
Zpravodaj m styse Krucemburk        1/2008 
 
 

VÝKOPOVÉ PRÁCE NA SPLAŠKOVÉ  
KANALIZACI OP!T OBNOVENY 

 

 
 

Vážení spoluob ané, neobvykle teplá zima umožnila 
obnovení výkopových prací na splaškové kanalizaci, konkrétn! 
v ulici Na Liškov!, Na Špici, Koželužská a "eskobratrská. 
S obnovením výkopových prací se sou asn! projevují 
doprovodné problémy, zejména  omezení pr#jezdnosti obcí. 

Více na stran  2 
 

VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 
 

 
 

Za átkem m!síce února zahájila stavební firma zemní a 
stavební práce na výstavb! 10 BJ na pozemku parc.  . 734/1 
Krucemburk. Jsem p$esv!d en o tom, že skoro každý ob an je 
dob$e informován o pr#b!hu stavby a není nutné se dále o tom 
rozepisovat. Byl jsem dotazován n!kterými ob any, jak to, že 
stavíme bytový d#m, když nemáme státní dotaci. Mohu 
každého ujistit, že dotaci ve výši 6.300.000 K  se nám 
s velkým úsilím poda$ilo zajistit a dne 4. 2. 2008 jsem podepsal 
p$íslušné smlouvy.  

Více na stran  2

 
SBOR DOBROVOLNÝCH HASI"# SLAVÍ 130 LET 

 
Sbor dobrovolných hasi # v Krucemburku byl založen 29. 4. 1878. 

Zakládajícími  leny byli Jan Dienelt, Ladislav Binko, Miroslav Tochá ek, 
Augustin Zvolánek, Josef Musil, Josef Šnek, Vilem Štill a František Janá ek. 
První sch#ze se konala 30. 6. 1878:  lenská základna  ítala 45  len# aktivních a 
20 p$ispívajících. První velký požár likvidoval sbor roku 1880. St$íka ka, kterou 
vlastnil, byla z roku 1780, tedy již sto let stará a málo funk ní. Proto byla roku 
1881 zakoupena nová st$íka ka za 1.100 zlatých (obec p$isp!la  ástkou 800 zl., 
300 zl. složil sbor), postupn! byla dokupována další technika. Roku 1882 se 
sbor stal  lenem Chrudimské hasi ské župy a zú ast%oval se pravideln! jejích 
zasedání i cvi ení.  

Více na stran  14 
 



VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 
 
Pokra!ování ze strany 1 
 

Pro mnohé z nás je stavba bytového domu velká zm!na, 
vždy& po více než 30 letech je v Krucemburku vzty en 
stavební je$áb a pro d!ti i generaci teenager# je to neobvyklé 
novum. Jsem si samoz$ejm! v!dom toho, že výstavba p$ináší i 
negativa – zablácené ulice a zvýšený pohyb stavebních 
mechanism# v obci. Ale pro všechny je to jist! zpest$ení a 
jistota toho, že Krucemburk má a bude mít budoucnost.  

 

 

Okamžikem zahájení výstavby za aly na náš ú$ad p$icházet 
žádosti o p$id!lení bytu. K této situaci sd!luji, že žádosti o 
p$id!lení bytu budeme p$ijímat v pr#b!hu IV.  tvrtletí tohoto 
roku. Všichni ob ané budou v p$edstihu informováni o datu 
p$ijímání žádostí, o podmínkách výb!ru, v etn! podmínek, 
které budou muset žadatelé splnit a jaké náležitosti budou 
muset doložit. Výstavba je smluvn! plánovaná na 24 m!síc#, tj. 
do 20. 12. 2009.  

V nadcházejícím jarním období si dovoluji Vám, všem 
ob an#m, pop$át hodn! zdraví, rodinné pohody, kluk#m 
dobrou pomlázku, d!v at#m a ženám omlazení p$i šmerkusu a 
nám všem mnoho radosti z velikono ních svátk#. 

        Váš  
Ji"í Havlí!ek - starosta 

 

TECHNICKÁ ZAJÍMAVOST 
 

V sobotu 8. b$ezna dopoledne 
jist! mnozí z vás zaznamenali hluk a 
pohyb vrtulníku nad „B$ezinkou“. 
Tady je odpov!' na otázku, cože se 
tam vlastn! d!lo. Spole nost 

Vodafone buduje na okraji východního cípu lesa za 
„Binkovými dolci“ p$evad!  pro p$íjem signálu mobilních 
telefon#. 

Práv! tuto sobotu se uskute nila montáž vlastního stožáru, 
který je 40 m vysoký, a vzhledem k tomu, že je umíst!n pro 
pozemní techniku v nedostupném terénu, byla zvolena 
technologie montáže pomocí vrtulníku. Protože se jedná o 
pom!rn! kuriózní podívanou, m#žete se jí zú astnit alespo% 
prost$ednictvím t!chto snímk#. 

František Hoke - místostarosta     
 

VÝKOPOVÉ PRÁCE NA SPLAŠKOVÉ  
KANALIZACI OP!T OBNOVENY 

 

Pokra!ování ze strany 1 
 

V m!síci b$eznu budou dokompletovány a oživeny  erpací 
stanice "S-1 a "S-3, což umožní zahájení realizace 
jednotlivých p$ípojek splaškové kanalizace. Sou asn! budou 
pokra ovat i výkopové práce v parku, na Drahotín! a v ulicích 
"eskobratrská a Hlubocká, abychom byli p$ipraveni na vstup 
do silnice I-37 (ulice Mikuláše St$ely). V druhé polovin! 
b$ezna vyvrcholí jednání o uzavírce silnice I-37, která je 
navržena kv#li plánované uzavírce ž'árského mostu na období 
od 15. dubna do 13. $íjna 2008. V tomto  asovém úseku musí 
být v ulici Mikuláše St$ely kompletn! zrealizována nejenom 
nová stoka splaškové kanalizace s vysazením podružných stok 
za jednotlivé k$ižovatky, ale i nové p$ípojky splaškové 
kanalizace v etn! jejich p$epojení a provizorní vyspravení 
dot ených povrch#. 

 
 

 
 

Uzavírka silnice I-37 výrazn! zasáhne i do místní dopravní 
obslužnosti. Po vydání p$íslušného pravomocného správního 
rozhodnutí (DIR) Vás bude Ú$ad m!styse pr#b!žn! informovat 
o jednotlivých krocích vyplývajících z t!chto omezení. 
Doprava bude v úseku mezi Ždírcem nad Doubravou a 
Vojnovým M!stcem odklon!na. V obci bude zachována pouze 
nezbytná dopravní obslužnost a pr#jezd pro záchranku, hasi e 
a policii. Sou asn! musí být zachován pr#jezd pro ve$ejnou 
autobusovou dopravu. Jako objízdné trasy budou postupn! 
využívány zejména ulice Na Liškov!, Na Špici, "eskobratrská 
a Koželužská. Po objízdných trasách se budou pohybovat 
nejenom místní, ale i autobusy, zem!d!lci a klienti místních 
firem. Po vyzna ení jednotlivých uzavírek a objížd!k bude 
nezbytn! nutné respektovat jednotlivá dopravní omezení. 
D#raz bude kladen zejména na zákaz stání v jednotlivých 
ulicích. Odstavené automobily nejenom omezují pr#jezd 
ulicemi, ale zárove% hrozí i jejich poškození.  



Pro urychlení výkopových prací je proto nutné aktualizovat 
jednotlivé napojovací 
body podél silnice        
I-37 tak, aby mohly 
být p$ípojky 
provád!ny ihned po 
provedení uli ní 
stoky. V projektu pro 
stavební povolení 
jsou sice jednotlivé 
odbo ky z uli ní 
stoky vyzna eny, ale 
p$esto prosíme 
majitele jednotlivých nemovitostí, aby v p$edstihu zvážili 
zp#sob napojení a v p$ípad! jakýchkoliv nejasností 
kontaktovali technický dozor investora.  

V od#vodn!ných p$ípadech provedeme výškové zam!$ení, 
abychom ov!$ili možnost gravita ního p$ipojení na uli ní 
stoku. Pro oživení problematiky uvádíme n!kolik zásad pro 
návrh p$ípojek splaškové kanalizace: 
  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 m 
  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 

Ing. František Kujan 
telefon : 602 449 476 
e-mail : fkujan@zdirec.net 

 

OBECNÍ PLES 
 

V sobotu 16. února prob!hl tradi ní maškarní ples Ú$adu 
m!styse Krucemburk. Ú astníci se mohli t!šit z bohaté 
tomboly a povedených masek. 

Tímto bychom cht!li pod!kovat všem maskám za nápaditost 
a výtvarný um a také d!kujeme všem sponzor#m za dary do 
tomboly, a to jmenovit!: 

Intermont s.r.o. Krucemburk, Agrotec a.s. Hustope!e, 
D"evovýroba – Miloš Coufal Benátky, Elasta – Vestil s.r.o. 
Krucemburk, Obchodní !innost Ji"ina Moravcová 
Krucemburk, Autoopravna Valecký Jan Krucemburk, VHS 
Bohemia a.s. Ž#ár nad Sázavou, Ekostavby Brno a. s, Odas 
Ž#ár nad Sázavou, Zem d lská a. s. Krucemburk, BeHo s.r.o. 
Staré Ransko, Tramont s.r.o. Staré Ransko, Pohostinství  
„PEPINO“ Krucemburk, Truhlá"ství Losenický Karel  
Krucemburk, Projektová kancelá" Ing. Kujan Krucemburk, 

Soukupová Ludmila 
Krucemburk, Pr$myslové zboží 
Kejíková, Littová Krucemburk, 
Zem d lský podnikatel Kasal Ji"í 
Krucemburk,  LIMA 
Ligmajerová Marta Krucemburk, 
Drogerie Culková Zdena 
Krucemburk, Kade"nictví Teofila 
Krucemburk, Salón Teofila 
Krucemburk, Kr!ma U rytí"e 
St"ely Krucemburk, Spartak 
Staré Ransko, Jednota Havlí!k$v 
Brod, STORA ENSO  Ždírec nad 
Doubravou, MVDr. Janá!ek 
Pavel Krucemburk, Modelárna Old"ich Novák Ždírec nad 
Doubravou, Geodézie Mášová Lenka P"ibyslav, Holi! a 
kade"ník Jaroslav Joska Krucemburk, Lékárna U Rytí"e 
Krucemburk, Citelum a.s. Praha, Dekora - Jení!ek a.s. Ždírec 

nad Doubravou, Kino 
Krucemburk, Jan 
Mat jka Autodoprava 
Ždírec nad Doubravou, 
Výroba t stovin Doležal 
Lubomír Benátky, 
Cestovní agentura Ing. 
Jind"icha Kyncla 
Ždírec nad Doubravou, 
Pavlína Junová 

Zahrada Malochýn, Šlerka Jan – klempí"ské práce Ždírec nad 
Doubravou, KM Import Vojn$v M stec, LOCK Ing. %ehák 
Nové Ransko, Lesní družstvo P"ibyslav, D&S Ždírec nad 
Doubravou, Trafic Pardubice, M sto Ž#ár nad Sázavou, JAS 
Jihlava, ALTEC Chot bo", Penzion „U Machá!k$“ Nové 
Ransko, Vitamin Poli!ka, Zelenina Kutná Hora, Vlastimil 
Hörzenberger Hlinsko, 
Televize NOVA, &eská 
spo"itelna Ždírec nad 
Doubravou, &eská 
pojiš'ovna Havlí!k$v 
Brod, GE Money Bank 
Ž#ár nad Sázavou, 
Chládek a Tint ra a.s. 
Havlí!k$v Brod, Rychtá" 
– Pivovar Hlinsko, 
Kosmetika Ždírec nad 
Doubravou, Stavos a. s. 
Brno, Ekostavby a.s. Brno, ELEKTRO Moravec Chot bo", 
Milan Plachý Ždírec nad Doubravou 

Ú"ad m styse Krucemburk 
 

 

 

 



Z D!NÍ V MŠ 
 

Letošní zima nep$ála našim d!tem, aby si ji aktivn! užily. A 
tak boby, lyže a sá%ky zahálely ve sklep!. Ke slovu p$išly jen 
hezké zimní obrázky, nau né encyklopedie, p$edstavy a 

fantazie d!tí. 
Zimní období 
jsme zakon ily 

masopustním 
rejem – 
karnevalem pro 
d!ti a rodi e. Naše 
školka ožila 

r#znými 
pohádkami. D!ti 

vybarvovaly 
obrázky r#zných princezen, král#, drak#, pohádkových hrad#. 
Na sv!t vykoukla pohádková strašidla, která jsme si s d!tmi 
spole n! vyráb!ly z vlny, krepového papíru, kornoutk#, 
plyšových drátk# a 
korálk#. T$ída 
„Krte k#“ byla 
bohat! vyzdobena 
barevnými 
papírovými $et!zy a 
spirálami, které si 
d!ti samy 
vyst$íhaly. Od rána 
20. února jsme 
spole n! s d!tmi 
p$ipravovaly 
sout!že, hudbu 
k tanci a s pomocí paní kucha$ek pohošt!ní na odpoledne. 
Karnevalové odpoledne prob!hlo v duchu pohádek 
z Ve erní k# o Krte kovi, Rákosní kovi a víle Amálce. 

