci a lednu 2007. Jeden p"íklad za 
všechny.  
Všude bylo prezentováno, jak je p"ipravena stavba kanalizace, 
ale opak byl pravdou. Žádost o dotaci byla paní starostkou 
odeslána na Ministerstvo zem!d!lství dne 8. 11. 2006 bez 
nutných souhlas  a ostatních podklad , tudíž ji ministerstvo 
vrátilo. Celou žádost jsme museli p"epracovat a b!hem t"í 
týdn  zajistit pot"ebná vyjád"ení a do 8. ledna 2007 p"edložit 

ministerstvu k posouzení. Dále jsme museli uvést do souladu 
varianty projekt  kanalizace. Toto není všechno: znova jsme 
museli zajistit všechna pot"ebná vyjád"ení státních a stavbou 
dot#ených orgán  a zajistit smlouvy se všemi majiteli 
pozemk  dot#ených stavbou. K zajišt!ní finan#ních 
prost"edk  jsem musel oslovit statutární zástupce Ministerstva 
zem!d!lství a hlavn! Ministerstva financí. Celý proces 
vy"izování žádosti o dotaci na kanalizaci a jejího schválení byl 
završen 9. srpna tohoto roku podpisem rozhodnutí 
ministerstva o p"ijetí dotace a mou kontrasignací. 
 

Tím chcete #íci, že pokud byste nepodnikli pat#i"né kroky, 
kanalizace by nebyla dotována a my bychom ji museli 
financovat z vlastních prost#edk$? To p#i investici ve výši 
cca 60 milion$ K" není z#ejm  reálné, že? 
K odleh#ení rozhovoru doporu#ím #tená" m k prostudování 
usnesení Zastupitelstva ze srpna 2006, kde se d!kuje 
statutárnímu zástupci obce za zajišt!ní pen!z, které jsou ve 
výši 1/24 #ástky, kterou jsme na kanalizaci zajistili. Ale 
k Vaší otázce: máte pravdu, nebyli bychom schopni realizovat 
tak rozsáhlou investici z vlastních prost"edk , p"estože jsme 
povinni do konce roku 2010 zajistit možnost p"ipojení ob#an  
na #istírnu odpadních vod. Zde je nutné pod!kovat stávajícímu 
Zastupitelstvu, že si uv!domilo vážnost situace a umožnilo 
použití finan#ních prost"edk  k financování kanaliza#ních 
p"ípojek na pozemcích ve vlastnictví m!styse (p"ed hranice 
pozemk  vlastník  p"ipojovaných nemovitostí). P vodní 
zám!r po#ítal s ú#astí obce ve výši 14 milion  (obec-neplátce 
DPH), ale tím, že provozujeme #istírnu odpadních vod a 
kanalizaci, jsme se mohli p"ihlásit k platb! DPH. Tímto 
krokem jsme snížili spoluú#ast obce a vzniklou rezervu 
Zastupitelstvo umožnilo použít ve prosp!ch ob#an . Ješt! je 
dobré p"ipomenout, že naše žádost o dotaci od Mezinárodního 
investi#ního fondu byla kladn! vy"ízena a ješt! obdržíme 
prost"ednictvím Evropské investi#ní banky dotaci ve výši 
48.904 EUR (zhruba 1.287.000 K#). 
 

Kdo podle Vás nese odpov dnost za špatný stav t chto 
v cí? Považujete to za lajdáctví? 
V!"ím, že každý ob#an zná odpov!dné osoby a já je nemusím 
pojmenovávat. Jestli se jedná o lajdáctví, nevím, nech( to 
ob#ané posoudí sami. 
 

Vra(me se do sou"asnosti. V #ím, že jeden rok je velmi 
krátká doba na uskute"n ní všech plánovaných v cí, ale 
p#esto se zeptám – co vše se vám poda#ilo uskute"nit? 
Ke spln!ní plán , s nimiž jsme vstupovali do sout!že o p"íze$ 
ob#an -voli# , je nutné p"istupovat diferencovan!. Jsou v!ci, 
které jsou pln! v naší kompetenci, a ty se snažíme splnit a v!ci 
plánované, kde na jedné stran! je plán, ale na druhé stran! 
jsou podporované v!ci (programy) ze strany státu, kraje a EU. 
Na tuto skute#nost musíme flexibiln! reagovat a modifikovat 
naše plány. V tomto rámci jsou obecn! stanovené priority – 
snížení náklad  na vytáp!ní, zajišt!ní hygienických 
požadavk  a další. V souladu s vypsanými pravidly bychom 



cht!li  realizovali akce, jako je zateplení Ú"adu m!styse v#etn! 
vým!ny oken, bezbariérový p"ístup do ú"adu a v rámci 
zvýšení požární informovanosti ob#an  provést instalaci 
bezdrátového rozhlasu v Krucemburku, Starém Ransku a 
Hluboké. Plánujeme zlepšit hygienické vybavení kuchyn! 
v základní a mate"ské škole spojené s vým!nou oken a 
zateplením mate"ské školy. To jsou již zpracované a podané 
žádosti. Zadali jsme zpracování zm!ny územního plánu 
(správn! Územní plán sídelního útvaru Krucemburk) tak, aby 
byly vytvo"eny podmínky k výstavb! rodinných dom  bez 
našich velkých investic, tj. možnost stav!t tam, kde je již 
vybudovaná infrastruktura, nap". na konci ulice Javorová, Za 
Parkem, Za Sokolovnou a jinde. Projednáváme s orgánem 
územního plánování (M!Ú Chot!bo") vymezení zastav!ného 
území obce. Cílem je zapsání všech staveb (komunikací, 
budov a souvisejícího oplocení) realizovaných od roku 1960 
do sou#asnosti a zahrnutí do intravilánu obce v souladu           
s novým stavebním zákonem. Tím by vznikly další možné 
lokality k výstavb! dom , a to i na Starém Ransku a                
v Hluboké. Samoz"ejm! tyto zm!ny budou projednány se 
všemi majiteli nemovitostí v pr b!hu prosince nebo ledna 
p"íštího roku, ale žádost jsme mohli uplatnit pouze do konce 
roku 2006. Naší hlavní snahou je vytvo"ení rámc , tj. 
možnosti výstavby bez ohledu na to, kdo je vlastníkem 
pozemk  – ty si koupí investor od vlastníka za dohodnutou 
cenu. 
V pr b!hu p"íštího roku budeme muset se"adit naše priority 
(plán realizace akcí je schválen Zastupitelstvem) tak, jak 
budeme schopni se zú#astnit sout!že o získání podpory bu' ze 
strany státu, kraje #i EU. Také se snažíme nezapomenout na 
podporu kultury a památek v naší obci. Nap". litinový k"íž na 
most! u Starého Ranska, o n!mž byly napsány a p"edpovídány 
r zné relace, se stane majetkem obce (v kv!tnu jsme vydali 
vyhlášku o nálezu) a budeme moci jej opravit a tím zachovat 
práci našich p"edch dc  – sléva#  z Ranska (podléhá 
schválení Zastupitelstvem). Obec si vzala za své i 
odpov!dnost za stav památek zapsaných jako kulturní 
d!dictví, které tvo"í dominantu naší obce. Jenom pro 
dokreslení situace: jejich stav není ut!šující. Ale není možné 
alibisticky pok"ikovat, že za stav památek odpovídají její 
vlastníci, protože i oni k úsp!šnému získání podpory pot"ebují 
garanci obce, a chceme-li tyto památky zachovat pro p"íští 
generace, pak se k spoluú#asti dle možností musíme zavázat, 
jinak to prost! nejde. 
 

A jaké naopak #ešíte nyní problémy? 
Te' se snažíte – obrazn! "e#eno – tnout do živého. Já Vám 
odpovím jinak. Vždy jsem si (možná asi naivn!) myslel, že 
když jsou ve vedení dva lidé, tak p"i troše dobré v le najdou 
pr se#ík spole#ného jednání. Bohužel se tak nestalo a 
s nejv!tší pravd!podobností ztratíme možnost #erpat státní 
dotaci (již schválenou) na výstavbu deseti nových byt  a 
sou#asn! možnost #erpání investi#ního úv!ru se splatností 22 
rok , protože toto je vzájemn! podmín!no. Tato skute#nost 
m! velmi mrzí, protože si uv!domuji naléhavou pot"ebu 
bydlení pro rodiny našich mnohých ob#an , bez ohledu na to, 
co vše jsme museli projednat a zajistit. Samoz"ejm! jsem tzv. 
nehodil flintu do žita, ale i moje možnosti jsou omezené. Byl 
nám stanoven termín p"edložení podklad , který jsme nemohli 
splnit, protože dokumentace byla objednána – bez mého 
souhlasu – na konec "íjna a dodána s podklady 15. listopadu. 
Od tohoto data se odvíjejí další lh ty s vydáním stavebního 
povolení a nabytím právní moci. Po"ádková lh ta k dodání 
podklad  byla SFRB dopisem z 15. "íjna stanovena na 20. 
listopad. Nedokážu odhadnout, co bychom m!li ud!lat ke 

zdárnému a pro obec prosp!šnému završení žádosti. Jsem 
z této situace velmi, ale opravdu velmi zklamán. 
Jestli dovolíte, pane starosto, rád bych Vám položil i 
n kolik osobních otázek. Jak se nám poda#ilo zjistit, byl 
tento rok velmi úsp šným i ve Vašem rodinném život . 
Stal jste se d de"kem, jak se v této roli cítíte? 
Roli d!de#ka si skute#n! vychutnávám. Vnu#ku Elišku 
vídáme z"ídka – bydlí až na hranicích s N!meckem, ale vnuka 
Martínka každý den rozmazluju, to "íká manželka a jeho 
matka. Ráno než jdu do práce, spole#n! p"ipravujeme snídani 
(v náru#i) a stolujeme (sedí mi na klín!). On má totiž v sob! 
zakódovány biologické hodiny (letní nebo zimní #as ho 
nezajímá) – d"íve chodil spát v 19.15 hodin, vstával v 6.15 , 
ale zm!nou #asu jde spinkat v 18.15 a vstává v 5.15 hodin. 
Situace je asi tato: te' jsem se probudil, tak se starejte. 
Odpoledne #i spíše nave#er ho vídám mén!, ale jinak se mu 
vždy rád v!nuji. Chvíle strávené s vnukem jsou pro mne velmi 
p"íjemné situace, jsou pohlazením na duši a dávají mi 
motivaci do další #innosti.   
 

Dále se nám poda#ilo zjistit, že jste úsp šn  absolvoval 
studium na právnické fakult  Univerzity Komenského. Je 
to pravda? 
Ano, je to pravda. 
 