"as utíká jako voda a už se pomalu chystáme p$ivítat jaro a 
oslavit Velikonoce. Nejd$íve si vyzdobíme t$ídy, potom nás 

 eká tradi ní 
malování 

vají ek a 
seznamování 

s lidovými 
tradicemi. P$i 
tvo$ivé  innosti 

nezapomínáme 
ani na obyvatele 

v Dom! 
s pe ovatelskou 
službou, které 

pot!šíme koledami a vlastnoru n! vyrobeným dáre kem. 
Každý m!síc k nám zavítá divadélko „Úsm!v“ s pohádkou a 

pravideln! jednou m!sí n! chodíme do místního kina na pásmo 
pohádek. 

Vám všem p$ejeme krásné prožití svátk% jara, radosti 
z každodenních mali&kostí a hodn  energie do života. 

kolektiv zam stnanc$ MŠ 
 
 
Oznamujeme rodi&%m, že zápis do Mate$ské 
školy Krucemburk se bude konat ve &tvrtek 

3. dubna 2008 od 8:00 do 16:00 hodin v budov  
mate$ské školy. 

 

INFORMACE ZE ZUŠ 
 

Chcete se nau&it hrát na hudební nástroj? 
ZUŠ v Chot!bo$i, pobo ka Krucemburk, p$ipravuje hudební 

pr#zkumy a talentové zkoušky pro všechny, kdo se cht!jí p$íští 
školní rok v!novat h$e na hudební nástroj (klavír, keyboard, 
varhany, flétna – zobcová, p$í ná, klarinet, kytara). 

Organizace výuky (týdn!): 
 - individuální hodina na nástroj 
 - hodina (skupinová) hudební nauky 
 - dv! nepovinné hodiny sborového zp!vu 
Hudební pr#zkumy uskute níme mezi d!tmi v MŠ 

v Krucemburku, Ždírci nad Doubravou a Vojnov! M!stci 
b!hem m!síce dubna. D!ti, u kterých zjistíme hudební nadání, 
obdrží dopis pro rodi e a p$íp. p$ihlášku do ZUŠ. 

Talentové zkoušky pro ostatní zájemce prob!hnou v ZUŠ 
v pond!lí 12. 5. 2008 od 15 do 
17 hodin. T!šíme se na Vás. 

Další informace poskytne 
Marta Rejšková – vedoucí 
pobo ky (tel. 603 708 166). 
Klavírní sout ž 

Dne 17. 12. 2007 se 
v Chot!bo$i uskute nilo 1. kolo 
klavírní sout!že vyhlašované 
MŠMT každé 3 roky. Z naší pobo ky se zú astnila Martina 
Sigmundová (9 let) a obdržela  estné uznání. Blahop$ejeme. 
Žáci ZUŠ se p$ipravují na další sout!ž nazvanou „Zahrada“. 
Konat se bude v dubnu v Havlí kov! Brod!. 
Výtvarný obor 

V letošním školním roce se úsp!šn! rozb!hla výuka 
výtvarného oboru; navšt!vuje ji 21 žák#. P$ipravili jsme 
n!kolik výstav, velký ohlas m!ly hodiny, v nichž si mohly d!ti 
spolu se svými rodi i vyrobit adventní v!nce a váno ní 
výzdobu. V b$eznu chystáme hodinu drátkování a p$ed 
Velikonocemi velikono ní výzdobu domova. 

         Marta Rejšková 
 

 
Slavnostní vy$azení žák% 9. t$ídy  

ZŠ Krucemburk  
prob hne 27. &ervna 2008 v 9 hodin 

v ob$adní síni Ú$adu m styse Krucemburk. 
Srde&n  zveme rodi&e žák%. 

 
 
 

ZPRÁVI"KY ZE ZŠ 
 

B!hem prosince prob!hla školní kola sportovních a 
v!domostních sout!ží. Ve st$edu 12. 12. 2007 se chlapci 8. a 9. 
t$íd utkali ve florbalu se ZŠ Ždírec nad Doubravou  a zvít!zili 
19:16. 13. 12. prob!hl turnaj v sálové kopané v Chot!bo$i, kde 
obsadili naši chlapci 3. místo. 

20. 12. p$išli již tradi n! žáci p!veckého sboru naší ZŠ do 
DPS pot!šit všechny p$ítomné svým p$edváno ním 
vystoupením. Základem kulturního programu byly samoz$ejm! 
váno ní písn! a koledy prost$ídané básn!mi se zimní tematikou 
a úsm!vnými perli kami ze školních lavic. S p$áním klidných 
Vánoc a pevného zdraví v roce 2008 se žáci p!veckého sboru 
rozlou ili. 

21. 12. 2007 a 11. 1. 2008 si žáci potrápili své hlavinky a 
zú astnili se školních kol olympiády v n!meckém jazyce. Do  



okresního kola postoupili Iveta Josková a 
Ji$í Kazda ze 7. t$ídy a Pavel Sodomka 
z 9. t$ídy. 

4. 1. 2008 se uskute nilo školní kolo 
chemické olympiády. Letošní ro ník byl 
zam!$en na studium vlastností sm!sí 
anorganických i organických. Zú astnili 
se žáci 9. ro níku. Do okresního kola 
postoupili Marie Kasalová, Aneta 
Cempírková, Jan Dymá ek a Zden!k 
K$es&an. 

10. 1. prob!hlo školní kolo olympiády 
v anglickém jazyce v kategorii I. A pro 6. 
a 7. ro ník a v kategorii II. A pro 8. a 9. 
ro ník. V kategorii I. A se zú astnilo 6 
žák#, v kategorii II. A 5 žák#. Sout!žili v 
poslechu, v popisu obrázku a v reakci na 
situaci z b!žného života. Do okresního 
kola postoupily Lydie Novotná (7. t$ída) 
a Hana Jandová (8. A).  

10. 1. se na naší ZŠ uskute nilo školní 
kolo olympiády v  eském jazyce pro žáky 
8. a 9. ro ník#. Žáci m!li za úkol 
vypracovat jazykovou  ást a potom napsat 
slohovou práci. Své znalosti a tv#r í 
schopnosti se naši žáci snažili zvládnout 
co nejlépe, vyvinuli maximální snahu a 
úsilí. V okresním kole v Havlí kov! 
Brod! nás bude reprezentovat Marie 
Kasalová z 9. t$ídy. 

Jako každý rok i letos prob!hla na naší 
škole matematická olympiáda. Žáci 5. a 9. 
t$íd $ešili zajímavé matematické problémy 
už od $íjna 2007 a školní kolo ukon ili 10. 
1. 2008. Do okresního kola, které se 
konalo 23. 1. 2008 v Havlí kov! Brod!, 
postoupila letos d!v ata – Lenka Štillová 
z 5. t$ídy a Marie Kasalová z 9. t$ídy. L. 
Štillová na svém prvním vystoupení v 
okresním finále sout!že obsadila 13. 
místo, ost$ílená ú astnice okresních kol 
M. Kasalová se v naprosté p$evaze žák# 
gymnázií neztratila, obsadila 
vynikající 6.–7. místo. 

24. 1. se v Havlí kov! Brod! 
uskute nilo okresní kolo d!jepisné 
sout!že Mladý historik, ur ené pro žáky 
8. a 9. t$íd. Naši školu reprezentovaly dv! 
žákyn! z 8. A. V silné konkurenci 
ostatních základních škol a víceletých 
gymnázií obsadila Hana Jandová 13. 
místo a Petra Janá ková 21. místo 
z celkového po tu 26 sout!žících.  

30. 1. se v Havlí kov! Brod! 
uskute nilo okresní kolo chemické 
olympiády ur ené pro žáky základních 
škol a víceletých gymnázií. Žáci sout!žili 
v teoretických a praktických úlohách. V 
silné konkurenci se umístili naši žáci v 
první desítce z celkového po tu 24 
sout!žících. Marie Kasalová obsadila 6. 
místo, Zden!k K$es&an 7., Aneta 
Cempírková 8.-10. místo a stejného 
umíst!ní dosáhl i Jan Dymá ek. 

31. 1 prob!hl sportovní den – „Hurá 
vysv!d ení, aneb sportem pro radost“. 
Žáci druhého stupn! si mohli vybrat mezi 
bruslením na zimním stadionu a jinými 
sportovními aktivitami. Do Chot!bo$e 
odjelo 80 d!tí a na zimním stadionu 
strávily dv! hodiny. Chlapci hráli hokej, 
d!v ata se procvi ovala v krasobruslení. 
Po vycházce do p$írody následovaly tyto 
sportovní aktivity – florbal, p$ehazovaná, 
posilování, ringo kroužky. Žáci uvítali 
sportovní den jako možnost relaxace a 
zárove% mohli zvýšit svoji t!lesnou 
kondici. Po p$íjemn! stráveném 
sportovním dopoledni d!ti obdržely 
pololetní vysv!d ení. 

7. 2. se v Havlí kov! Brod! uskute nilo 
okresní kolo olympiády v n!meckém 
jazyce. Naši „n!m iná$i“ nás 
reprezentovali  ve 2 kategoriích a velmi 
dob$e. V kategorii I. A (pro žáky 6.-7. t$íd 
ZŠ) naši školu zastupovali žáci 7. ro níku 
– Iveta Josková a Ji$í Kazda. Z celkového 
po tu  8 sout!žících obsadili 1. a 2. místo. 
V kategorii II. A (pro žáky 8.-9. t$íd ZŠ) 
byl naším zástupcem žák 9. ro níku Pavel 
Sodomka a též prokázal velmi dobré 
komunika ní schopnosti v n!meckém 
jazyce. V silné konkurenci 12 sout!žících 
obsadil velmi p!kné 3. místo.  