Dodate"n  gratulujeme. Je to pro Vás p#ínosem p#i vedení 
M styse? 
D!kuji. Každé vzd!lání je p"ínosem pro #lov!ka samého, jinak 
by nem!lo smysl usilovat o jeho dokon#ení. A zda je pro mne 
p"ínosem p"i mé sou#asné práci? Ur#it!. Vždy( zákony jsou 
psány mnohdy nepochopitelnou, nezáživnou, obecnou až 
nesrozumitelnou "e#í a k výkladu nebo pochopení 
zákonodárce je pot"ebné um!t si zákon vyložit. 
 

Chcete #íci n co na záv r? 
Nevím, zda to, co chci "íci, nebude pochopeno jako 
propaga#ní klišé, ale chci ujistit ob#any, že za uplynulý rok 
jsem se nau#il více naslouchat druhým a chápat jejich pot"eby. 
Budu se vždy za naši obec prát, a( ji n!kdo "íká K"ížová nebo 
Krucemburk, a nap"u všechny síly, co mám, k zvelebení obce 
a jejího okolí, kde jsme doma. 
 

A úpln  na záv r si dovolím všem Vám, 
ob"an$m Krucemburku, Starého Ranska a 

Hluboké, pop#át krásné Vánoce a vše nejlepší, 
hodn  zdraví, mnoho osobních i pracovních 

úsp ch$ v p#íštím roce s datem 2008. 
 

           Váš 
        Ji"í Havlí#ek 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



INFORMACE Z 21.–24. ZASEDÁNÍ 
RADY M'STYSE KRUCEMBURK 

 
21. zasedání RM – 1. 10. 2007 
* &editel ZŠ Mgr. Ji"í Šikl p"edložil RM k projednání výro#ní 
zprávu ZŠ, která obsahuje informace o systému školské 
výuky, po#tu žák  i pedagogických a hospodá"ských 
pracovník , provozní "ád školy a stav hospoda"ení. Starosta 
vyjád"il podivení nad tím, že po#et kroužk  ve škole je nižší 
než po#et u#itel , "editel potvrdil tuto skute#nost.  
* RM schválila žádost "editele ZŠ o navýšení po#tu žák  ve 
školní družin! pro školní rok 2007/2008 ze stanoveného po#tu 
25 na 35 žák . 
* RM projednala návrh na úpravu rozpo#tu hospoda"ení ZŠ. 
Protože sou#ástí úpravy rozpo#tu je již #áste#n! realizovaná 
úprava školní zahrady, která nebyla RM schválena, navrhl 
starosta provést místní šet"ení o ú#elnosti vynaložených 
prost"edk . Jednání o povolení zm!ny rozpo#tu bylo 
p"erušeno a bude znovu projednáváno na dalších zasedáních. 
RM souhlasí s #áste#nou zm!nou rozpo#tu, aby mohl být 
nakoupen sporák pro školní kuchyni. 
* RM schválila finan#ní p"ísp!vek na #innost Spolku 
zahrádká"  Krucemburk ve výši 2.500 K# a Cyklo Klubu 
Oberbank v Krucemburku 2.000 K#. 
* RM schválila provedení pot"ebných úprav na odstran!ní 
vzlínání vlhkosti v byt! u Matul  v  dom! #.p. 193. Náklady 
na úpravu ve výši cca 50.000 K# budou hrazeny z Fondu 
rozvoje bydlení.  
* RM projednala návrh starosty na vybavení traktoru #elním 
naklada#em. Souhlasí a navrhuje provést poptávkové "ízení na 
výši náklad . Byl odsouhlasen nákup nové radlice na 
vyhrnování sn!hu. 
* RM schválila žádost &ímskokatolické farnosti Krucemburk 
o poskytnutí dlažebních kostek pro úpravu prostranství p"ed 
farou ke kostelu (cca 80 m², obecní pozemek). Položení 
provede farnost na vlastní náklady. 
* RM schválila p"istavení velkoobjemových kontejner  na 
sobotu a ned!li 13. a 14. "íjna v Krucemburku (2 kusy) a 
Starém Ransku (1 kus). 
 
22. zasedání RM – 15. 10. 2007 
* RM projednala a schválila žádost MŠ Krucemburk o 
výjimku z po#tu d!tí ve t"íd! (u Krte#k ). Jedná se o zvýšení 
po#tu z 24 na 28 d!tí. Žádost je v souladu s p"íslušnými 
p"edpisy. 
* RM schválila „Návrh zadávacích podmínek Ve"ejné 
zakázky – služby na úv!r pro 10 BJ“. K podání nabídky budou 
vyzvány tyto banky: %S H. Brod, %SOB H. Brod, %SOB Ž'ár 
n. Sáz., KB H. Brod, GE Money Bank H. Brod, Reiffeisen 
Bank Ž'ár n. Sáz. 
* RM projednala a schválila zvýšení nájemného dle zákona #. 
107/2006 Sb. o jednorázovém zvýšení nájemného. Nájemné se 
zvyšuje o 3,3 %. Jedná se o navýšení z 15,65 K# na 16,17 K# 
za 1 m2. RM schválila a postupuje úpravu nájemného 
k dodate#nému schválení ZM. 
* Starosta informoval RM o akci „Já se tam vrátím…“, která 
prob!hla v sobotu 13. 10. 2007 jako p"ipomínka 30. výro#í 
úmrtí Mistra Jana Zrzavého. M!stys Krucemburk se podílel na 
této akci spolu se Spole#ností Jana Zrzavého. RM schválila 
p"ísp!vek pro Spole#nost Jana Zrzavého Krucemburk ve  výši 
2.000 K# na #áste#nou úhradu náklad . Ostatní náklady 
spojené s touto akcí uhradí m!stys. 
* Starosta informoval RM o akci „Vítání nových ob#ánk “, 
která prob!hne v m!síci listopadu, a o pot"eb! navýšit 
rozpo#et o #ástku cca 33.000 K#. Dar novým ob#ánk m je 

3.000 K#. P"edpokládaný po#et d!tí je 11. RM tuto #ástku 
schválila. 
 
23. zasedání RM – 7. 11. 2007 
* Starosta seznámil p"ítomné #leny RM s výsledkem Ve"ejné 
zakázky – služby na úv!r pro dofinancování výstavby 10 BJ. 
Oslovené finan#ní ústavy GE Money Bank Havlí#k v Brod, 
Reiffeisen Bank Ž'ár n. Sáz., %SOB Ž'ár n. Sáz. nabídku 
nedodaly. Otevírání obálek s nabídkami se uskute#nilo dne 6. 
11. 2007 ve 12.00 hodin na Ú"adu m!styse. %lenové komise: 
Mgr. Ji"í Havlí#ek, František Hoke, Ji"ina Moravcová, Ing. Ji"í 
Kohl a Ing. František Kujan. Otevírání obálek byli p"ítomni 
zástupci %eské spo"itelny Havlí#k v Brod jako p"edkladatelé 
nabídky. %eskoslovenská obchodní banka, pobo#ka Havlí#k v 
Brod, a Komer#ní banka, pobo#ka Havlí#k v Brod, byly 
vylou#eny ze sout!že, protože nebyly doloženy požadované 
kvalifika#ní p"edpoklady a nebyl p"edložen návrh smlouvy o 
dílo. Komise vyhodnotila nabídku %eské spo"itelny, a. s., 
pobo#ka Havlí#k v Brod, jako nejvýhodn!jší. 
RM souhlasí s výsledkem výb!rového "ízení a na základ! 
zmocn!ní ZM #. 6/2007/8 ze dne 31. 10. 2007 schvaluje 
%eskou spo"itelnu, a.s., pobo#ku Havlí#k v Brod, jako vít!ze 
ve"ejné zakázky VZZP&/03/2007 na poskytnutí úv!ru ve výši 
8 mil. K# na výstavbu „Bytový d m na parc. #. 734/1 v k.ú. 
Krucemburk“. 
* Starosta podrobn! seznámil p"ítomné s obsahem zadání 
Ve"ejné zakázky na výstavbu bytového domu 10 BJ po 
jednotlivých úsecích. Požádal o odborné p"ipomínky Ing. 
Kujana a tlumo#il p"ipomínky pana Dohnala. Radou byly 
vzneseny v!cné p"ipomínky. Po provedení zm!n v zadávací 
dokumentaci #lenové RM souhlasí s vyhlášením ve"ejné 
zakázky a s p"ímým oslovením t!chto firem: Stavounie, s.r.o. 
Havlí#k v Brod, Stavos, a.s. Brno, Chládek a Tint!ra, a.s. 
Havlí#k v Brod, Stavoprogres , s.r.o. Brno, Stavospol, 
Jihlava, s.r.o.  
* Starosta seznámil p"ítomné s nutností úpravy sou#asných 
webových stránek. P"edložil návrh "ešení situace zadáním 
zakázky spole#nosti TRINET Ž'ár nad Sázavou k celkovému 
p"epracování systému webových stránek. RM souhlasí 
s nutností zm!ny, ale vzhledem k nár stu finan#ních náklad  
v sou#asné dob! "ešení tímto zp sobem nedoporu#uje. 
Navrhuje rozpo#tovat výdaje v p"íštím roce jako nezbytné 
vzhledem k úrovni webových stránek okolních obcí. 
 
24. zasedání RM – 19. 11. 2007 
* Starosta seznámil RM s návrhem zm!n rozpo#tu ZŠ 
v Krucemburku. Dále seznámil RM s #erpáním rozpo#tu ZŠ 
k 31. 10. 2007. Hospodá"ka ZŠ paní Slana"ová vysv!tlila 
nejasnosti v návrhu úpravy rozpo#tu i v #erpání. Zástupci 
p"ísp!vkové organizace byli vyzváni RM, aby do 10. prosince 
2007 p"edložili podrobný rozpo#et pro rok 2007 a jeho #erpání 
v #len!ní p"íjmy a výdaje od státu – kraje, ÚSC, hospodá"ská 
#innost a ostatní. &editel ZŠ Mgr. Šikl i hospodá"ka ZŠ paní 
Slana"ová p"islíbili, že do 10. prosince 2007 podrobný 
rozpo#et p"edloží. 
* RM byla seznámena se zprávou o kontrole v p"ísp!vkových 
organizacích. Pov!"ila starostu, aby "editele ZŠ a "editelku MŠ 
písemn! vyrozum!l o nutnosti napravit nedostatky dle zprávy 
o kontrole, která prob!hla v ZŠ a MŠ, a to do 10. prosince 
2007. Dále RM pov!"ila starostu jednáním s firmou AV-
AUDITING, spol. s.r.o. Pardubice, o následné kontrole, 
kterou tato firma doporu#ila provést v lednu 2008, 
s p"edložením nabídkové ceny na p"íští zasedání RM. 



* RM schválila #ástku 2.600 K# jako neinvesti#ní náklady na 
žáka, který navšt!vuje speciální ZŠ ve Ž'á"e nad Sázavou 
v období od zá"í 2007 do prosince 2007. 
* Starosta p"ednesl návrh na úpravu p"i nákupu auta pro PS 
v Krucemburku, která byla schválena ZM. Realizovat nákup 
vozidla jednou splátkou bez využití leasingu, protože 
z d vodu zm!ny klimatických podmínek se nebudou provád!t 
již schválené investice z rozpo#tu obce (úprava p"ipojení 10 
BJ %EZ ve výši 130.000 K# a nerealizování p j#ky pro BIO 
Krucemburk ve výši 70.000 K# v letošním roce). RM postup 
schvaluje a doporu#uje ke schválení ZM. 
 

INFORMACE Z 8. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA M'STYSE 

KRUCEMBURK 31. 10. 2007 
 
* ZM projednalo a schválilo darovací smlouvou s firmou 
Experting Praha (Ing. P!ni#ka) o p"ijetí daru ve výši 50.000 
K# na osazení za"ízení k informativnímu m!"ení rychlosti 
vozidel jedoucích ve sm!ru od Vojnova M!stce. ZM schvaluje 
dofinancování instalace m!"i#e rychlosti ve výši do 15.000 
K#. 
* ZM projednalo a schválilo Smlouvu o dílo s firmou ODAS 
Ž'ár n. S. – sb!r nebezpe#ného odpadu. 
* ZM projednalo a schválilo Smlouvu o dílo se spole#ností 
Drupos-Projekt Havl. Brod na projektovou dokumentaci 10 BJ 
Krucemburk za cenu  409.400 K# v#etn! DPH. 
* ZM schválilo prodej obecního majetku „Vodovod – 
pr myslová zóna Krucemburk“ a. s. Vak Havlí#k v Brod  za 
cenu 173.800 K# (doplatek k záloze vyplacené v r. 2006). 
* ZM projednalo a schválilo nákup #elního naklada#e na 
traktor za cenu ve výši 167.000 K#. 
* ZM projednalo a schválilo nákup vozidla pro Pe#ovatelskou 
službu – Škoda Roomster 1,2 ve výši 30 % akontace a leasing 
na dobu 5 let v#etn! pojišt!ní. 
* ZM projednalo a schválilo rozpo#tové zm!ny na rok 2007. 
* ZM projednalo a  schválilo prodej pozemku p.#. 1393/7 – 26 
m2 a 1393/8 – 26 m2 dle GP 494-28/2007 v k.ú. Krucemburk 
za cenu 30 K#/m2 pro žadatele Milan Ondrá#ek a Jitka 
Ondrá#ková, Na Špici 123, Krucemburk. 
* ZM projednalo a schválilo prodej pozemku  p.#. 1393/9 – 26 
m2  dle GP 494- 28/2007 v k.ú. Krucemburk za cenu 30 K#/m2 
pro žadatele Old"ich Dostál, Vini#ka 356, Krucemburk. 
* ZM projednalo a schválilo prodej #ásti pozemku p.#. 734/1 
v k.ú. Krucemburk o rozloze 249 m2 žadatel m Stehlík 
Jaroslav, Stehlíková Marta, Orlí#ek Ji"í, Jun Zden!k, Junová 
Marie, ing. Benc Ji"í, Mgr. Bencová Alena z domu #p. 18 
v ulici Školní, Krucemburk za cenu 30 K#/m2. 
* ZM projednalo a schválilo prodej pozemku parc. #. 1457/16 
o vým!"e 400 m2 v k.ú. Krucemburk pro žadatele J. 
D"evíkovského, K dolc m 297, Krucemburk za cenu 1 K#. 
* ZM projednalo a schválilo prodejní cenu budoucích 
stavebních parcel v lokalit! Vydrbalka ve výši 80 K#/m2; 
podmínkou je zahájení stavby domu do 3 let od podpisu 
smlouvy, do prodejních smluv zahrnout p"edkupní právo 
m!styse p"i nedodržení podmínek smlouvy.  
* ZM projednalo a schválilo nájemní smlouvu se 
spole#ností T-Mobille na cenu 3.000 K# ro#n! za pronájem 
pozemku cca 2 m2 v ulici Augustina Sk"ivana pro umíst!ní 
rozvad!#e. 
* ZM zmoc$uje RM k vyhlášení výsledk  výb!rové komise 
na zhotovitele stavby 10 BJ Krucemburk, zadání podmínek 
sout!že a výb!r firem. ZM schvaluje komisi na posouzení 
nabídek stavby 10 BJ Krucemburk ve složení: Mgr. Ji"í 

Havlí#ek, František Hoke, ing. Ji"í Kohl, ing. František Kujan, 
Ji"ina Moravcová. Náhradníci: Lukáš Dohnal, Jaroslav 
Dohnal, ing. Luboš Pleska#, Petr Dostál, Jan Valecký. ZM 
pov!"uje starostu podpisem p"íslušných smluv. 
* ZM projednalo a schválilo zadání zm!ny územního plánu 
sídelního útvaru Krucemburk. ZM ukládá starostovi, aby 
vydal pokyn zpracovateli a po"izovateli zm!ny ÚPSÚ 
Krucemburk ke zpracování návrhu zm!ny územního plánu a 
jeho následnému projednání.   
* ZM projednalo a schválilo nájemní smlouvu 
se Zem!d!lskou a.s. Krucemburk na #ást pozemku parc.#. 
1408/6 v k.ú. Krucemburk (v areálu %OV), a to v rozsahu 990 
m2 za cenu 1000 K# m!sí#n! na dobu od 1. 10. 2007 do 30. 6. 
2008. 
* ZM projednalo a schválilo v souladu se zákonem #. 
137/2006 Sb., dle §18 odst. 3) a dle §12  odst. 6), firmu Instav 
a.s. Hlinsko jako zhotovitele kanaliza#ních p"ípojek na akci 
„%OV a kanalizace Krucemburk“ na pozemcích v majetku 
obce za nabídkovou cenu 3,176.015 K#. 
* ZM zamítlo žádost o zm!nu usnesení #. 4/2007/6 bod #.10 – 
prominutí odpov!dnosti Jaroslavy Pecinové za zaplacení 
#ástky ve výši 18.425 K#   
 

LÉKA!SKÁ POHOTOVOST                  
V KRAJSKÝCH NEMOCNICÍCH 

 
Každému, kdo pot"ebuje léka"e mimo b!žné ordina#ní 

hodiny, se v našem kraji dostane i nadále pohotovostní pé#e. 
O pacienty se v naléhavých p"ípadech postarají profesionální 
záchraná"i, b!žn!jší ošet"ení s odborným zázemím pak lidé 
najdou v nemocnicích. Od 1. ledna 2008 bude léka"ská 
pohotovost (Léka"ská služba první pomoci, LSPP) na území 
kraje Vyso#ina ob#an m k dispozici ve všech krajských 
nemocnicích, a to v rozší"ených ordina#ních hodinách. 

 

Provozní doba pohotovostí v Nemocnici Havlí"k$v Brod: 
Pracovní dny  17:00 – 22:00 dosp lí, d ti a dorost 
Víkendy a svátky   9:00 – 22:00 dosp lí 

            8:00 – 21:00 d ti a dorost 
 
Stejná provozní doba platí i pro léka"skou pohotovost 

v Nemocnici Jihlava, Nemocnici Pelh"imov, Nemocnici 
T"ebí# a Nemocnici Nové M!sto na Morav!. 

Mimo provozní dobu pohotovosti jsou k dispozici 
v obvyklých dopoledních a odpoledních #asech prakti#tí léka"i 
ve svých ordinacích a ve ve#erních a no#ních hodinách pak 
dále i nemocni#ní ambulance. 

Léka"ská pohotovost zajiš(ovaná Nemocnicí Havlí#k v 
Brod má k dispozici také výjezdní sanitku, která bude 
využívána bez asistence léka"e pro p"ípady nevyhnutelných 
p"evoz  k ošet"ení na pohotovosti. 

Jitka Svatošová,  
tisková mluv#í Krajského ú"adu kraje Vyso#ina 

 
PLESOVÁ SEZONA 

V SOKOLOVN' KRUCEMBURK 2008 
 
26. ledna 2008 TJ Sokol Krucemburk 
9. února 2008 TJ Spartak Staré Ransko 
16. února 2008 M stys Krucemburk 
1. b#ezna 2008 SDH Ždírec nad Doubravou 
 
 

 



MIKULÁŠSKÉ ZAMYŠLENÍ 
 

P"i listování archiváliemi beru do ruky útlý tišt!ný svazek 
s nadpisem „Allgemeine Schulplan für die Deutsche…“ 6. 
Dezember 1774. Uv!domuji si, že šestého je svátek sv. 
Mikuláše a v p"edve#er tohoto dne jsou d!ti obdarovávány 
podle starého lidového oby#eje. Nechci vás trápit 
opakovaným omíláním báchorek o Mikuláších, #ertech a 
hodných d!tech. Cht!l bych jenom p"ipomenout dar, který 
jsme vlastn! v tento den dostali všichni. A zda si jej ceníme, 
jak zaslouží, to a( zhodnotí každý sám.  

Ale nyní již k vzpomínanému výtisku: jedná se o 
„Všeobecný školní plán pro n!mecké hlavní, normální a 
triviální školy ve všech d!di#ných císa"sko-královských 
zemích“. Tento tzv. patent podepsala císa"ovna Marie Terezie 
práv! 6. prosince 1774. Tímto dnem vlastn! vstoupil 
v platnost zákon na"izující z"ídit ve všech obcích, kde je fara, 
tzv triviální školu, ve všech m!stech pak školu normální (tzn. 
nejen #tení, psaní a po#ítání jako ve škole triviální, ale i další 
p"edm!ty; vyu#ování náboženství bylo samoz"ejm! povinné), 
v hlavních m!stech potom školy hlavní, na nichž se 
p"ipravovali i budoucí kanto"i. Dalším bodem je povinné 
vyu#ování d!tí ve v!ku od šesti do t"inácti let; vyu#ovat je 
sm!li jen zkušení a vzd!laní kanto"i. U#itelé na vyšším typu 
škol již m!li pevn! stanovený plat, kantora škol triviálních 
musela vydržovat obec. Byly založeny školní komise 
vykonávající dohled nad školami, sklad školních u#ebnic a 
další podrobnosti. 