Ve škole prob!hla 7. 2. recita ní sout!ž 
2. stupn!. Ú astnilo se 13 recitátor#.  Ve 
III. kategorii (6.–7. t$ídy) vyhrála Iveta 
Josková (7. t$ída), druhé místo obsadila 
Lada Dymá ková a t$etí Barbora 
Matulová (ob! ze 6. t$ídy). Ve IV. 
kategorii (8.–9. t$ídy) pat$ila první p$í ka 
Han! Jandové, druhá Ann! Kadlecové a 
t$etí Kristýn! N!mcové – všechna d!v ata 
jsou z 8. A. Na 1. stupni se uskute nilo 
školní kolo recita ní sout!že až 12. 2. 
2008. Zájem byl veliký, zú astnilo se 45 
d!tí. V samostatné kategorii prv%á k# 
sout!žilo 8 d!tí, v I. kategorii  (žáci 2.–3. 
t$íd) zvít!zila Aneta Josková z 2. t$ídy, 2. 
místo pat$ilo Martin! Harvánkové z 3. 
t$ídy a 3. místo získala Alžb!ta 
Kavalírová z 3. t$ídy. Ve II. kategorii 
(žáci 4.–5. t$íd) si zasloužila vít!zství 
Lenka Štillová z 5. t$ídy, 2. místo obsadila 
Tereza Legátová ze 4. t$ídy a 3. místo 
získal Jan Novotný z 5. t$ídy. Všichni 
recitáto$i postoupili do okrskového kola, 
které se konalo 21. 2. v Chot!bo$i. 
Alžb!ta Kavalírová ze 3. t$ídy se 
s básni kou Ji$ího Žá ka „P!t minut 
v Africe“ umístila ve své kategorii na 
výborném 1. míst! a postoupila do 
okresního kola.  

Dne 11. února  se uskute nil v naší ZŠ 
zápis d!tí do první t$ídy. Mezi 13. až 16. 
hodinou se tu vyst$ídalo celkem dvacet 
budoucích prv%á k# v doprovodu svých 
maminek a tatínk#. Kratinké  ekání m!ly 
d!ti zp$íjemn!no pobytem v u ebn!, kde 

si mohly prohlédnout p!kné knížky, 
vybarvit obrázek nebo složit skládanky. 
V!tšina z nich si dob$e poradila s úkoly, 
které na n! u zápisu  ekaly. Bylo to 
nap$íklad poznávání barev, 
geometrických tvar#, znalost zví$átek a 
jejich mlá'at, kreslení obrázk# a mnoho 
dalšího. Dom# si všichni odnesli malé 
dáre ky, které pro n! p$ipravili žáci 
vyšších ro ník# a které jim budou 
p$ipomínat tento významný den. 

Okresní kolo olympiády v anglickém 
jazyce prob!hlo 12. 2. v Havlí kov! 
Brod!. Naši školu reprezentovaly dv! 
žákyn! – Hana Jandová z 8. t$ídy v 
kategorii II. A a Lydie Novotná ze 7. t$ídy 
v kategorii I. A. Lydie Novotná obsadila 
5. místo, Hana Jandová 4. místo. D!v ata 
musela p$edvést svoje znalosti anglického 
jazyka v poslechu, reakci na situaci z 
b!žného života a p$i popisu obrázku.  

14. 2. sehráli chlapci 6. a 7. t$íd 
p$átelské utkání ve florbalu se ZŠ Ždírec 
nad Doubravou a prohráli 13:31.  

18. a 19. 2. prob!hla školní kola 
v matematické sout!ži Pythagoriáda. 
V kategorii žák# 6. t$íd se úsp!šnými 
$ešiteli stali žáci Tomáš Van a, Anežka 
Kavalírová, Josef Doležal a Matouš 
Van a, v kategorii 7. t$íd Ji$í Kazda a 
Libor Machovec. 

Žáci 1. t$ídy spole n! s d!tmi z MŠ 
navštívili 21. 2. místní kino, kde na n! 
 ekaly „"arod!jné pohádky“. 

St$ede ní odpoledne 27. 2. pat$ilo na 
naší škole d!tem z 1.–4. t$ídy. Ve velké 
t!locvi n! se totiž konal tradi ní 
masopustní karneval se sout!žemi. D!ti 
m!ly krásné masky, a tak se nap$. klaun 
mohl pozdravit s celou $adou princezen a 
t$eba i s myškou, vílou, kouzelníky, 
indiány,  melákem,  arod!jnicemi, 
medvídkem, nebo bílou paní. 

Ve dnech 25.–29. 2. 2008 prob!hl 
lyža$ský výcvik v Da%kovicích pro žáky 
7. t$ídy a vybrané žáky z 8. t$íd. D!tem se 
sportovní týden v krásném p$írodním 
prost$edí velmi líbil.  

V m!síci lednu ZŠ zp$ístupnila webové 
stránky. Na adrese www.zskrucemburk.cz 
jsou všem návšt!vník#m stránek 
k dispozici základní informace o škole a  
aktuální zprávy ze života naší školy. 

Další akce p$ipravujeme, budeme o 
nich informovat. P$ejeme všem hodn! 
proslun!ných jarních dn#, dobrou pohodu 
a optimismus. 

kolektiv pedagogických pracovník$ 
 ZŠ Krucemburk 

 
 
 
 
 



INFORMACE Z 25.-30. ZASEDÁNÍ RADY M!STYSE KRUCEMBURK 
 

25. zasedání – 29. 11. 2007 
* Starosta p$edložil RM k projednání 
návrh rozpo tu na rok 2008. Rozpo et 
bude zve$ejn!n na ú$ední desce a 
p$edložen ke schválení ZM. RM 
doporu uje návrh rozpo tu na rok 2008 ke 
schválení ZM. 
* RM schválila výsledek výb!rového 
$ízení na stavbu bytového domu 10 BJ na 
parc. . 734/1 v k.ú. Krucemburk. Sout!že 
se zú astnily 4 firmy z p!ti obeslaných. 
Hodnotící komise rozhodla takto: 
1. Stavos Brno a.s. 
2. Stavounie, stavební a obchodní 
spole nost, spol. s.r.o., Havlí k#v Brod 
3. Chládek a Tint!ra Havlí k#v Brod, a.s., 
Havlí k#v Brod 
4. Stavoprogres Brno, spol. s.r.o., Brno  
Protokol hodnotící komise je sou ástí 
zápisu.  
26. zasedání – 10. 12. 2007 
* RM projednala a schválila návrh 
mandátní smlouvy na zpracování žádosti 
o dotaci na financování odbahn!ní 
rybníka „Pobo enský“ v katastrálním 
území Staré Ransko. Nositelem dotace 
bude m!stys Krucemburk. RM bere na 
v!domí a doporu uje ke schválení ZM. 
* RM projednala výsledek kontroly 
hospoda$ení v MŠ v Krucemburku. 
Z kontroly vzešla pot$eba vypracovat 
dodatek ke z$izovací listin!, budou 
dopln!ny n!které sm!rnice a n!které 
slou eny. M!stys p$ipraví požadované 
úpravy do únorového zasedání ZM. 
Rozpo et bude  len!n po položkách – 
dotace od kraje i od z$izovatele, $editelka 
MŠ p$edloží návrh ke schválení RM do 
konce února b!žného roku, tj. 2008. P$i 
zm!nách nad 5 % musí být schválena 
zm!na rozpo tu RM. RM vzala na 
v!domí auditorskou zprávu. 
* RM projednala výsledek kontroly 
hospoda$ení v ZŠ Krucemburk. 
Hospodá$ka ZŠ informovala RM o 
p$ijatých opat$eních k náprav! nedostatk# 
shledaných p$i kontrole. Rozpo et bude 
 len!n po položkách – dotace od kraje i 
od z$izovatele, $editel ZŠ p$edloží návrh 
ke schválení RM do konce února b!žného 
roku, tj. 2008. P$i zm!nách nad 5 % musí 
být schválena zm!na rozpo tu RM. 
RM bere na v!domí auditorskou zprávu. 
RM projednala návrh úprav  erpání 
rozpo tu v položkách dle  odsouhlaseného 
návrhu z 6. 2. 2007 a konstatuje, že došlo 
k porušení §102 odst.2) zákona  . 
128/2000 Sb. o obcích, a k porušení §28 
odst.2) zákona  . 250/2000 Sb. Ukládá 
$editeli ZŠ p$edložit smlouvu s firmou 
UNET Poli ka na pronájem budovy 
k umíst!ní anténního systému.  
RM vzala na v!domí auditorskou zprávu. 

* RM projednala žádost ing. Binka o 
podporu p$i oprav! památky. Jedná se o 
p$ísp!vek na opravu kulturní památky 
„"ervená vila“. RM vzala na v!domí a 
doporu ila projednat záležitost podrobn!ji 
s ing. Binkem. 
* RM projednala žádost pana 
D$evíkovského a Jany Jarošové o prodej 
pozemku, stavební parcely  . 346 v k.ú. 
Krucemburk. RM bere na v!domí a 
postupuje k projednání ZM. 
* RM projednala nabídku k výkupu akcií 
"S a prodej v sou asnosti nedoporu uje. 
* RM projednala návrh programu 
zasedání ZM 13. 12. 2007. 
* RM projednala v rámci bodu  . 1 zm!nu 
návrhu rozpo tu na rok 2008. Návrh 
rozpo tu bude zm!n!n na stran! p$íjm# o 
 ástku 1.133.800 K  (p$ísp!vek obcí na 
odbahn!ní rybníka Pobo enský), celková 
 ástka na stran! p$íjm# je 45.859.100 K . 
Na stran! výdaj# bude zm!na o  ástku 
1.160.000 K  (odbahn!ní rybníka 
Pobo enský) a o  ástku 50.000 K  
(obnova a oprava kulturních památek). 
Celková  ástka na stran! výdaj# je 
45.608.400 K . 
RM bere na v!domí a doporu uje ke 
schválení ZM. 
27. zasedání – 7. 1. 2008 
* RM projednala a schválila návrh 
dodatku  . 2 k „Vnit$ní organiza ní 
sm!rnici m!styse Krucemburk“ bez 
p$ipomínek. Schválený dodatek je 
p$ílohou zápisu. 
* RM projednala a schválila rozpo tové 
zm!ny k 31. 12. 2007 dle tabulky 
p$iložené k zápisu. 
* RM projednala návrh smlouvy s firmou 
COMA, s.r.o. Poli ka, na provozování 
p$evad! e internetové sít! UNET, 
umíst!ného na budov! ZŠ. Starosta 
informoval RM o jednání se zástupcem 
firmy COMA. Nabídnutá náhrada ve výši 
6.000 K /rok se RM jeví jako 
podhodnocená a ukládá místostarostovi 
prov!$it podmínky pronájmu v okolních 
obcích. 
* RM projednala žádost ing. V. K. o 
prodej  ásti pozemku p. . 442/5 v k.ú. 
Hluboká. Stejná žádost byla podána již 
v roce 2003. Žádost byla tehdejším ZO 
zamítnuta a ing. Kupkovi byly pozemky 
pronajaty. Protože nenastal d#vod 
rozhodnutí m!nit, RM žádost zamítá. 
28. zasedání – 23. 1. 2008 
* RM projednala návrhy zm!n 
k projektové dokumentaci 10 BJ 
Krucemburk, podané firmou STAVOS 
Brno, a.s., které se týkají stavebních úprav 
a zvolení jiné varianty systému vytáp!ní. 
Zm!ny navrhovaných stavebních úprav a 
zm!ny vytáp!ní a odkou$ení jsou 