Od kdy fungovala škola v našem m!ste#ku, se již asi 
nedozvíme. Jisté je jen to, že v r. 1664 zde již škola 
existovala, a to pravd!podobn! pod kostelní zdí, vedle #.p. 19 
v míst! nad obecní studnou, zbudovanou r. 1827. Na tomto 
míst! byla r. 1777 postavena škola nová. Uvádí se sice, že pro 
zchátralost budovy školní, ale císa"ský patent a školní komise 
byly jist! silným pohan!#em obecní rady k obnovení školní 
budovy, která poté dostala #.p. 18. Tato budova vyho"ela r. 
1796, byla znovu postavena a sloužila až do r. 1849, kdy byla 
zbourána; na tomto míst! již nebylo nic od této doby 
postaveno. Od r. 1855 se za#alo vyu#ovat v nov! postavené 
školní budov!. Nelze mi nep"ipomenout, že v r. 1786 byla z 
obecní šatlavy p"estav!na a otev"ena škola evangelická. 

Abychom se pokusili pochopit, že patent je skute#n! 
darem nevšedním, musíme si vysv!tlit nepravdu, jež nám byla 
celá léta p"edkládána ve školách i v literatu"e, a to, že tímto 
patentem byla zavedena povinná školní docházka! Nikoliv: 
toho dne byla zavedena základní vyu#ovací povinnost. To 
znamená, že obce musely z"ídit školu a platit kantora, že 
všechny d!ti ve v!ku od šesti do t"inácti let mohly navšt!vovat 
školu. Základní vzd!lání se tak stalo dostupné všem, bez 
rozdílu. Pro nás je dnes nepochopitelnou skute#ností, že 
teprve kolem r. 1780 za#ala školu navšt!vovat i d!v#ata. Do té 
doby bylo vzd!lávání d!tí pouze soukromou záležitostí bu' 
jednotlivc , nebo obcí z"izujících školy. Takové masové 
vzd!lávání všech vrstev obyvatelstva bylo v té dob! v Evrop! 
zcela neobvyklé. Výslovn! se v patentu praví že velkým 
p"áním císa"ovny je, aby rodi#e své d!ti posílali do školy. 
P"ání panovníka je vlastn! zákon, a tak již od r. 1781 byly 
u#iteli a fará"i sepisovány seznamy d!tí školou povinných, aby 
tak mohl být vyvíjen tlak na rodi#e a potažmo tedy na školní 
docházku. 

Povinná školní docházka byla uzákon!na až r. 1869! 
Stejn! jako z"ízení škol v obcích, kde žilo více než #ty"icet 
d!tí. Tehdy se od školy krucemburské postupn! odtrhávají 
Hluboká, Benátky, Ždírec i Kohoutov. P"iškoleno tedy 
z stává pouze Ransko.  

Tento patent je mnohými historiky vysv!tlován jako 
politicky a ekonomicky motivovaný #in absolutistického 
panovníka, snažícího se pomocí gramotnosti získat pro stát 
kvalitní pracovní sílu. Možná je to tak, ale p"esto moudrá 
císa"ovna dala dar vzd!lání všem našim p"edk m a de facto 
tedy i nám. 

%asto slýcháme, že v našem školství se u#í jako za Marie 
Terezie, což má znamenat zaostalost #eského školství. Pokud 
chápeme tehdejší školství jako na svou dobu velmi pokrokové 
a moderní, musíme doufat, že i dnešní „vrchnost“ bude stejn! 
osvícená. 

Až tedy uvidíte d stojného Mikuláše a uslyšíte #erta 
chrastit "et!zem, vzpome$te si na školu a svoje u#itele, zvažte, 
jaký je pro vás vzd!lání dar. Myslím, že musíme alespo$ 
v duchu pod!kovat všem, kte"í nám jej dali. 

Josef Štefánek 
 

PO%ASÍ O VÁNO%NÍCH SVÁTCÍCH 
P!ED P'TI A DESETI LETY 

 

Rok 2002 – Tohoto roku bylo již od prosince velmi 
chladno, nebo( no#ní teplota klesala až na -10ºC. P"ed 
Št!drým dnem také sn!žilo, takže Vánoce byly bílé se 
souvislou sn!hovou pokrývkou o výšce kolem 10 cm. Velmi 
chladno bylo v úterý na Št!drý den, kdy se teplota i p"es den 
pohybovala pod bodem mrazu a chlad navíc zvyšoval slabý, 
ale mrazivý vítr. Na Boží hod a na svátek sv. Št!pána bylo 
ješt! chladn!ji. Po váno#ních svátcích se však krátkodob! 
oteplilo. 

Rok 1997 – Po#así o Št!drém dnu spíš p"ipomínalo 
listopad. Sn!hová pokrývka z p"edcházejících dn  zcela 
zmizela. Celý den bylo zataženo nízkou obla#ností a teplota se 
pohybovala slab! nad bodem mrazu. K ve#eru se za#ala 
obla#nost protrhávat a velmi p!kný byl podve#er. Bylo 
bezv!t"í a po#así lákalo k procházkám. Velmi p!kn! bylo na 
Boží hod váno#ní. Obla#nost se protrhala a stoupla i teplota, 
takže ráno byly 4ºC tepla a odpoledne 9ºC. Po#así bylo 
vhodné pro vycházky a také v odpoledních hodinách se 
procházely po ulicích desítky lidí, #asto i v jarním oble#ení. 
Na svátek sv. Št!pána bylo sice již chladn!ji, ale p"ece jen na 
tuto ro#ní dobu ješt! teplo, nebo( odpolední teplota vystoupila 
na 5ºC a chvílemi prosvitovalo slunce. 

(Vybráno z místní kroniky)  
 

Lidové pranostiky na po"así o Vánocích 
Na Št!drý den ráno jasno a obloha #istá, úroda hojná p"íští rok 
jistá.  
Svítí-li na Št!drý den od deváté hodiny slunce, bude krásné 
po#así o senách, žních a otavách. 
Na Št!drý den hv!zdi#ky, ponesou vají#ka slepi#ky. 
Na Št!drý den p"ed ve#e"í se dává za okno miska s vodou. 
Zmrzne-li do rána voda a mráz misku roztrhne, bude p"íští rok 
malá úroda. 
Když je #as p"ed Vánoci až do T"í král  mlhavý, následují na 
to nemoci. 
Zelené Vánoce, bílé Velikonoce. 
Jsou-li vrby o Vánocích plné rampouch , budou o 
Velikonocích plné ko#i#ek. 
Tmavé Vánoce – sv!tlé stodoly. 
Padá-li na Boží hod váno#ní sníh, hodn! obilí bude na polích. 
Na Boží narození o bleší p"evalení (nepatrné prodloužení 
dne). 
Podle po#así od Božího hodu do 5. ledna se snažili naši 
p"edkové o dlouhodobou p"edpov!' pro jednotlivé m!síce 
p"íštího roku, a to tak, že po#así jednotlivých dn  odpovídalo 



po#así p"íslušného m!síce následujícího roku. P"edpov!' 
za#ínala Božím hodem. Po#así toho dne odpovídalo tomu, 
jaké bude v lednu. P"edpov!' pak kon#ila 5. ledna a tento den 
pak ukázal, jaké bude po#así v prosinci. Pranostika však 
mohla být platná pouze tenkrát, jestliže nebyl o svátku T"í 
král  vítr, nebo( ten prý celou p"edpov!' rozfouká a ta již 
neplatí.  

(Vybráno z knihy meteorologa J. Munzara „Medardova 
káp!“ a z místních pranostik) 

 

Váno"ní zvyky a oby"eje, které se udržovaly 
v Krucemburku a blízkém okolí p#ed více než sto lety 

K ve#e"i na Št!drý den se d!lají šišky, aby byly tak velké 
klasy obílí.  
D!v#ata o Št!drém dnu sedají na podlahu zády ke dve"ím a 
hází p"es hlavu pantofel. Obrátí-li se pantofel špi#kou ke 
dve"ím, dívka se do roka vdá. Obrátí-li se patou ke dve"ím, 
z stane dívka svobodná. 
Na Št!drý den berou dívky do náru#e št!pinky, rovnají je do 
hrani#ky a myslí p"itom na milého. Jestliže hrani#ka v náru#í 
kon#í lichým po#tem št!pinek, z stane dívka svobodná, 
jestliže sudým, dívka se do roka vdá.  
Tém!" morbidní zvyk, který se udržoval na Št!drý den, byl 
tento: Na st l se položila hlína, chléb a peníz. Každé se 
p"ikrylo miskou. Ke stolu pak p"icházely jednotlivé osoby se 
zavázanýma o#ima a vybíraly si jednu z p"ikrytých misek. Ta, 
která si vybrala misku s hlínou, do roka zem"e, ta, která si 
vybrala misku s chlebem, m!la v následujícím roce dobré 
živobytí, která si vybrala peníz, do roka zbohatne. 
Hospodá"i, když jdou z p lno#ní, pozorují nebe. Je-li 
hv!zdnaté, bude následujícího roku hodn! brambor . 

(Vybráno ze spisu u#itele Václava Hubatého, který p sobil 
na zdejší škole na konci 19. století) 

Uvedené p"ísp!vky vybral a sestavil V. Janda, kroniká" 
 

PO%ASÍ O VÁNOCÍCH  
P!ED STO LETY 

 

 Podle zápisu "editele bývalé evangelické školy                  
v Krucemburku pana Josefa Kyn#la bylo po#así o Vánocích    
v roce 1907 beze sn!hu, deštivé a Vánoce byly doslova na 
blát!. Píše, že na Boží Hod kv li deštivému po#así a blátivým 
cestám byla ú#ast na bohoslužb! v evangelickém kostele 
menší než jiné roky o váno#ních svátcích.  

Jaké po#así bude letos o vánocích po stu letech? Nechme 
se p"ekvapit.  

Pavel Vomela 
 

VÁNO%NÍ VZPOMÍNÁNÍ 
 

Pro dnešní mladou generaci jsou moje váno#ní vzpomínky 
v!cí neznámou. Dnešní p"edváno#ní období, to jsou televizní 
reklamy, obchody plné hra#ek a dalšího váno#ního zboží. 
Obchodní "et!zce s ozá"enými váno#ními stromky se 
sv!telnými barevnými "et!zy, plné váno#ních ozdob, 
v regálech plno hra#ek, r zných her, stavebnic, sportovních 
pot"eb, lyží, kol a dalšího zajímavého zboží. Bohatý je výb!r 
po#íta# , mobil , digitálních fotoaparát , kamer a jiných 
exkluzivních pot"eb. Dnešní Ježíšek má z #eho vybírat. 