samostatné p$ílohy zápisu. Stavební 
úpravy RM schvaluje bez výhrad. RM 
ukládá zapracovat uvedené zm!ny 
do projektové dokumentace a projednat se 
stavebním ú$adem. 
RM projednala Dodatek  . 1 ke smlouv! o 
dílo ze dne 21. 12. 2007 se zhotovitelem 
zakázky 10 BJ Krucemburk firmou 
Stavos Brno, a.s., z d#vodu zm!ny výše 
DPH z 5% na 9%,  ímž dochází k celkové 
zm!n! ceny díla. 
* RM projednala požadavek Krajské 
knihovny v Havlí kov! Brod! o finan ní 
p$ísp!vek do vým!nného fondu knih. 
Vzhledem k tomu, že nebyla navržena 
konkrétní  ástka, RM stanovila  ástku ve 
výši lo%ského roku, a to 4.000 K . 
* Starosta seznámil RM s Dodatkem 
smlouvy o výp#j ce majetku – MŠ 
Krucemburk, který RM projednala a 
schválila. Dodatek se týká p$edevším 
pojišt!ní budovy a hrazení n!kterých 
služeb (revize apod.) a je p$ílohou zápisu. 
* Rozhodnutím RM byla stanovena cena 
litinového k$íže na most! ve Starém 
Ransku, který m!stys Krucemburk 
p$evzal do svého vlastnictví, na  ástku 
15.000 K . 
* RM projednala a schválila zadávací 
podmínky pro vyhlášení ve$ejné sout!že, 
výb!rové $ízení na zhotovitele ve$ejné 
zakázky – Stavební úprava ZŠ 
Krucemburk. Jedná se o vým!nu oken a 
technologické vybavení kuchyn!. 
* RM projednala a schválila návrh na 
prodloužení vodovodního $adu v ulici 
Javorová od  p. 322 na konec obytné 
zástavby. Prodloužení by se uskute nilo 
sou asn! s výstavbou splaškové 
kanalizace a pokládalo by se do jednoho 
výkopu. 
* RM projednala žádost ob an# o 
položení kabelového vedení 
k zahrádká$ské kolonii u rybníku 
„Za'ák“. Na  celkových nákladech (cca 
44.800 K ) by se obec podílela 50 %, 
majitelé zahrádek 25 % a Rybá$ský svaz 
rovn!ž 25 %. RM s položením kabelu 
elektrického vedení souhlasí. 
29. zasedání – 11. 2. 2008 
* RM projednala požadavek na vyjmutí 
pozemku ur eného k pln!ní funkcí lesa. 
Jedná se o pozemek  íslo 384/2 o vým!$e 
4923 m2 v k.ú. Krucemburk, a to 
v souvislosti se zm!nou ÚP  . 6. RM 
souhlasí a doporu uje ZM ke schválení. 

Pozemek se nachází podél ulice Nade 
mlejnem ke k$ižovatce s ulicí Na 
Vini kách. Pozemek z#stane zalesn!n.    

* RM byla seznámena s pr#b!hem akce 
„"OV a kanalizace Krucemburk“ a se 
zm!nami, které nastaly p$i realizaci stoky 
A1. Jedná se p$edevším o sou asnou 



vým!nu deš&ové kanalizace, která je 
doposud roubená z kamene a na n!kolika 
místech se již za ala propadat. RM bere 
zm!ny na v!domí a doporu uje ZM ke 
schválení. 
* RM projednala žádost SDH 
Krucemburk na po$ízení spolkového 
praporu ke 130. výro í jeho založení. 
Cena praporu bude  init cca 40.000 K . 
RM schvaluje zhotovení praporu. 
* Starosta informoval RM o programu 
Ministerstva pro místní rozvoj na 
výstavbu podporovaných byt#. RM 
schválila zadání studie na výstavbu 
bytového domu cca 8 bytových jednotek 
v prostoru za silnicí pod parkem. 
* Starosta informoval RM o možnosti 
pozemkových úprav katastru Hluboká a 
Krucemburk. Pozemkový ú$ad již 
p$ipravuje podklady k zamýšleným 
pozemkovým úpravám. 
30. zasedání – 25. 2. 2008 
* RM projednala zadávací dokumentaci a  
podmínky ve$ejné zakázky „Stavební 
úpravy objektu Základní školy 

Krucemburk“. Jedná se o vým!nu oken a 
dve$í a stavební úpravy kuchyn! a její 
vybavení. P$edpokládaná cena zakázky 
bez DPH  iní 11.500.000 K . RM 
projednala jmenování hodnotící komise 
ve složení Mgr. Ji$í Havlí ek, František 
Hoke, Ing. František Kujan, Ji$ina 
Moravcová, Ing. Ji$í Kohl, termín 
vyhodnocení 18. b$ezna 2008 ve 12.15 
hodin. RM souhlasí s výb!rem a 
oslovením firem LEVEL, a.s., Praha, 
Vratislav Tureni  – INKLEZ Havlí k#v 
Brod, Chládek a Tint!ra, a.s.. Havlí k#v 
Brod, Stavos, a.s. Brno, Stavospol, spol. 
s r.o., Jihlava. RM schvaluje podmínky 
pro zadání ve$ejné zakázky. 
* RM projednala podané žádosti 
neziskových organizací o p$ísp!vky na 
jejich  innost a schvaluje finan ní 
p$ísp!vky v následující výši: 
Svaz t!lesn! postižených, místní 
organizace Chot!bo$            1.500,- K  
Klub filatelist# Krucemburk      1.500,- K  
Cyklo klub Oberbank Krucemburk  
             3.000,- K  

PERUN KLUB Hluboká           5.000.- K  
TJ Spartak Staré Ransko          25.000,- K  
Spolek p$átel Krucemburku      1.500,- K  
TJ Sokol Krucemburk          25.000,- K  
Loutkové divadlo Oblázek Krucemburk
                 2.000,- K  
Divadlo Štr#dl Krucemburk    11.500,- K  
Šachový oddíl Krucemburk      1.500,- K  
Spolek zahrádká$# Krucemburk   
             1.000,- K  
Centrum pro zdravotn! postižené 
Havlí k#v Brod         1.500,- K  
* RM projednala a schválila návrh 
provozního a sanita ního $ádu 
Pe ovatelské služby Krucemburk a 
s p$edloženým návrhem souhlasí bez 
p$ipomínek. 
* RM projednala žádost katolické farnosti 
o poskytnutí finan ních prost$edk# na 
opravu v!že a st$echy katolického kostela, 
jak ZM p$islíbilo v lo%ském roce. RM 
schvaluje  ástku ve výši 75.000 K  a 
navrhuje provést rozpo tovou zm!nu. 

 

INFORMACE Z 9. A 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M!STYSE KRUCEMBURK 
 

9. zasedání – 13. 12. 2007 
* ZM projednalo výsledek ve$ejné 
zakázky na poskytnutí úv!ru 
VZZP(/03/2007 a potvrdilo rozhodnutí 
RM na základ! zmocn!ní ZM usnesením 
 . 6/2007/8 ze 31. 10. 2007. Smlouva o 
úv!ru ve výši 8.000.000 K  k 
dofinancování výstavby „Bytový d#m na 
parc.  . 734/1 v k.ú. Krucemburk“ bude 
uzav$ena s finan ním  ústavem "eská 
spo$itelna, a.s., pobo ka Havlí k#v Brod, 
za cenu 2.814.887 K . 
* ZM projednalo výsledek ve$ejné 
zakázky na zhotovitele stavby 10 BJ 
VZZP(/04/2007 a potvrdilo rozhodnutí 
RM na základ! zmocn!ní ZM usnesením 
 . 6/2007/8 ze dne 31. 10. 2007, která 
ur ila po$adí uchaze #. Sout!že se 
zú astnily 4 firmy z p!ti obeslaných. 
Hodnotící komise rozhodla takto: 
1. Stavos Brno, a.s. 
2. Stavounie, stavební a obchodní 
spole nost, spol. s.r.o., Havlí k#v Brod 
3. Chládek a Tint!ra Havlí k#v Brod, a.s., 
Havlí k#v Brod 
4. Stavoprogres Brno, spol. s.r.o., Brno 
* ZM na návrh RM projednalo a schválilo 
navýšení poplatk# za sto né s platností od 
1. 1. 2008 pro ob any v Krucemburku na 
15 K /m³ a ve Starém Ransku na 11 
K /m³. 
* ZM  projednalo a schválilo rozpo tové 
zm!ny na rok 2007 a zmoc%uje RM ke 
schválení kone né úpravy rozpo tu k 31. 
12. 2007 na stran! p$íjm# a výdaj#. 
* ZM  projednalo a schválilo prodej 
pozemku st. parc.  . 346 v k.ú. 

Krucemburk nabyvatel#m: Jana Jarošová, 
Havlí k#v Brod, a Jaroslav D$evíkovský, 
Hlinsko, za cenu 30 K  za 1 m2. 
* ZM projednalo a schválilo prodej 
pozemku parc. . 1741 v k.ú. Krucemburk, 
nabyvatel Karel Losenický, Praha, za 
cenu 30 K  za 1 m2. Nabyvatel z$ídí VB 
právo ch#ze a jízdy na pozemku 1741 po 
celé délce p$ilehlého oplocení domu  p. 
94 pro manž. Novotných v ší$i 4 m. 
* ZM projednalo a schválilo  rozpo et na 
rok 2008: Na stran! p$íjm# ve výši 
45.859.100 K  a na stran! výdaj# ve výši 
45.698.400 K . 
* ZM projednalo a schválilo oficiální 
termíny svateb na rok 2008. Svatební 
ob$ady se budou konat bezplatn! každou 
 tvrtou sobotu v m!síci, tj.: 24. 1., 28. 2., 
28. 3., 25. 4., 23. 5., 27. 6., 25. 7., 22. 8., 
26. 9., 24. 10., 28. 11. a 19. 12. 2008. 
* ZM projednalo a schválilo p$ijetí 
litinového k$íže s historickým oplocením 
na parc.  . 439 v k.ú. Staré Ransko do 
majetku obce na základ! Vyhlášky o 
nálezech ze dne 22. 5. 2007. Protože se od 
doby vyv!šení po stanovenou dobu žádný 
vlastník nep$ihlásil, p$ipadla výše 
uvedená v!c do majetku m!styse 
Krucemburk. 
10. zasedání – 27. 2. 2008 
* ZM vyhlašuje na základ! sm!rnice  . 
1/2006 o vytvo$ení a použití ú elových 
prost$edk# „Fondu rozvoje bydlení na 
území obce Krucemburk“ výb!rové $ízení 
na poskytnutí p#j ek z tohoto fondu pro 
rok 2008. Uchaze i o tuto p#j ku mohou 
podat žádost na Ú$ad m!styse 

Krucemburk v dob! od 10. b$ezna do 18. 
dubna 2008. P$id!lení p#j ek bude 
rozhodnuto na zasedání ZM 30. dubna. 
Tiskopisy žádosti obdržíte na ÚM. 
* ZM projednalo a schválilo požadavek 
na vyjmutí pozemku ur eného k 
pln!ní funkcí lesa. Jedná se o pozemek 
 íslo 384/2 o vým!$e 4923 m2 v k. ú. 
Krucemburk, a to v souvislosti se zm!nou 
ÚP  . 6. 
* ZM projednalo a schválilo požadavek 
ZŠ Krucemburk o p$evedení výsledku 
hospoda$ení roku 2007 v  ástce 62.793,20 
K  do rezervního fondu ZŠ a odpis# 
DHM v  ástce 22.692,80 K  do fondu 
reprodukce majetku. 
* ZM projednalo a schválilo požadavek 
MŠ Krucemburk o p$evedení výsledku 
hospoda$ení roku 2007 v  ástce 42.161,26 
K  do rezervního fondu MŠ. 
* ZM projednalo a schválilo smlouvu na 
v!cné b$emeno pro "EZ Distribuce, a.s. 
Praha, pro uložení kabelu NN do 
pozemku m!styse za ú elem p$ipojení "S 
4 v ulici Za Parkem. 
* ZM projednalo a schválilo smlouvu na 
v!cné b$emeno pro V"P Net, s.r.o., a 
Zem!d!lská a.s. Krucemburk pro uložení 
plynovodu do pozemku m!styse za 
ú elem p$ipojení sušky obilí. 
* ZM schválilo podepsání smlouvy o 
smlouv! budoucí pro firmu Lubomír 
Nendál, Ž'ár nad Sázavou. o prodeji  ásti 
pozemku p. . 1366/1 v pr#myslové zón! 
(zbytkový pozemek u silnice k (ece cca 
1900 m2) za ú elem vybudování porážky 
dobytka. 