Mé vzpomínky se vracejí více než padesát rok  zpátky na 
p"elom #ty"icátých a padesátých let minulého století. Tehdy 
tomu bylo naopak. Naše republika se t!žce vzpamatovávala 
z vále#ných útrap, v té dob! byl celkový nedostatek všeho. Do 
roku 1953 byl zaveden lístkový a bodový systém. Lístky 
sloužily k nákupu potravin, masa, mléka, cukru, chleba a 

mouky. Body sloužily k nákupu ošacení a obuvi, vše bylo 
velmi omezené. N!co málo potravin se koupilo na volném 
trhu. V kv!tnu 1953 p"išla m!nová reforma, lístky a body byly 
zrušené. O n!co se zlepšilo zásobování, ale #eho se 
nedostávalo, to byly peníze. Podle toho nad!loval i Ježíšek 
d!tem dárky. Ty byly v!tšinou skromné a pot"ebné. Dostávali 
jsme nej#ast!ji n!jaké oble#ení. Zvláš( vzpomínám na 
kalhoty, které jsem od Ježíška dostal, byly v té dob! velmi 
rozší"ené a módní – pumpky. Neustále padaly z mých 
hubených lýtek a musely se po"ád vytahovat. Nepopulární 
sou#ástí oble#ení byly pun#ochy a k nim pat"ily nezbytné 
podvazky. Z dalších dárk  to byla v!tšinou kniha, plnicí pero 
nebo tužka, kapesní kalendá", pastelky nebo vodové barvy, 
v!ci nutné do školy. Ze sportovních pot"eb to byly sá$ky, lyže 
#i hokejka, které v té dob! zhotovoval kolá" pan Dvo"ák. A to 
dostali jen n!kte"í. Brusle byly tradi#ní šlajfky, šroubovaly se 
na boty. N!která starší d!v#ata m!la džeksny. Pozd!ji se 
za#aly prodávat kanady. N!kdy dárek dopl$ovala drobná 
hra#ka nebo hra, tehdy populární „%lov!#e, nezlob se!“. 
D!v#ata dostávala panenky s hadrovým t!lem a hlavou 
z um!lé hmoty, n!kdy v národním kroji. Ke Št!drému ve#eru 
pat"il váno#ní stromek, v!tšinou smr#ek, osvícený voskovými 
sví#kami, ozdobený "et!zem z barevných papír , který jsme 
p"ed Vánocemi lepili. Pozd!ji se na strome#ek za#aly kupovat 
prskavky. Sta#ilo však n!kdy trochu nepozornosti a stromek 
od sví#ek za#al ho"et. Po št!drove#erní ve#e"i se za#aly 
nad!lovat dárky a šlo se brzy spát, abychom mohli jít na 
p lno#ní, která za#ínala p"esn! o p lnoci a na kterou m! 
maminka vzbudila. 

Další vzpomínka je na p"edváno#n! ozdobený výklad 
bývalého konfek#ního obchodu pana Brodského, stál 
v místech dnešní prodejny masa. Obchod m!l velký výklad, 
který pan Vrabec ze Starého Ranska, vedoucí prodejny 
Domácích pot"eb, váno#n! vyzdobil, bylo to již v dob! po 
m!nové reform!. Uprost"ed výkladu stál váno#ní stromek 
osvícený elektrickými sví#kami, které v té dob! málokdo 
doma m!l. Kolem stromku byly hra#ky, sá$ky, lyže a jiné 
spot"ební zboží, které bylo v té dob! na trhu. V podve#er, 
když na stromku za#aly svítit elektrické sví#ky, chodily jsme 
sem my d!ti, které rozsvícený výklad p"itahoval, a 
p"edstavovaly jsme si, co by nám Ježíšek z toho mohl nad!lil. 

Moje poslední váno#ní vzpomínka pat"í škole. 
Krucemburská škola v té dob! byla nov! postavená a pat"ila 
k nejmodern!jším v republice. P"ed váno#ními svátky se ve 
škole v t!locvi#n! konala váno#ní besídka. V té dob! se v naší 
republice za#al vytvá"et nový kult, byl to kult D!dy Mráze, 
který p"inášel dárky ruským d!tem. Náš tradi#ní Ježíšek byl 
v té dob! zatla#ován do pozadí. Proto také na váno#ní školní 
besídce tehdy nesm!l chyb!t D!da Mráz s doprovodem. D!du 
Mráze p"edstavoval chot!bo"ský školní inspektor Koutský, 
poznali jsme ho podle auta, kterým jezdil. 

Takové byly Vánoce p"ed více než padesáti roky. Byly 
skromné, ale pro nás d!ti nezapomenutelné. Byli jsme malí, 
m!li jsme své rodi#e i prarodi#e. To vše je pro naši generaci 
nenávratn! ztracené. Radost o Vánocích nám d!lá jen š(astný 
výraz v o#ích našich vnou#at z ozá"eného váno#ního 
strome#ku a dáre#k  pod strome#kem.       

Pavel Vomela 
 

POSEZENÍ S OSOBNOSTÍ 
Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení cyklu ve"er$ 

Posezení s osobností. První setkání se uskute"ní  
v pátek 25. ledna 2008 od 17 hodin 

 v kinosálu Krucemburk. Do k#esla usedne  
pan Václav Janda, kroniká# obce. 



NE-VESELÉ VÁNOCE 
 

Že ne vždy musí být váno#ní svátky veselé, nás p"esv!d#í 
krátká vzpomínka na #asy dávno minulé. Abychom pochopili 
váno#ní rozpoložení našich p"edk  ve dnech on!ch ne-
veselých Vánoc L. Pán! 1740, za#n!me naše vypráv!ní v "íjnu 
p"edcházejícího  roku. 

Úroda r. 1739 byla celkem dobrá, podzimní práce jsou 
skoro hotové, ale tmavé mraky od Sobí$ova a studený vítr 
p"edznamenávají blízkou zimu. Za#átkem listopadu sn!ží a 
mrzne. Tak brzo zima? Snad bude obleva p"ed Vánoci. Ne, 
kruté mrazy kolem -30ºC nev!stí nic dobrého, kolem Vánoc 
zima mírn! poleví a v lednu mráz nanovo. Teploty klesají 
místy až k -40 stup$ m. Zví"ata mrznou, stromy pukají 
mrazem, rybníky promrzají na dno, práce se zastavují. Te' už 
jde o p"ežití. Je hodn! t!ch, kte"í neuvidí dubnové sluní#ko r. 
1740 a budou nechápav! kroutit hlavou nad hluboko zamrzlou 
zemí ješt! v polovin! tohoto m!síce. Nejstuden!jší zima 
tisíciletí? Z"ejm! ano. Stromy odkvetou až za#átkem #ervna, 
život se vrací do starých kolejí. Jezuitští kazatelé op!t pátrají 
po zakázaných kací"ských knihách v Krucemburku a okolí, je 
zde p"ece známé hnízdo „helvét “. V kv!tnu se v Prusku 
ujímá vlády král Fridrich II. To nev!stí nic dobrého! 
Rakouský císa" Karel VI. churaví. Na to, jak rok špatn! za#al, 
není úroda zase tak špatná, i n!jaké ovoce dozrálo. 20. "íjna 
císa" umírá a vlády se ujímá jeho dcera Marie Terezie. A už je 
to tady, Fridrich se jako hladový vlk zakusuje do Slezska, 
za#íná verbování do armády pro nadcházející válku 
s Pruskem. Za#átek listopadu r. 1740 je chladný, a co víc – 
sn!ží a sn!ží. S hr zou v o#ích se dívají naši p"edci na oblohu. 
Zima, sníh drží a to se již blíží Vánoce. Nebude se opakovat 
minulá zima? Všichni se již p"ipravují na oslavy narození 
Ježíše Nazaretského, p"emýšlejí, jaká bude letošní p lno#ní 
mše, sejdou se s rodinou a p"áteli, t!ší se na lepší jídlo a 
odpo#inek. Vánoce tehdy p"ece jenom m!ly, na rozdíl od 
dnešních oslav obžerství a materialismu, duchovní rozm!r. 
P"ípravy na n! probíhaly v jiné rovin!. 

A již jsme se p"enesli do p"edváno#ního #asu r. 1740. Je 
úterý 20. prosince, den p"ed svátkem sv. Tomáše. P"edev#írem 
se za#alo  oteplovat. Takhle naráz? To nev!stí nic dobrého: 
dole v kraji jsou rázem záplavy, i tady jsou již louky pod 
vodou. Blíží se ve#er, docela nep"íjemn! za#íná pofukovat a 
lidé sp!chají do bezpe#í domova. Není dobré se „otm!t“ na 
cest! v té nepohod! a plískanici. Vítr se stup$uje, sílí a sílí. 
V oknech už svítí hromni#ky, lidé se za#ínají modlit. Ni#ivá 
vich"ice se b!hem noci p"ežene nad %echami, tisíce hektar  
lesa, tisíce poni#ených stavení a vyvrácených strom . Ráno ve 
st"edu 21. prosince duje ješt! silný mrazivý vítr, ale dílo zkázy 
je již vid!t: ranecké lesy nestojí. Smutný pohled na Babylon. 
Sem tam #ní polámané skupinky strom , jako varovn! 
zdvižené prsty. Zkáza, katastrofa! B!hem chvíle staletí 
p!stované lesy mizí. Až za #as je jasné, že nejenom ranecké 
polesí, polenské panství, ale lesy na velké v!tšin! %ech 
postihlo stejné nešt!stí. H "e snad dopadly jenom Jeseníky. 

V prvé "ad! je nutné opravit st"echy dom  a zpr chodnit 
cesty. Ale co se d"evem, jak vyt!žit a zpracovat tu ohromnou 
masu d"eva? Technika neexistuje a lidí je málo, mimo"ádné 
roboty nic ne"eší. Správce polenského panství V. F. Všete#ka i 
jeho nástupce J. K. Khautz (od zá"í r. 1741) se snaží po vzoru 
novom!stského panství za"ídit vypálení co nejvíce d"ev!ného 
uhlí a z"ídit uhelné sklady. Je to bohužel marná snaha. Jak 
d"evo za#ne trouchniv!t, pro milí"e se již nehodí a nenasytné 
výhn! železáren polykají stovky tun d"ev!ného uhlí. Není jiné 
"ešení: pro nedostatek d"eva kon#í v r. 1742 provoz železné 
huti v Sobí$ov!-Nové Vsi; svého obnovení se již nedo#ká a 

budova bude p"estav!na na mlýn. Ranecká hu( omezuje 
postupn! provoz. Válka o d!dictví rakouské vy#erpává celé 
polenské panství, rekvírování koní, potravin, neustálé 
drancování a výpalné. Nejsou peníze na obnovu železá"ských 
podnik . Plamen ranecké pece definitivn! uhasíná mezi lety 
1756-1760. Písemné prameny v dalších letech ml#í, sice ješt! 
v r. 1770 uvádí polenský správce J. K. Cikán raneckou 
železárnu jako „Ransker Schmelz Hütten“, tedy hut!. Je však 
velmi pravd!podobné, že zde pracoval již pouze hamr, jehož 
spot"eba uhlí byla sice také veliká, le# "ešitelná jeho dovozem 
z okolí.  Ale to již je jiná kapitola. 