* ZM schválilo podobu návrhu znaku 
obce k podání žádosti o jeho schválení 
Heraldickým výborem Poslanecké 
sn!movny Parlamentu "R. 
* ZM schválilo termíny konání zasedání 
ZM v roce 2008 následovn!: 30. 4., 26. 6., 
3. 9., 29. 10., 17. 12. 
* ZM schválilo zm!ny na stoce A1 na 
akci "OV a kanalizace Krucemburk dle 
doporu ení RM. 
* ZM schválilo odkup pozemk# p. . 
1022/1, 1022/4 a 974/14 v k.ú. 
Krucemburk od "STV Praha za cenu 30 
K /m2. Pozemky využívá obec jako 
místní komunikace. 
 

ZPRÁVA Z MATRIKY 
 

K 31. 12. 2007 bylo v obcích 
Krucemburk, Staré Ransko a Hluboká 
p$ihlášeno k trvalému pobytu celkem 
1.650 osob: v Krucemburku 1.401 
ob an#, na Starém Ransku 194 ob an# a 
v Hluboké 55 ob an#. B!hem roku se 
k trvalému pobytu p$ihlásilo 38 ob an#, 
34 ob an# se odhlásilo. Narodilo se 15 
d!tí a 15 ob an# zem$elo. 

V roce 2007 se dožilo významných 
životních jubileí: Krucemburk – 70 let 9 
ob an#, 75 let 16 ob an#, 80 let 5 ob an#, 
85 let 3 ob ané, 90 let 1 ob an, 91 let a 
více 5 ob an#; Staré Ransko – 70 let 1 
ob an, 75 let 2 ob ané, 80 let 1 ob an; 
Hluboká – 70 let 1 ob an, 75 let 2 
ob ané, 80 let 1 ob an, 90 let a více 1 
ob an  

 
 

 
"eský Podací Ov $ovací Informa&ní 

Národní Terminál 
Ú$ad na cest! k lidem  
Od 1. 2. 2008 je i na našem ú$ad! možné 
na po kání vydávat ov!$ené výpisy 
z ve$ejných informa ních systém# , a to z 
Katastru nemovitostí, Rejst$íku trest#, 
Obchodního rejst$íku a Živnostenského 
rejst$íku. Tato služba je zpoplatn!na, 
poplatky se platí ihned v hotovosti. 
P$ipomínáme ú$ední hodiny :  
Pond!lí a st$eda vždy 8.00-11.30 hod., 
12.30– 17.00 hod. 

Ji"ina Valecká 
 

POD!KOVÁNÍ 
 

Vážený pane starosto, 
dovolte, abychom Vám pod kovali za 

spolupráci p$i po$ádání „T$íkrálové 
sbírky 2008“. Ve Vaší obci Krucemburk 

bylo vybráno celkem 23.500 K . 

V naší oblasti (oblasti p#sobnosti 
havlí kobrodské charity) se vybíralo na 
rekonstrukci objektu, ve kterém bude 
vytvo$eno zázemí pro charitní služby, na 

nákup speciálních pom#cek pro domácí 
hospicovou pé i v regionu, dále pro 
p$ímou pomoc lidem v tísni a pro pomoc 
d!tem základní školy na Jamajce. 
V regionálním tisku budeme informovat o 
celkové  ástce vybrané v celé oblasti i o 
 ástkách vybraných v jednotlivých 
m!stech a obcích. Stejn! tak budeme 
informovat ve$ejnost prost$ednictvím 
tisku o zp#sobu využití získaných financí. 

Ješt! jednou mnohokrát d!kujeme za 
vst$ícnost pracovník# Vašeho ú$adu. 
Bez této pomoci bychom sbírku obtížn! 
organizovali. 

S p$áním úsp!šného roku 2008 a 
všeho dobrého za pracovníky Oblastní 
charity Havlí k#v Brod.  

Miroslava Vodrážková,  
koordinátorka TS 2008 

 

CO NOVÉHO NA 
VYSO"IN! 

 

M sta a obce Vyso&iny se 
p$edstavily na Regiontouru 

Tradi n! na za átku roku od 10. do 13. 
ledna se Vyso ina spole n! s ostatními 
kraji p$edstavila na veletrhu Regiontour 
2008 v Brn!. Celý veletrh byl jako 
obvykle zam!$en na propagaci 
zajímavých míst naší republiky a 
jednotlivé obce a m!sta se p$edhán!ly 
v originalit! svých prezentací. Osobn! se 
domnívám, že Vyso ina ve vysoké 
konkurenci nabídek dopadla velmi dob$e. 
Její originální program v režii 
nep$ehlédnutelného Petra Píši z T$ešt! – 
toho  asu hostujícího herce v Národním 
divadle – zaujal velké množství divák# a 
sklidil zasloužený úsp!ch. 

Na veletrhu byla rovn!ž p$edstavena 
krajem Vyso ina nov! z$ízená 
p$ísp!vková organizace Vyso ina 
Tourism. Je to práv! pot$eba koordinace a 
systemati t!jší propagace Vyso iny jako 
vhodného cíle pro  eské i zahrani ní 
turisty, která vedla k založení speciální 
organizace. Bude nyní na podnikatelích 
v oblasti cestovního ruchu, obcích a 
m!stech, aby s pomocí Vyso iny Tourism 
spojili své síly a naši Vyso inu lépe a 
efektivn!ji propagovali jako p$itažlivou 
turistickou destinaci. P$edpokládám, že 
první díl í záv!ry o úsp!šnosti tohoto 
nového projektu Vyso iny budeme moci 
u init za rok práv! na Regiontouru 2009. 
 

Krajské policejní $editelství  
na Vyso&in  s nejv tší 

pravd podobností bude… 
V pátek 11. ledna se hejtmani všech 

kraj# setkali v Brn! s ministrem vnitra 
Ivanem Langerem. Krom! dalších bod# 
programu nás ministr seznámil 
s postupem reformy Policie "R. Pro náš 

kraj považuji v této chvíli za 
nejvýznamn!jší, že pan ministr poprvé 
ve$ejn! potvrdil, že cílem ministerstva je 
do konce roku 2012 z$ídit ve všech 
krajích krajská policejní $editelství jako 
samostatné organiza ní a ú etní jednotky.  

Potvrzení plánu z$ídit postupn! krajská 
policejní $editelství ve všech krajích 
samotným ministrem považuji za pr#lom 
v p$ístupu Ministerstva vnitra 
k budoucímu organiza nímu uspo$ádání 
Policie "R. Zárove% si troufám $íci, že 
kraj Vyso ina bude schopen vytvo$it 
všechny pot$ebné podmínky pro ustavení 
krajského policejního $editelství v Jihlav! 
ve velmi krátké dob!. Zastupitelstvo kraje 
Vyso ina již n!kolikrát deklarovalo sv#j 
zájem o zvýšení bezpe nosti ob an# 
Vyso iny a je p$ipraveno podniknout 
pot$ebné kroky k co nejrychlejšímu 
reálnému zahájení  innosti krajského 
policejního $editelství na Vyso in!. 

Bude to práv! vznik krajského 
policejního $editelství, který odstraní 
doposud komplikovanou situaci p$i 
krizových situacích v komunikaci mezi 
jednotlivými složkami integrovaného 
záchranného systému (hasi i, policie, 
záchranka). Rovn!ž tak dojde k tolik 
pot$ebnému sjednocení $ízení d#ležitých 
krajských institucí. 
Pod kování 

Ke konci roku 2007 a na za átku roku 
2008 jsem obdržel mnohá váno ní a 
novoro ní p$ání. Protože jsem nesta il na 
všechna reagovat, dovoluji si i touto 
cestou všem velmi pod!kovat. Moc si 
toho vážím. 

       Miloš Vystr!il, 
      hejtman Vyso!iny 

 

ZDRAVOTNICKÁ 
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 

INFORMUJE 
 

Zde najdete informace, co je t$eba v!d!t 
o zdravotnické záchranné služb! (ZZS) – 
jak volat tís%ovou linku, co d!lat do 
p$íjezdu sanity a co po jejím odjezdu. 
Postupem podle t!chto instrukcí nám 
usnadníte práci a umožníte nám ú innou 
záchranu lidského zdraví nebo života. 

ZZS poskytuje neodkladnou zdravotní 
pé i p$edevším p$i akutním ohrožení 
života d!tí i dosp!lých. Je to zejména p$i 
t!chto stavech: 
  poruchy v!domí 
  zástava dechu a ob!hu 
  cévní mozkové p$íhody 
  bolesti na hrudi 
  dušnost 
  k$e ové stavy 
  úrazy 
  dopravní nehody 



Pokud jste sv!dky takové situace, zachovejte klid a volejte 
bezplatné telefonní  íslo: 155 

Srozumiteln  odpov zte na otázky operátora: 
1. Co se stalo (bezv!domí, k$e e, úraz, dopravní nehoda...). 
2. Kolik je postižených (a zda je pot$eba vyproš&ovací technika). 
3. Jaké jsou hlavní p$íznaky (stav v!domí, dýchání, p$idružené 
nemoci, p$ípadn! jméno a v!k postiženého). 
4. Odkud voláte – obce nebo místo (na dálnici místo i sm!r, tj. 
odkud kam), ulici,  íslo domu, poschodí, významné orienta ní 
body. 
5. Uve'te své jméno, nevypínejte telefon, z kterého jste podali 
výzvu. 
6. Poslouchejte rady dispe erky a p$ed dokon ením hovoru 
nepokládejte telefon. 

P$ed p$íjezdem zdravotnické záchranné služby poskytn te 
první pomoc: 
  postiženého oslovte, a pokud s Vámi mluví, komunikujte 

s ním 
  pokud na oslovení nereaguje, položte jej na záda, 

nepodkládejte mu hlavu a postiženého neposazujte 
  zjist!te, zda dýchá (zda se zvedá hrudník a cítíte proud 

vydechovaného vzduchu) 
  pokud dýchá, uložte postiženého na bok a stále ho sledujte 
  pokud nedýchá, prohlédn!te mu dutinu ústní a vy ist!te ji od 

event. zvratk#, zbytk# potravy, pop$. vyjm!te zubní protézy 
  zpr#chodn!te dýchací cesty záklonem hlavy a zvednutím 

brady 
  pokud stále nedýchá a stále nereaguje na oslovení, zahajte 

srde ní masáž stla ováním hrudníku v jeho st$edu a st$ídejte 
ji s um!lými dechy z úst do úst v pom!ru 30:2 (30 stla ení 
hrudníku, poté 2 vdechy) a opakujte bez p$estání do p$íjezdu 
záchraná$# 

  masivní krvácení zastavte p$iložením tlakového obvazu  i 
p$ímým stla ením krvácející cévy 

  pokud možno vyšlete další osobu p$ed d#m, aby 
záchraná$#m usnadnila nalezení místa postiženého, a zav$ete 
psa 

  v p$ípad!, že Vám zdravotnické opera ní st$edisko sd!lí, že 
posílá na místo leteckou záchrannou službu, pokud možno 
ozna te místo události – mávejte kusem látky 

  zav$ete  i odve'te domácí zví$ata, zav$ete dve$e domu  i 
auta 

  po p$istání se k vrtulníku nep$ibližujte, hrozí nebezpe í 
úrazu 

Tím, že jste zavolali na tís%ovou linku 155 a operátor 
vyhodnotil Vaši výzvu jako ohrožení zdraví  i života, byl 
aktivován záchranný $et!zec profesionální zdravotnické pomoci. 
K Vašem  blízkému mí$í profesionální záchraná$i. 
Záchraná$i p$ijeli na místo ošet$ení 
Díky profesionalit! záchraná$# a vybavení sanitních vozidel, 
která jsou vlastn! mobilními ordinacemi, mohou být okamžikem 
p$íjezdu k Vašemu blízkému ihned na míst! zahájeny zákroky, 
vedoucí k záchran! jeho zdraví  i života. Ty se d$íve odehrávaly 
až v nemocnici. 
Záchraná$i odjeli z místa ošet$ení 
Z místa zásahu mí$í sanitka na p$íjmové odd!lení nemocnice, 
jejíž název Vám byl sd!len. "as, než dojede Váš blízký do 
nemocnice, není hluchým místem. Sanitní vozidlo je pln! 
vybaveno k ošet$ení a lé b! širokého spektra závažných stav# 
ohrožujících zdraví nebo život pacienta. Její vybavení odpovídá 
jednotce intenzivní pé e v nemocnici, takže i v sanitce léka$ 
nebo záchraná$ d#kladn! vyšet$uje pacienta, zahajuje lé bu a 
p$ipravuje pacienta na p$íjem v nemocnici. Sanitka sm!$uje do 
nejbližšího vhodného zdravotnického za$ízení, kde už jsou na 
p$íjem Vašeho blízkého p$ipraveni a o ekávají ho. Pacient zde 

bude dále podrobn! vyšet$en. Vyšet$ení probíhají postupn! a 
zaberou ur itý  as podle onemocn!ní  i úrazu. Proto se snažte 
být trp!liví. D$íve než hodinu po odjezdu sanitky nemá význam 
telefonovat do nemocnice a zjiš&ovat aktuální informace. 
Váš blízký je v pé&i profesionál%. 
Zdravotnická záchranná služba kraje Vyso ina pr#b!žn! 
vyhodnocuje kvalitu své práce. Naší snahou je neustíle zlepšovat 
jak odbornou, tak i lidskou kvalitu služeb, kterou poskytujeme. 
 

Nemocnice Havlí&k%v Brod 
úst$edna         569 472 111 
Informa ní centrum      569 472 231 
ARO          569 472 509 
D!tská JIP (všechny p$íjmy)    569 472 568 
Gynekologie ambulance     569 472 396 
Gynekologie odd!lení     569 472 399 
Chirurgie ambulance      569 472 542 
- traumatologická  (od 15:30 hod. 569 472 464) 
Chirurgie ambulance – neúrazová  569 472 281 
Chirurgie JIP        569 472 289 
Infek ní ambulance      569 472 318 
(7:00 – 15:00 hod.) 
Infek ní odd!lení       569 472 321 
Interna ambulance      569 472 348 

(od 15:30 hod. 569 472 444) 
Interna JIP         569 472 361 
Neurologie ambulance     569 472 363 

(od 15:30 hod.  569 472 373) 
Neurologie odd!lení      569 472 373 
O ní ambulance (do 15:30 hod.)  569 472 303 
Onkologie         569 472 579 
Plicní ambulance       569 472 450 
Plicní odd!lení       569 472 451 
Porodnice         569 472 397 
Psychiatrie        569 478 111 
Urologie ambulance      569 478 465 
Ušní, nosní, kr ní ambulance   569 472 426 
Ušní, nosní, kr ní odd!lení    569 472 428 
 

Nemocnice Nové M sto na Morav  
úst$edna         566 683 111 
ARO          566 683 802 
D!tské ambulance      566 683 367 
D!tské odd!lení       566 683 365 
Gynekologie ambulance     566 683 322 
Gynekologie odd!lení     566 683 340 
Chirurgie ambulance      566 683 241 
Chirurgie JIP        566 683 732 
Infek ní odd!lení       566 683 395 
Interní ambulance      566 683 290 
      (15:30 – 7:00 hod. 566 683 310) 
Interní JIP         566 683 310 
Neurologie ambulance     566 683 412 
Neurologie odd!lení      566 683 414 
Porodnice         566 683 327 
Ušní, nosní, kr ní ambulance   566 683 263 
Ušní, nosní, kr ní odd!lení    566 683 262 

 
 

P ÍJEMNÉ PROŽITÍ 

SVÁTK! VELIKONO"NÍCH 

VÁM P EJE  

REDAKCE



VZPOMÍNKA  
NA VÝZNAMNÉHO  RODÁKA 

 
Práv  v tomto b!eznovém p!edvelikono"ním období uplynulo 

padesát let od smrti bývalého legioná!e, politika a diplomata, 
rodáka z nedaleké vesnice Rovný ing. Jana Nováka. Krucemburk 
a Ransko, kde m l 
svoje blízké, si 
zamiloval tak, že se 
sem po celou dobu 
života vracel ze 
všech kout# sv ta, 
kam jej osud zavál. 

Jan Novák se 
narodil 27. prosince 
1891 v Rovném ".p. 
6 otci Janu 
Novákovi a matce 
Františce, roz. 
Fidlerové, ze Ždírce 
nad Doubravou. 
Obecnou školu ve 
Slavíkov  navšt voval v letech 1897-1904, m š$anskou školu 
v Chot bo!i v letech 1904-06. Poté se vyu"il obchodním 
p!íru"ím a pracoval v obchod  s módním zbožím v Nymburce. 1. 
zá!í 1914 rukuje do c.k. armády a po krátkém výcviku odjíždí 
v !íjnu na srbskou frontu. O jeho nadšení bojovat za císa!e a jeho 

rodinu sv d"í to, že již koncem 
!íjna je v srbském zajetí a od 1. 
11. 1914 se stává dobrovolníkem 
srbské armády, posléze bojuje 
v !adách 122. francouzského 
pluku v Soluni. Pro t žkou 
malárii je lé"en v ruské 
nemocnici, depatriován do 

Francie a na podzim r. 1917 propušt n jako legioná! z armády. 
Období rekonvalescence využívá ke studiu a získání diplomu na 
obchodní akademii v Nantes ve Francii. Následuje služba 
v "eskoslovenské armád .  

Svoje jazykové znalosti, znalost prost!edí a kontakty 
v zahrani"í nabízí nov  vznikajícímu Ministerstvu zahrani"ních 
v cí %eskoslovenské republiky. R. 1920 je p!id len jako ú!edník 
na konzulát v jugoslávském B lehrad , cestovní pas vypovídá 
také o jeho p#sobení na konzulátu v Rumunsku a n kolika 
okolních státech. V r. 1922 se ocitá na zastupitelském ú!ad  v 
Lublani. Zde v r#zných funkcích jako honorární ú!edník pracuje 
až do r. 1930, kdy se vrací na MZV v Praze. Této p!íležitosti 
návratu do vlasti využívá ke studiu na VUT v Praze (Vysoká 
škola obchodní, obor politicko-hospodá!ský) a úsp šn  kon"í 
studia v r. 1935. V r. 
1936 je p!id len na 
konzulát %SR 
v B lehrad , kde se 
následn  stává 
generálním konzulem. 
Roku 1939 odmítne 
návrat do okupované 
vlasti, dochází tedy 
k propadnutí 
ob"anských práv a 
majetku. V Jugoslávii 
vykonává r#zná zam stnání. Po napadení Jugoslávie nacisty 
(1941) prchá za dramatických okolností p!es n kolik zemí do 
Damašku, odtud do Palestiny. Zde se hlásí do služby zahrani"ní 
diplomacie Benešovy exilové vlády a následn  se stává od 27. 2. 

1942 generálním konzulem v libanonském Bejrútu. Od 1. 2. 
1943 p!ebírá !ízení konzulátu v Jeruzalém  od J. M. Kadlece, 
který se stává velvyslancem %R v Teheránu. Zde se neúnavn  
podílí na formování "eských bojových jednotek na St!edním 
východ . Dokumenty a fotografie dokazují, jakým vlasteneckým 
zápalem a nadšením pro svobodnou republiku on i jeho 
spolupracovníci žili. Funkci generálního konzula zastával do 
podzimu r. 1948, poté pracoval na MZV v Praze jako vrchní 
odborový rada. R. 1950 je pensionován a odchází do d#chodu. Je 
jasné, že jako prvorepublikový diplomat a spolupracovník v r. 
1948 zesnulého Jana Masaryka a Dr. E. Beneše nemohl z#stat 
v diplomatickém sboru komunistického státu. Po svém 
penzionování se vrací b hem letních m síc# na rodnou 
Vyso"inu, miloval p!edevším okolí Starého Ranska a 
Krucemburku. Jako vášnivý rybá! a milovník p!írody d#v rn  
znal všechny potoky, t#n  a rybníky v okolí. 

Umírá 12. b!ezna 1958, tehdy záke!ná rakovina p!ervala jeho 
životní osudy. Spo"inete-li n kdy pohledem na jeho náhrobku na 
studeneckém h!bitov , pak jist  uznáte, že delší nápis na jeho 
pomníku je pln  zasloužený a p!ipomíná nám slavného rodáka. 
 Foto: 
- Ing. J. Novák (vlevo) s jugoslávským královským párem v B lehrad  r. 1937 
- !s. a zahrani"ní vyznamenání 
- Slavnostní p#ehlídka "s. vojenské jednotky p#ed odchodem na severoafrické 
bojišt  r. 1943  

Josef Štefánek 

TAJEMNÁ CHODBA 
 

Na Velký pátek v roce 1959 vlá"el traktorista místního JZD 
František Kasal pole nedaleko T!í k!íž#. Pojednou se zadní kolo 
traktoru propadlo a v poli se objevila velká díra. Traktor byl 
vyprošt n a zjistilo se, že díra sm !uje do jakési podzemní 
chodby nebo štoly. V následujících dnech o velikono"ních 
svátcích k tomuto  místu chodily davy lidí, i když po"así bylo 
deštivé a pole rozblácené. Místní amatérští speleologové Jaroslav 
Dobrovolný s bratrem Old!ichem, Antonín Gigal a Pepík 
Zrzavý-Joukl provedli podzemní pr#zkum a fotografickou 
dokumentaci. Chodba vedla sm rem ke katolické fa!e. Byla však 
zavalená z!ejm  následkem náletu v roce 1945. Sm rem nahoru 
se rozdvojovala, ale její stav byl natolik špatný, že nedovoloval 
pokra"ovat v cest . Kolem této chodby bylo mnoho dohad#. 
N kte!í lidé jí p!isuzovali funkci z dob existence 
krucemburského hradu nebo tvrze, který !ádoví rytí!i snad 
postavili kdesi na K!ížovém vrchu. Pravda byla asi pon kud jiná. 
Šlo pravd podobn  o štoly, které nechal v 19. století razit 
direktor železáren v Ransku Václav Jettel, když hledal 
v B!ezince a pod K!ížovým vrchem ložiska železné rudy a uhlí. 
Tento prostor je z!ejm  protkán i dalšími štolami. 

   Pavel Vomela 
 

PAM ! NA PAPÍRU ZAPSANÁ 
 

Letošní neobvykle teplá a suchá zima probouzí naši zv davost 
nad vývojem po"así do budoucna. P!e"t me si pro zajímavost  
zápisky bývalého purkmistra Jana Zerzavého, který je sám 
nazývá „pam tí hodnou zapsání“. Zápisky jsem pouze foneticky 
p!epsal, bez úprav slohu a dobových výraz#, ani pravopis ješt  
tehdy nem l svá p!esná pravidla. Vychutnejme si tedy "eštinu, 
jíž se mluvilo p!ed tém ! 170 lety.  
 