Dovedeme si jist! p"edstavit, jaké myšlenky táhly našim 
praotc m v ty studené prosincové dny hlavou, a že tyto 
Vánoce r. 1740 nebyly z t!ch nejveselejších, asi chápeme i po 
t!ch letech.  

P"estože p"edchozí "ádky nehý"í optimismem, nebu'te 
smutní: je to dávno, les vzrostl, pam!tníci zmizeli a mlha 
minulosti všechno zahalila do #arovného p"ísvitu zapomn!ní. 

Josef Štefánek 
 

VÁNO%NÍ KONCERTY 
 
Vážení spoluob#ané, 

o Vánocích se #asto díváme na betlém – výjev narození 
dít!te, událost, která se stala p"ed dávnou dobou, je to již více 
než 2000 let. V Betlém! daleko od nás se narodil Ježíš 
Kristus. %lov!k, který dal lidským d!jinám nový sm!r, #lov!k, 
který dokázal obohatit lidského ducha o hodnoty, jež #lov!k 
sám nedokáže vymyslet, protože jak my k"es(ané v!"íme, 
tento #lov!k byl Bohem. 

Ježíš Kristus má co "íci i nám dnes: je stále živý, je stále 
sv!tlem, které m že náš život osvítit pravdou, proteplit svou 
láskou; tím se náš život stává jasn!jší, radostn!jší a dokážeme 
radost rozdávat i kolem sebe. O Vánocích se o to snažíme 
všichni, i my zp!váci a muzikanti se chceme p"ipojit a rádi 
bychom p"edali trochu váno#ní radosti všem kolem sebe 
hudbou a zp!vem. V tomto duchu p"ijm!te prosím pozvání na 
váno#ní koncerty, které jsme pro vás p"ipravili spole#n! 
s dív#ím p!veckým sborem p"i ZUŠ v Krucemburku, 
chrámovým sborem a chalupá"ským komorním orchestrem. 
 
St#eda 26. 12. KRUCEMBURK 
16.00 hod, kostel sv. Mikuláše 
 
Ned le 30. 12. VOJN&V M'STEC 
16.00 hod, kostel sv. Ond#eje 
 
Na programu:   

A. Michna – Váno"ní muzika 
Karel Stecker – Koleda 
V. Michali"ka – Aj radost velikou 
J. J. Ryba – Rozmilý slaví"ku 

 
Pobo#ka ZUŠ v Krucemburku p"eje všem ob#an m 

radostné a spokojené prožití váno#ních svátk  a zárove$ si 
Vás dovolujeme pozvat krom! koncert  v kostele také na 
váno#ní vystoupení svých žák , a to ve st"edu 19. 12. v 16.00 
hod v sále ZUŠ. 
Po skon#ení vystoupení si budeme moci prohlédnout malou 
váno#ní výstavu prací žák  výtvarného oboru. 

                                                                 Marta Rejšková 
 
 



PO!AD BOHOSLUŽEB KATOLICKÉ CÍRKVE O VÁNOCÍCH 2007  
VE FARNOSTI KRUCEMBURK

 
Pond lí 24. 12. – Št!drý den 
Vojn v M!stec: 20:00 mše svatá – Vigilie Narození Pán! 
Krucemburk: 22:00 mše svatá – Vigilie Narození Pán! 
         J. J. Ryba – %eská mše váno#ní – Hej mist"e 
 

Úterý 25. 12. – SLAVNOST NAROZENÍ PÁN) 
Krucemburk: 8:00 – mše svatá 
Horní Studenec: 9:30 – mše svatá 
Vojn v M!stec: 11:00 – mše svatá 
 

St#eda 26. 12. – SV. ŠT)PÁN 
Krucemburk: 9:30 – mše svatá 
  
%tvrtek 27. 12. – SV. JAN EVANGELISTA 
Krucemburk: 17:00 – mše svatá, žehnání vína 

 
Pátek 28. 12. 
Krucemburk: 17:00 – mše svatá 
 

Ned le 30. 12. – SVÁTEK SVATÉ RODINY 
Krucemburk: 8:00 – mše svatá 
Horní Studenec: 9:30 – mše svatá 
Vojn v M!stec: 11:00 – mše svatá 
 

Pond lí 31. 12. 
Krucemburk: 16:00 – mše svatá a d!kovná pobožnost na záv!r 
kalendá"ního roku 
 

Úterý 1. 1. 2008 – SLAVNOST PANNY MARIE 
BOHORODI%KY  
Krucemburk: 9:30 – mše svatá

 
Máte i Vy pocit, že Vánoce a váno#ní nálada p"icházejí každý rok o n!co d"ív? Je to po#in všech hypermarket . Donedávna tato 

grandiózní muzea v!cí, která skoro nepot"ebujeme, respektovala alespo$ svátek „Duši#ek“. A hned po nich nechala p"icházet 
#erveného Santa Clause na kamionu s Coca-colou. Za pár let p"ijde váno#ní nálada snad na sklonku letní sezony! O to by tak nešlo. 
Ale s betlémským dít!tem se n!co d!je. Rok co rok je více a více p"idušené zlatými stuhami a #erveným balicím papírem. Je zavalené 
krabicemi plnými dárk , které si jinak „jako“ chudí lidé p"ece neodtrhnou od úst. Dít! našt!stí slab! dýchá, v každém výdechu je 
slyšet jeho touhu vrátit se do oby#ejných jeslí. Sice tam nebyla postýlka od Mattela, ani „pemprsky“, ale von!lo tam mokré seno a 
domácí zví"ata. To vše bylo blízké normálnímu lidskému životu. A hlavn!: dít! bylo centrem pozornosti. Dnes hraje jen zanedbatelný 
komparz... 

Milí p"átelé a #tená"i, váno#ní #as p"ichází. V!"ím, že nám to není lhostejné v kontextu p"edcházejících "ádk  a v!t. Jakkoliv se 
nám m že zdát moderní život pohodlný, sm!"ující kup"edu, nesmíme zapomínat ohlédnout se a dokázat pojmenovat pravým jménem 
to, co dává a bude dávat smysl našemu životu, nebo práv! naopak, co nám bere dech a škrábe v hrdle práv! tak jako vzpomenuté dít!. 

Jsme svobodní, máme právo vybrat si. Stávejme se t!mi, kte"í nebudou podléhat prázdnot! komerce, nabídce médií, hloupostem 
doby, jež nevedou #lov!ka k samostatnosti, ale k podru#í, omezenosti a hlavn! nesvobod!. Stávejme se t!mi, kte"í dokážou nabídnout 
a dát opravdovou „#lov!#inu“, tedy sebe, v nehrané a nevychytralé up"ímnosti. Pak p"ineseme sami sob!, rodin!, p"átel m, obci, 
spole#nosti to, co jí tak bytostn! a bolestiv! schází. 

P"eji a vyprošuji všem i sob! nejenom v první den nového roku 2008, ale ve všechny ostatní dny, abychom jako skute#né lidské 
bytosti s tlukoucím srdcem – symbolem lásky – dokázali mít up"ímn! rádi, zapomínat na to zlé v sob! i kolem nás a nechat za sebou 
všechno zbyte#né a prázdné. Je to jenom na nás! 

P. Gabriel Burdej, správce farnosti 
 

VÁNO%NÍ BOHOSLUŽBY %CE KRUCEMBURK 
 
23. prosince  – 4. adventní ned!le, bohoslužby na fa"e v 10.00 h  
24. prosince  – Št!drý den, bohoslužby v kostele v 10.00 h 

s d!tskou váno#ní slavností 
25. prosince  – Boží hod, bohoslužby v kostele v 10.00 h        

s Ve#e"í Pán!, vykonáme celocírkevní sbírku na 
bohoslovce 

26. prosince  – bohoslužby na fa"e v 10.00 h, kázat bude br. 
fará" Jan Široký 

30. prosince  – bohoslužby na fa"e v 10.00 h 
1. ledna   – bohoslužby v kostele v 10.00 h s Ve#e"í Pán! 
 

ADVENTNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 
 

Dne 9. prosince ve 14.30 h se v evangelickém kostele 
v Krucemburku konal adventní koncert duchovní hudby 

Brn nského ekumenického sboru 
 

Na programu byly písn! ze starých bratrských kancionál , 
Dietrich Buxtehude, Jacobus Handl, Peter Philips, Herman 

Hollanders, J.S. Bach, Johann Pachelbel 

 
 

KRUCEMBURK NA ST!EŠE EVROPY 
 

pokra!ování ze strany 1 
 

Po p lro#ní teoretické, praktické a fyzické p"íprav! byl 
stanoven termín pro dosažení vrcholu na 19.–26. 8. 2007, kdy 
je pro výstup statisticky nejstálejší po#así. Statistika má sice 
cenné údaje, nás však #ekalo už p"i dvoudenním 
aklimatiza#ním výstupu na Ref. Durier (3.673 m) nemilé 
p"ekvapení. Ve výšce 2.800 m na horské chat! Plan Glacier 
nás sympatická chata"ka zastavila a poslala zp!t do údolí. 

Blíží se velmi špatné po#así a návrat z vrcholu by byl 
nemožný. I když chvilkami svítilo sluní#ko, nezbývalo nám 
než uposlechnout výzvy zkušené a meteosatem vybavené 
chata"ky. O tom, že m!la pravdu, jsme se p"esv!d#ili záhy. 

Následující dny, kdy pršelo a pršelo, jsme tedy využili 
k relaxaci, prohlídce Chamonix a k návšt!v! Ženevy. Ve 
st"edu ve#er p"išla z Domu horských v dc  dobrá zpráva: 
po#así se na 2–3 dny zlepší. Toto už nebyla statistika, ale 
reálná p"edpov!' podložená exaktní v!dou. Jdeme na to! 
Vzhledem k absenci aklimatizace nás #ekal výstup rozložený 
na 3 dny.  



Ve #tvrtek ráno nás zuba#ka startující z le Fayet (580 m) 
vyvezla  do výšky 2.372 m, odkud jsme museli dál po svých. 
První noc strávená v bivaku des Rognes ve výšce 2.768 m 
nebyla až na všudyp"ítomné horské kozy ni#ím výjime#ná. 
Zato svítání nám p"ipravilo neskute#né scenerie plné 
barevných efekt  na pozadí s masivem Mont Blancu. Po 
vydatné snídani balíme a vystupujeme k chat! de Tete Rousse 
(3.167 m), kde si oblékáme výstroj, p"ilbu a nasazujeme 
ma#ky. Míjí nás Ital v kra(asech a teniskách s tašti#kou p"es 
rameno a „špacíruje“ si to p"ímo do chaty. „Z"ejm! dobrej 
oddíl,“ prohodil kdosi a my jsme v duchu proklínali svoje 
t!žké batohy. Nás #eká technicky nejnáro#n!jší úsek celého 
výstupu – travers nebezpe#ného kuloáru, který už se stal 
osudný nejedné výprav!, a výstup pilí"em Gouteru. Travers 
kuloáru se n!kdy stává ruskou ruletou. Je to jakési strmé 
koryto, kterým se "ítí vše, co se utrhne v horní #ásti st!ny. 
Padající kameny dosahují #asto zna#né velikosti. Ruská ruleta 
vyšla, a tak mí"íme vzh ru. O p l druhé dosahujeme úrovn! 
základního tábora ve výšce 3.817 m.  

 

Máme spoustu #asu na stavbu bivaku a p"ípravu na zít"ejší 
velký den. Va"íme vydatnou ve#e"i a #aj do termosek. Voda 
nám dochází, a tak rozpouštíme sníh. Máme št!stí, je #erstv! 
nasn!ženo, a tak nebezpe#í, že se sn!hem nabereme i 
biostopy, které tu zanechal horskou nemocí stižený #lov!k, 
není tak velké. (Bohužel ne vždy to vyšlo.)  

Kone#ná zte# je naplánována na t"etí hodinu ranní. 
Zalézáme do stan  ješt! p"ed setm!ním a snažíme se trochu 
spát. Bohužel zdivo#elý adrenalin, halasné pok"ikování velké 
skupiny krajan  a silný vítr, který se v noci zvedl, zahán!jí 
spánek do kouta. Noc se tak stává p"emýšlením o tom, kdy už 
bude #as vstávat. 

Kone#n! to p"išlo. Vstáváme, va"íme #aj k snídani a o p l 
#tvrté za svitu #elovek a jasného po#así vyrážíme. P"ed námi 
se jako sv!telný had vinou sv!tla t!ch, kte"í vyrazili d"íve než 
my. Poslušn! jsme se za"adili do sv!telného vlá#ku a t!žce 
oddychujíce supíme k vrcholu. Výstup jde pomalu. Deset 
metr  dop"edu, záraz, deset metr  dop"edu, záraz a tak stále 
dokola. Nejen na n!kterých našich #lenech expedice se 
podepsala horská nemoc. Míjíme škubající se jedince i s jejich 
v#erejší ve#e"í, nyní už p!kn! uloženou na sn!hu. 
Postupujeme dále kolem bivaku Vallot (4.362 m), kde si 
dop"áváme krátký odpo#inek. Po#así se za#íná m!nit. Jasnou 
oblohu chvílemi st"ídá prudký vítr s ledovými krystalky. Zase 
poslušn! supíme ve vlá#ku, který ale notn! pro"ídl. 
Nep"íjemný vítr nám žene ledové krystalky p"ímo do obli#eje. 
Ukrajujeme opatrn! poslední stovky metr  po úzkých 
h"ebíncích. Na každou stranu jsou hluboké srázy. Chybný 
krok se zde platí draze. S námahou dál zvedáme levou a 

pravou, když se  náhle ozve: „Hoši, dál už to nejde! Jsme tu!“ 
Bylo 8.15 hod. 25. srpna a my jsme stanuli na vrcholu 
nejvyšší hory Evropy. Erupce emocí nebraly konce. Po#así se 
nad námi alespo$ na chvíli smilovalo a ukázalo svou vlídnou 
tvá". Vrcholky Alp jsme m!li p"ed sebou jako na dlani, pod 
nimi se táhla hluboká údolí se stužkami horských "ek. Je to 
nezapomenutelný zážitek vnímat okolí z takové výšky a "íci 
si: „Dokázal jsem to!“ Nedbajíce mrazu a v!tru, vytahujeme 
z kletru fotoaparát, státní vlajku a vlajku s krucemburským 
znakem. Zmrzlými prsty po"izujeme n!kolik fotografií a poté 
plni dojm  opouštíme vrchol.  

Sestup byl velmi rychlý. Z boku se do nás opíral silný vítr 
umoc$ovaný ledovou krupicí. V 11 hodin jsme sestoupili do 
základního tábora. Po krátkém odpo#inku balíme stany a 
sestupujeme obávaným pilí"em Gouteru ke kuloáru. 
Z poklidného sestupu nás do reality drsných hor navrací 
varovný k"ik a rachot padajícího kamení. S hr zou si 
uv!domujeme, že nebezpe#í je stále nablízku. Š(astn! 
traverzujeme kuloárem a v 17 hodin docházíme k horní stanici 
lanovky. Ješt! ten ve#er odjíždíme sm!r Krucemburk.  

Expedice se vyda"ila, hora nás p"ijala. P"ece jen je dobré 
mít na pam!ti, že na Mont Blanc sice vyleze 10.000 lidí ro#n!, 
ale z nich se asi 100 nikdy nevrátí.  

                                                             Ji"í Kasal, Jan Málek  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007  
V TJ SPARTAK STARÉ RANSKO 

 
Také rok 2007 byl velice bohatý na r zné akce, které se 

nám poda"ilo uspo"ádat. Za#ali jsme v únoru Sportovním 
plesem, který se konal v sále firmy BeHo v Starém Ransku. 
Ples se vyda"il a podle ohlasu návšt!vník  se všem líbil. Hned 
po n!m následoval d!tský karneval, kde si d!ti užily r zných 
her a tancování. 

Potom už za#ala druhá, jarní #ást fotbalového ro#níku 
2006/2007. V naší TJ p sobí #ty"i mužstva v mistrovských 
sout!žích – starší p"ípravka, žáci, dorost a muži. Po zimní 
p"íprav! byli všichni p"ipraveni podat co nejlepší výkon, aby 
sezona 2006/2007 skon#ila co nejlepším výsledkem. Bohužel 
našemu dorostu se nepoda"ilo obhájit ú#ast v krajské sout!ži a 
od podzimu hrají v okresním p"eboru. Zato naši žáci se stali 
p"eborníky okresního p"eboru!!! 

Podzimní #ást sezony 2007/2008 skon#ila nedávno a 
musíme se pochlubit, že velice úsp!šn!. Starší p"ípravka je na 
3. míst!, žáci na 2. míst!, dorost na 5. míst! a muži na 2. 
míst!. Doufáme, že se všem bude da"it i na ja"e a že dosáhnou 
výsledk , které si p"edsevzali. Nesmíme zapomenout ani na 
naše malé benjamínky – mladší p"ípravku, kte"í sice nejsou 
v mistrovské sout!ži, ale pe#liv! se p"ipravují na vstup do 
starší p"ípravky. D!kujeme touto cestou všem trenér m a 
ostatním dosp!lým, kte"í se ve svém volném #ase našim 
hrá# m v!nují. Bez jejich práce a ob!tavosti bychom nemohli 
naši #innost provozovat. Do fotbalové #ásti TJ pat"í i 
Memoriál J. Ve#e"i, který jsme po ro#ní p"estávce uspo"ádali 
v #ervnu. Pozvání p"ijala – krom! našich „starých pán “– i 



další t"i mužstva. Turnaj se vyda"il a všichni se ptali, zda se za 
rok zase sejdeme. 

Naše TJ není jen fotbal. S oddílem ASPV se s d!tmi 
zú#ast$ujeme r zných sout!ží. Na ja"e jsme se zú#astnili 
atletického #ty"boje a postoupili jsme do krajského kola, jeden 
sportovec dokonce postoupil až do celostátního kola. V lét! 
pak d!v#ata sout!žila v „Medv!dí stezce“, kde tradi#n! 
reprezentovala TJ v celostátním kole. Dále jsme se zú#astnili 
„Netradi#ního sedmiboje“ a naposledy jsme m!"ili svoje síly 
v listopadu na zimním #ty"boji, kde se nám op!t poda"ilo 
probojovat do krajského kola. 

Na ja"e jsme u kabin pálili #arod!jnice a v lét! jsme 
uspo"ádali D!tský den. I p"es nep"íze$ po#así se ho zú#astnilo 
hodn! d!tí a odnesly si nejen zážitky z r zných disciplín, ale i 
spoustu cen, které si vybojovaly. 

Myslíme si, že naše #innost je velice pestrá, ale bez 
ochoty, ob!tavosti a zapálení dosp!lých – trenér , vedoucích 
mužstev, cvi#itel  a ostatních p"íznivc  – by nemohla TJ 
fungovat. Všem pat"í velký dík. Pod!kovat bychom cht!li i 
všem sponzor m za podporu a p"íze$ a Ú"adu m!styse 
Krucemburk za vst"ícnost a spolupráci. 

Poslední akcí v letošním roce byla Mikulášská diskotéka, 
která se konala 1. 12. 2007 v sále firmy BeHo ve Starém 
Ransku. Tradi#ní Sportovní ples už na Starém Ransku bohužel 
být nem že, proto jsme rádi p"ijali nabídku Sokola 
Krucemburk, který nám zap j#í sál. Cht!li bychom Vás 
všechny na náš ples pozvat: konat se bude 9. 2. 2008 
v Krucemburku. 

P"ejeme všem krásné Vánoce a hodn! zdraví a úsp!ch  
v novém roce 2008. 