Pam $ hodná k zapsání      Roku 1837 
Jak se zjara dlouho neza"alo set. Zjara p#išly takový hrozný 

dešt  že se neza"alo set až 25m tejdnu po vanocích a to sice po 
svatým duchu, a však se ješt  hrozn  bídn  selo, pon vadž 
každého dne pršelo, lidi jeli set ovsy a dvakrát namísto p#irazily, 



což pro mokro zavlá"it nemohly, a vovsy sešly protože t#ebas 
jeden den v tejdni se d lat mohlo, a v mokrých polích vovsy ani 
nezešly vyhnily, a žita zjara p kné byly a "ím dál se vytratily, což 
tuze špatný byly. 30 Maje byly žita ješt  u zem  že ani pomyšlení 
k metání nebylo, ovsy se ale ješt  sely 1ho "ervna, a což ješt  lide 
všichni zasetý nem li, pon vadž ješt  v mnohých místech velký 
mokro bylo, což B%h ví jaký sklízení bude a kdy se sklidí ovsy co 
byly mokrý zad laní, potom to ostalo jako ve zdích a spíše tráva 
byla venku ze zem  nežli ovsy. A taky se hned draho ud lalo žito 
1 Míra za 3 zl. 24 kr. což B%h ví jak dál bude. 

Ve m st  Kruzburku dne 2ho "ervna 1837 
Ten "as jsem pro potomky zapsal já, ten "as    

Jan Zerzavý    Purkmistr 
Pam $ roku 1837 

Jak se na podzim bídn  sklidilo že oves o sv. Havle mnohý byl 
ješt  na polích a ješt  nezralý, že jej lidé zelený sícti museli a 
Ludvíkovi Zelenýmu domká#i ješt  po svatým Václavovi vikev 

kvetla. Což na 1838 rok špatné zaopat#ení jak v píci tak také ve 
obilí jest bylo. 
                                 Ten "as zaznamenal Jan Zerzavý   Purkmistr 
 

Pro pam $ jsem zapsal že roku 1839 
       dne 17 dubna ješt  se po led  p#es &eku s potahama jezdilo, 
toho roku byla dlouhá zima. O sv. Ji#í ješt  po#ád mrazy a 
chumele z dešti trvaly, práv  na sv. Ji#í jsem to psal a ješt  žádná 
"áka k setí obilí nebyla, což B%h ví jak to dále bude.  
V m st  Kruzburku za "asu ou#adu Jana Zerzavýho Rychtá#e,  
Franz Mach Purkmistra, Franz Zerzavý Konšela, Petr Zerzavý  
Konšela 
  

Pro zajímavost dodejme, že Velikono"ní ned le v r. 1837 
p!ipadla na 26. b!ezna, svatodušní svátky na 15. kv tna. V roce 
1839 ji naši p!edci slavili práv  31. b!ezna. Sv. Ji!í je 24. dubna a 
o sv. Havlu 16. !íjna se nejenom slavilo od r. 1786 tzv. císa!ské 
posvícení, ale také se odvád ly dan , platy a desátky. 

Z pam tní knihy m sta Kruzborku p#epsal Josef Štefánek 
 

BOHOSLUŽBY 
KATOLICKÉ CÍRKVE  

O VELIKONOCÍCH 2008 
V NAŠÍ FARNOSTI 

 

20. 3. „Zelený "tvrtek“ 
Krucemburk: 18:00 hod. 
Mše svatá na památku Ve"e!e Pán  
21. 3. „Velký pátek“ 
Krucemburk: 18:00 hod. 
Umu"ení Pán  - Velkopáte"ní ob!ady 
Krucemburk: 20:00 hod. 
K!ížová cesta – za"átek u h!bitovního 
k!íže, zakon"ení u T!í k!íž# 
22. 3. „Bílá sobota“ 
Krucemburk: 19:00 hod. 
Vigilie Zmrtvýchvstání Pán  
23. 3. Ned#le „Zmrtvýchvstání Pán#“ 
Krucemburk: 8:00 hod. mše svatá 
Horní Studenec: 9:30 hod. mše svatá 
Vojn#v M stec: 11:00 hod. mše svatá 
24. 3. „Velikono"ní pond#lí“ 
Krucemburk: 9:30 hod. mše svatá 
 

P!ed mnoha lety existoval ostrov, na 
n mž žily všechny city "lov ka: dobrá 
nálada, smutek, pýcha a mnoho jiných. 
Spolu s nimi tu žila i láska. Jednoho dne 
se city dozv d ly, že jejich ostrov se 
zanedlouho potopí. Každý si tedy rychle 
p!ipravil svou lo&, aby odplul. Jenom 
láska cht la "ekat do poslední chvíle a 
pak, ješt  než se ostrov potopil, prosila 
ostatní o pomoc. 

Na luxusní lodi plulo kolem lásky 
bohatství. Zeptala se: „Bohatství, m#žeš 
m  vzít s sebou?“ „Ne, nem#žu! Mám na 
své lodi hodn  st!íbra a zlata, není tu pro 
tebe místo.“  

Tak se láska zeptala pýchy, která 
práv  plula kolem na své nádherné lodi: 
„Pýcho, m#žeš m  vzít s sebou?“ „Já t , 
lásko, nem#žu vzít,“ odpov d la pýcha. 
„Tady je všechno perfektní. Mohla bys mi 
poškodit lo&.“  

Láska se obrátila i na smutek, který 
také plul kolem ní: „Smutku, prosím, 
vezmi m  s sebou.“ „Ach lásko,“ !ekl 
smutek, „já jsem tak smutný, že musím 
z#stat sám.“ 

I dobrá nálada proplula kolem lásky, 
ale byla tak spokojená, že ani neslyšela, 
jak na ni láska volá... 

Najednou n jaký hlas promluvil: 
„Poj&, lásko, já t  vezmu.“ Byl to n jaký 
sta!ec, kdo promluvil. Láska byla tak 
vd "ná a š$astná, že se zapomn la zeptat 
na jeho jméno. Když dopluli na pevninu, 
sta!ec odešel. Láska si uv domila, že mu 
mnoho dluží, a zeptala se proto poznání: 
„M#žeš mi !íci, kdo mi pomohl?“ „To byl 
"as,“ odpov d lo poznání. „%as?“ divila 
se láska. „Pro" mi pomohl "as?“ A 
poznání odpov d lo: „Protože jen "as ví, 
jak d#ležitá je v život  láska!“ 

Tento krati"ký p!íb h m  oslovil, 
nabízím ho i Vám, abychom se pokusili 
spole"n  pochopit to, co je v život  
nejd#ležit jší: milovat! 

Velikonoce nejsou svátky jara! V tyto 
dny si p!ipomínáme, kam až byl ochoten 
jít B#h, aby ukázal, jak má "lov ka rád. 
Ježíš, Boží Syn, dal v ob $ sv#j vlastní 
život, abychom my mohli žít! Zem!el na 
k!íži jako poslední zlo"inec, ale to nebyla 
te"ka za jeho životem. Jeho 
zmrtvýchvstání nám vrátilo p!irozenost, 
kterou lidstvo ztratilo vinou prarodi"# 
Adama a Evy. Jaký paradox, jaká pravda, 
jaká nad je! Tak a$ toto radostné v domí 
– že B#h má neustále zalíbení v "lov ku – 
vede a usm r'uje náš život.  

B#h stvo!il "lov ka, aby m l komu 
odpoušt t a mohl tak zjevit svou velikou 
lásku, která je ochotna odpustit za každou 
cenu, by$ by to byla cena nejvyšší – krev 
vlastního Syna. 

P!eji a vyprošuji Vám požehnané 
svátky Lásky Boha k "lov ku! 

Cht l bych Vás pozvat na pobožnost 
„K!ížové cesty“. Sejdeme se na Velký 

pátek ve 20 hodin u h!bitovního k!íže, kde 
budeme rozjímat nad Ježíšovým 
utrpením, a pobožnost zakon"íme u T!í 
k!íž#.     

 P. Gabriel Burdej, správce farnosti 
 

VELIKONO$NÍ  
BOHOSLUŽBY $CE  

KRUCEMBURK 
 

21. 3. „Velký pátek“ 
Krucemburk: 17:00 hod. 
bohoslužby s Ve"e!í Pán  
23. 3. Boží hod velikono"ní 
Krucemburk: 10:00 hod. 
bohoslužby s Ve"e!í Pán  

 

KRUCEMBURK  
P%ED STO LETY 

 

Naše vzpomínky za"neme 27. únorem, 
kdy v Krucemburku pokousal vzteklý pes 
p t d tí, které musely být následn  
odvezeny do Vídn  a tam byly o"kovány 
proti vzteklin . 

O Velikonocích, které p!ipadly na 19. 
dubna, bylo chladné po"así a na polích 
bylo málo zaseto. 

3. kv tna se konala stromková 
slavnost k 60. výro"í panování Františka 
císa!e Josefa. U ve!ejné školy se !adil 
pr#vod zdobený prapory. Hudebníci, 
hasi"i, obecní výbor a žactvo vyšli na 
nám stí k obezd nému palouku a zde 
pronesl !ídící u"itel Síbrt k "etnému 
shromážd ní slavnostní !e" u 
p!íležitosti panovníkova jubilea. Poté 
zazn la rakouská hymna a píse' Kde 
domov m#j. Školní d ti zarecitovaly 
básn  a zazpívaly písn . Poté bylo 
p!ikro"eno k sázení strom#. Dole, 
uprost!ed palouku, byl zasazen císa!ský 
buk, po horní stran  na západ  lipka 
%echova, uprost!ed lipka Komenského a 
na východ  lipka Smetanova. Dv  lípy 



byly zasazeny u sochy Jana 
Nepomuckého. Na záv r slavnosti 
ú"astníci zap li národní hymnu. 

Pár dní potom došlo v Krucemburku 
k tragédii: jedenáctiletý Antonín, syn 
domká!e Václava Zvolánka, zabil 
n#žkami svého t!ináctiletého bratra Karla. 
Pitvou se zjistilo, že ho bodl p!ímo do 
srdce. 

Krucemburská pou$ byla 17. kv tna, 
t!ešn  byly v plném kv tu. 

Podle zápis% u"itele Kyn"la upravil 
Pavel Vomela 

 

PO$ASÍ 
 

Co "lov k žije na této Zemi, musí 
s ním po"ítat. %asto nám zhatí naše plány. 
V zim  jsou hory beze sn hu, suché jaro 
nedává možnost vzklí"it tomu, co bylo 
zaseto, a naopak nám vyprší dovolená. 
Jsou však mnohem horší situace, které 
nám dovede p!ivodit: sopky, tornáda, 
velké povodn  p!inášející zkázu, sn žení 
v oblastech, kde sníh neznají. Dnes se 
díky moderní informa"ní technice o 
t chto hrozných událostech dozvíme 
b hem n kolika hodin i z t ch 
nejvzdálen jších míst naší zem koule. 
Takovéto události se naši p!edkové 
dozvídali pouze z knih nebo ústním 
podáním od t ch, co se vrátili z daleké 
ciziny.  

Ale nic nového pod sluncem. Po"así 
p!ipravovalo lidem p!ekvapení jak 
v dávných dobách, tak i dnes. P!ed mnoha 
lety jsem "etl v tisku, s odvoláním na 
n kterou z kronik, že v roce 1192 
rozkvetly t!ešn  koncem ledna a o n kolik 
století pozd ji zas byla léta velmi studená 
a tím i velká neúroda a hlad. 