       VV TJ Spartak Staré Ransko
 
 

Firma B e H o,  spol. s r. o.,  
Staré Ransko 

p#ijme 
pro pracovišt!  na Starém Ransku nové zam!stnance: 
 - technolog 
 - horizontá# 
 - obsluha CNC – znalost programování, praxe výhodou 
 - soustružník 
 - fréza# 
- strojní záme"ník 
- obsluha tryskárny 

 
P"ijmeme i absolventy odborných u#iliš(  

a st"edních škol – možnost zau#ení. 
Informace poskytneme na tel. 777 812 019 

Životopisy je možné zasílat na  
e-mail: jana.krestanova@beho.cz 

 
 

PROGRAM – KINO 
 

LEDEN 2008 
5.1.2008 HV)ZDNÝ PRACH 
12.1.2008 RATATOULLE 
19.1.2008 SAW IV 
26.1.2008 ACROSS THE UNIVERSE 

 

ÚNOR 2008 
2.2.2008 POSLEDNÍ PLAVKY 
9.2.2008 CHU* LÁSKY 
16.2.2008 KOUZELNÁ ROMANCE 

 
 

V #asopise Domov 3 v #lánku OBEC STARÉ RANSKO  
A HALDA VYSOKOPECNÍ STRUSKY bylo chybn!  
uvedeno, že „roky 1815–1816 byly nejvíce produktivní“.  
Správné období je 1815-1855. Autorovi se omlouváme. 
 

 
PPP!!!ÍÍÍJJJEEEMMMNNNÉÉÉ   PPPRRROOOŽŽŽIIITTTÍÍÍ   SSSVVVÁÁÁTTTKKK&&&   VVVÁÁÁNNNOOO%%%NNNÍÍÍCCCHHH,,,      

ŠŠŠTTTAAASSSTTTNNNÝÝÝ   AAA   VVVEEESSSEEELLLÝÝÝ   NNNOOOVVVÝÝÝ   RRROOOKKK   VVVÁÁÁMMM   PPP!!!EEEJJJEEE   RRREEEDDDAAAKKKCCCEEE...    
 

Zpravodaj m styse Krucemburk, vydání 4/2007 Vydává Ú"ad  m styse Krucemburk, e-mail: redakce@krucemburk.cz Redak!ní rada: Tomáš Trávní!ek, Roman Dopita, 
Ji"ina Moravcová, Marie Šillerová, Petr Coufal, Pavel Vomela, Mgr. Ji"í Havlí!ek, Ji"í Zeman. Šéfredaktor Roman Dopita, jazyková korektura Ji"í Zeman., grafická 

úprava Tomáš Trávní!ek. Registra!ní zna!ka MK #R E 17399,  p"íští uzáv rka 05.03.2008. Redak!ní rada si vyhrazuje právo p"ísp vky krátit a upravovat. 
Tiskové chyby vyhrazeny, názory vyjád"ené v !láncích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Vytiskl UNIPRESS Ž$ár nad Sázavou. 

D kujeme sponzor$m: Autodoprava Mat!jka Jan - Ždírec n/D, A. Kejíková, 
I. Litová - pr myslové zboží, BeHo spol. s r.o. - Staré Ransko, %okoládovny 
Nestlé – Orion - Praha, %SSD – Krucemburk, Dekora Jení#ek a.s. - Ždírec n/D, 
D"evovýroba Coufal – Benátky, Elasta – Vestil spol. s r.o. - Krucemburk, 
Eliška Polanská - výroba keramiky – Krucemburk, Elko Kopecký Václav – 
Krucemburk, G a H s.r.o. - Ždírec n/D, Hostinec Kuba – Krucemburk, Inkamo 
s.r.o.- Holetín, Intermont s.r.o. – Krucemburk, Jan Bukovský a syn - Vojn v 
M!stec, Jan Šlerka - klempí"ství - Ždírec n/D, Jan Valecký – autoservis - 
Krucemburk, Jednota OVD - Havl. Brod potraviny – Krucemburk, Jind"ich 
Šlerka – Krucemburk, Josef Kristl - zednické práce - Krucemburk, L. 
K"es(anová, R. Klepetková - Ždírec n/D, Lima - obchod s obuví a textilem - 
Krucemburk, M. Mifka - lesní školka – Vortová, Monika a Luboš B"ízovi – 
Krucemburk, p. Moravcová – ovoce a zelenina – Krucemburk, Marcela 
Zvolánková – Krucemburk, Marek Vlastimil - Ždírec nad Doubravou, Milan 
Lidmila – Košinov, Milan Martínek – Krucemburk, Milan Pe#enka - plyn 
servis Krucemburk, Miloš Vacek - Krucemburk, Miroslav Kubový – 
Krucemburk, MUDr. H. Silvestrová - Ždírec n/D, MUDr. Kohlová Hana – 
Krucemburk, Ú"ad M!styse – Krucemburk, p. Kasalová – krmiva - Ždírec n/D, 
p. Ondrá#ek - prodej uhlí - Ždírec n/D, p. Pavliš - výroba ponožek – Radostín, 
p. Sekni#ka – penzion  - Škrdlovice, p. Vaní#ek - lesnické práce – 
Krucemburk, p. Nikl – Krucemburk, Pavel Horák - Krucemburk, Peka"ství 
Vacek a spol. v.o.s., - Hlinsko v %., Petr Málek - Krucemburk, Petr Müller - 
masáže  - Krucemburk, Petr Stehno – Krucemburk, Pivovar Rychtá" spol.   
s r.o.- Hlinsko v %., Pohostinství PEPINO - Krucemburk, Radim Nekov - 
Praha, Restaurace Lázni#ka - Ždírec n/D, Roman Dopita – Krucemburk, 
Sklárny  - Škrdlovice, Sklárny Svoboda – Karlov, Slévárna a modelárna s.r.o- 
Nové Ransko, Soukupová Ludmila - Krucemburk, Spektrum Holas - 
Havlí#k v Brod, Stora Enso Timber s.r.o. - Ždírec n/D, Strojírny Benc - 
Krucemburk, Tipsport - Ždírec n/D, Tomáš Fiala - Ob#erstvení Chot!bo", 
Variant - Ždírec n/D, Vlastimil Litto – Krucemburk, Vlastimil Marek - Ždírec 
n/D, Vzor - Hlinsko v %., WOOD-METAL s.r.o. – Kohoutov, Výroba t!stovin 
- Doležal - Benátky, Zem!d!lská a.s. – Krucemburk, Pneuservis a Baterie 
BANNER -pobo#ka Ždírec n/D, Zde$ka Culková - Krucemburk



KK RR  MM AA   UU   RR YY TT ÍÍ!!EE   SS TT!!EE LL YY   
 

Když procházíme u parku kolem Machovy vily – nebo chcete-li bývalé budovy lesního hospodá"ství, v!tšinu z nás napadají r zné 
myšlenky, co se tam staví za novou restauraci. Stavební práce finišují, interiéry nabývají kone#ný vzhled, a tak jenom #ekáme, kdy se 
m žeme poprvé p"ijít podívat a co nás vlastn! #eká. Na to jsme se zeptali majitele nové Kr#my U rytí"e St"ely pana Ladislava 
Sekni"ky. 

Pane Sekni"ko, co Vás p#ivedlo k nápadu vybudovat 
v Krucemburku restauraci? 
Touha po vlastní restauraci vycházející z mého jádra dlouholetých 
zkušeností práce v r zných kategoriích pohostinství, láze$ských a 
odpo#inkových za"ízení. 
Co si máme p#edstavit pod pojmem Kr"ma U rytí#e St#ely? 
Jaká kategorie nás "eká? 
Kr#ma nemusí být vždy putyka se slámou na zemi a zaplivanými 
stoly. Mou p"edstavou je stylové posezení s vybranou staro#eskou 
kuchyní ve stavebním slohu kov, kámen, d"evo. 
Pro" zrovna název U rytí#e St#ely? 
Na za#átku jsem dostal od pana Vomely Almanach Krucemburku 
a zajímala m! historie m!styse a této budovy. Tam jsem zjistil, že 
v roce 1750 na tomto míst! byl rybník Rvá#ek. P vodn! jsem tedy 
p"emýšlel o názvu „Na Rvá#ku“. Ale šel jsem hloub do historie a 
zaujalo m! 15. století, kdy Mikuláš St"ela, vojenský hejtman krále Ji"ího z Pod!brad, koupil Krucemburk. Rytí" St"ela je bezpochyby 
jednou z nejv!tších osobností v historii Krucemburku. A tak se název nabídl sám. Tenkrát restaurace nebyly, a proto také název 
Kr#ma. 
Co si máme p#edstavit pod vybranou staro"eskou kuchyní? 
Cht!l bych se pod!lit s hosty o své dlouholeté kuliná"ské um!ní #eské gastronomie. Ve 20. letech minulého století byla #eská 
gastronomie a stolni#ení na špi#ce hned vedle Francie. Mou snahou je navázat na tuto tradici a pokusit se ji zrealizovat. 

Jak to bude vypadat? Co mohou hosté o"ekávat a naopak? 
Host m že o#ekávat obsluhu ve stylovém oble#ení se slušným a 
p"íjemným vystupováním, #isté prost"edí a klidnou pohodovou 
atmosféru. Nem že u nás o#ekávat r zné hrací automaty, 
jukeboxy, šipky, televizní seriály, sportovní p"enosy a p"ípadné 
narušitele této pohody svým nevhodným chováním. Takoví budou 
ihned vyvedeni. Jde nám o seriózní, klidný a útulný podnik, kam 
se všichni budou rádi vracet. 
M$žeme s Vámi nahlédnout, jak se #íká, „pod pokli"ku“? 
Jaká jídla nás "ekají a v jakých cenových relacích? 
Budou to jídla od starých rodinných recept , jak já "íkám „podle 
máti a báby d!laný“, až po sou#asnou minutkovou gastronomii. 
Jídelní#ek bude psaný #áste#n! ve staro#eštin!, takže mnozí se 
obohatí o staro#eské názvy jídel. Snažím se vytvo"it jídelní#ek 
cenov! dostupný pro každého. Budou zde také p"ipravovány 
polední menu z klasických receptur teplých pokrm . 

Na co zajímavého byste nás nalákal z nápojového lístku?  
Nabídneme Vám pivo Pilsner Urquell, Gambrinus, dále italskou kávu Bristot, a to od klasického espressa až po latté coffé, prost! 
výb!r i pro náro#ného hosta. Dále budeme mít speciální nabídku 21 druh  pravých italských horkých #okolád a samoz"ejm! kvalitní 
vinotéku. 
Chcete #íci n co na záv r? 
Cht!l bych všem pop"át veselé Vánoce a do nového roku hodn! zdraví a pohody.  
Všichni jste srde#n! zváni do naší Kr#my, t!šíme se na Vaši návšt!vu.  
 

Kr"ma U rytí#e St#ely 
Otevíráme 25. 12. 2007 ve 14 hodin 

Staro eská kuchyn!, polední menu 
Italské espresso, 21 druh" horkých  okolád,  

vinotéka, Plze#ské pivo 
Kapacita 33 míst k sezení 

Možnost rodinných oslav, raut", firemních ve írk", banket" 
Rezervace míst na tel.: 731 582 859 



 