Naše babi"ka z mamin"iny strany 
Marie Malá byla velmi zkušená a moudrá 
žena. Za mlada sloužila na zámku ve 
Ž&áru nad Sázavou a také n kolik let u 
pana doktora L. Raimana v Krucemburku. 
Ta nám vypráv la ze svých životních 
zkušeností a zážitk# mnohé. Když jsme se 
divili, že místo jara v dubnu ješt  mrzne a 
chumelí, !íkávala: „To nic není!“ A za"ala 
vypráv t, jak její tatínek jel 16. kv tna 
1904 ješt  s n kolika lidmi na saních p!es 
zamrzlou (eku (rybník (eka) na pou$ do 
Ž&áru nad Sázavou na Zelenou horu. 
P!iznávám se, že jsem již tenkrát jako 
malý kluk m l o tomto vypráv ní 
pochybnosti. P!edstavoval jsem si totiž, 
jak silný musel být led, aby unesl kon  
táhnoucího san  s n kolika lidmi v dob , 
kdy u nás bývají jablon  v plném kv tu. 
Teprve letos 25. ledna 2008, kdy jsem byl 
na setkání s osobností v Krucemburku, 
kde pan Václav Janda vypráv l p!íb hy 
z místní kroniky a jedním z nich byl práv  
ten, jak 16. kv tna 1904 jelo n kolik lidí 

ze Starého Ranska na saních p!es 
zamrzlou (eku na pou$, která se konala 
každoro"n  na Zelené Ho!e, jsem si 
uv domil, že naše babi"ka mluvila 
pravdu, a p!i této p!íležitosti bych se jí 
cht l velmi omluvit za moji ned#v !ivost, 
i když to brzy bude padesát rok#, co nás 
navždy opustila. 

 Není t!eba však chodit do tak 
dávné minulosti. Dob!e si pamatuji na 
kruté mrazy v zim  1943, kdy teplota 
klesala pod –40  C a trvalo to n kolik 
týdn#. Otec musel doma prosekat ze& a 
p!ipravit ješt  jedna malá kamna blízko 
k posteli, abychom nezmrzli, a topit 
v nich celou noc. 

Rád však vzpomínám na to, jak jsme 
se v prvních povále"ných letech koupali 
od 5. kv tna cestou ze školy v Ranském 
rybníku a p!edhán li se, kdo bude první 
ve vod . Z pam ti mi nevymizela 
vzpomínka na velké sucho v roce 1947, 
kdy v dubnu již tém ! nepršelo a byla 
velká neúroda. Za"átkem 50. let byly 
blátivé Vánoce, rybník nezamrzl a my se 
nemohli do"kat, až kone"n  budeme mít 
možnost bruslení. Naopak 60. léta m la 
zimy plné sn hu a léta byla teplá. 
Podobn  tomu bylo i v 80. letech. A bude 
to osm rok#, co jsem se v (ece koupal o 
Velikonocích, které byly koncem dubna 
2000, a nebylo to nich zvláštního. Slunce 
svítilo, vzduch m l teplotu 24 C a teplota 
vody byla 18 C. (V Praze plavou 
každoro"n  p!es Vltavu a voda má kolem 
+3 C.) Lidský v k je velmi krátký 
vzhledem k životu na Zemi a naše pam $ 
s léty mnohé zapomíná, proto se nám zdá, 
že jde v rozmarech po"así mnohdy o 
mimo!ádné výjimky. 

Co ale podotknout k dnes tak známým 
otázkám o globálním oteplování? 

Víme, že v našich krajích bylo kdysi 
mo!e, také subtropické pásmo i doba 
ledová, a to "lov k ješt  p!írodu 
neovliv'oval. To však neznamená, že si 
lidstvo m#že d lat, co chce. Obrovský 
vývoj techniky ve všech sm rech p#sobí 
nejen na "lov ka (usnad'uje mu 
namáhavou práci, zlepšuje jeho život, 
dovoluje mu p!ekonat veliké vzdálenosti 
b hem n kolika hodin), ale p!ináší také 
mnohá negativa. Odpad z pr#myslových 
továren se dostává do vodních tok# a ty 
pak zne"iš$ují i mo!e, a to nemluvím o 
katastrofách, které zap!í"i'ují ztroskotané 
tankery p!evážející ropu, "i jiné jedovaté 
látky (do vody se tak dostávají tisíce tun 
t chto p!evážených toxin# 
znehodnocujících vodu). Také do ovzduší 
vypoušt jí pr#myslové závody mnoho 
zne"iš$ujících látek a nemalý vliv na 
ovzduší mají miliony aut pohybujících se 
po celé zem kouli. P!irozená obnova, na 
kterou d!íve p!íroda sta"ila sama, je dnes 

již nedostate"ná. P!ibývá tzv. 
civiliza"ních chorob a mnoho jiných 
problém#. Toto vše si musí lidstvo 
uv domit, nebo$ to, že ubývá mnoho 
druh# živo"ich# a rostlinstva, má také 
vliv na "lov ka, na jeho zdraví a 
plnohodnotný život. Je tedy povinností 
nás všech a hlavn  t ch, co mají v rukách 
rozhodování o tom, jakou cestou se bude 
lidstvo ubírat, aby naše krásná, modrá 
planeta byla uchována pro š$astný život 
p!íštích generací alespo' v takovém stavu, 
ne-li lepším, jako je ješt  dnes. 

Miroslav Beránek 
 

NAHO%KLÁ POHÁDKA 
 

Bylo nebylo za lesy tmavými jedno 
„m ste"ko do kope"ka“, !íkejme mu t!eba 
Kruzbork. V n m žili v sousedské lásce a 
svornosti dva hospodá!i, jejichž pole 
rozd lovala mez. V hrd  se vypínajícím 
selském grunt  ". 7 Jan Nykodým, který 
v r. 1741 p!evzal hospodá!ství od svého 
otce Jana. V pom rn  skromn jším 
stavení ". 1, s tém ! t!etinovou rozlohou 
polí, žil se svou rodinou Mat j Ležák, 
který povadlé hospodá!ství koupil v lednu 
r. 1746 od Alžb ty, vdovy po Mat ji 
Ne"asovi. Jak již bylo !e"eno, mezi jejich 
poli byla mez, ale ne ledajaká, tahle 
sloužila jako cesta, kterou oba užívali p!i 
svážení úrody, vyvážení hnoje nebo se po 
ní honil dobytek na úhor. Cestu oba 
užívali k oboustranné spokojenosti. Ale 
jak se !íká, všeho do "asu. Jan Nykodým 
se rozžehnal s tímto sv tem a v r. 1761 
grunt koupil  František Daniel z Hluboké. 
A tehdy za"ínají Mat ji Ležákovi první 
problémy: a" jeho soused vlastní tém ! 
celý lán, tj. skoro 11 ha, i ten kus meze 
má p!ece svoji cenu. A tak Daniel nelení, 
poru"í a pacholek každý rok kus cesty 
p!iorá. Za"ínají tahanice, nadávky a 
sousedská  rozep!e doutná jako d!ev né 
uhlíky. Primas m ste"ka Melichar 
Sk!ivan a rychtá! Fr. Indra se marn  snaží 
urovnat malicherný spor mezi dv ma 
váženými ob"any. Mat j je p!ece konšel a 
František velký sedlák.  

%trnáct let se táhne ten spor, "ím déle 
se táhne, tím více se mez zužuje a na 
podzim r. 1774 potah Nykodým#v odorá 
poslední drny ze ší!e vozu. V zim  p!i 
hnojení o moc nejde, jen a$ se Ležák 
pachtí s hnojným vozem v blátivé oranici, 
ale zjara kola vozu vyjížd jí stopu 
v rašícím obilí. A tak se spor vyhrocuje: 
situace se ovšem zm nila v tom, že pan 
Ležák je již druhým rokem primasem 
m ste"ka, a tak tedy hrozí zneužití 
pravomoci ve!ejného "initele, pokud by 
m l rozhodnout. Rychtá! Ji!ík Sk!ivan po 
porad  s konšely žádá dne 22. "ervna o 
radu v této nep!íjemné, zapeklité situaci 



vrchnostenský ú!ad v Polné. Netrvá 
dlouho a dne 28. "ervna 1775 p!ijíždí do 
Krucemburku p!ibyslavský purkrabí pan 
Isidor Jurášek, aby celou situaci sám 
prošet!il a spor rozsoudil. Komise složená 
z rychtá!e Sk!ivana, ml. rychtá!e Jana 
Musila, konšel# Mat je Pátka, Melichara 
Sk!ivana, Václava Zvolánka a sv dk# 
Vojt cha Dobrovolného st. a Ji!íka 
Nykodýma v "ele s panem purkrabím 
obhlédla situaci, vyslechla sv dky a téhož 
dne rozhodla následovn : „Tak jak jest od 
ú#adu a práva rychtá#skýho  uznáno, že 
p#i tom z%stati musí i také on Sám (tj. 
purkrabí Jurášek), uznal, že ten vejjezd na 
to pole k numeru prvnímu pat#ící, jinudy 
býti nem%že, že tomu tak a ne jinak jest to 
s podpisem naším stvrzujem...“                                                                  

Pohádka s dobrým koncem o vít zství 
spravedlnosti? T žko !íci. A" se tento 
malicherný spor "asem rozkošat l a 
zam stnal i vrchnostenský ú!ad, což se 
samoz!ejm  neobešlo bez cinkání 
st!íbr'ák#, neskon"il z!ejm  vít zstvím 
ani jedné strany. Nebo$ "teme drobným 
písmem p!ipsanou poznámku, že roku 
1785 p!i císa!ském m !ení všech grunt# 
se ob  strany dohodly, že si každý kus 
meze p!iorá a mezi polí"ky z#stane jen 
stezka pro p ší.  

 A pro" jsme si vlastn  tuhle pohádku 
vypráv li? Za prvé proto, že primas 
m ste"ka spolu s rychtá!em !ešil takovéto 
spory celkem b žn  a rychle. Zárove' m l 
velké pravomoci a ned lalo mu potíž 
r#znými poberty a kradáky plnit obecní 
šatlavu, vynášet rozsudky a ud lovat 
pokuty, takže p!íjezd purkrabího Juráška 
dal celému p!ípadu náležitou výjime"nost. 
A za druhé proto, abychom si, až p#jdeme 
uli"kou kolem Raimanovy vily nahoru ke 
škole, vzpomn li, že tady – pod našima 
nohama – je ten kousek zem . Kousek, 
který nám s odstupem více než dvou set 
let ukazuje nicotu toho sporu. Zárove' 
nás nabádá k zamyšlení nad naším 
chováním v#"i svým soused#m, svým 
blízkým a svému okolí. 

Jak bychom asi sami sebe a své 
chování hodnotili s odstupem dvou 
století?  

Pokud m la moje pohádka trochu 
ho!kou p!íchu$, nebylo to onou 
„podobností "ist  náhodnou“. Bylo to 
p!ece jenom tím prachem, jenž se zvedal 
ze zažloutlých list# prastaré pam tní 
knihy „M ste"ka Kruzborka“. 

Josef Štefánek  
 

23. B%EZEN 1848 
 

Velikonoce jsou radostné svátky, kdy 
k!es$ané oslavují zmrtvýchvstání Krista, 
nad ji na v "ný život. Židé slaví svátek 
pesah, pohané svátky jarního slunovratu. 

Všechny tyto svátky mají spole"né to, že 
dávají nad ji do budoucna, nad ji v lepší 
zít!ek. 

O to radostn jší  byly velikono"ní 
svátky práv  p!ed 160 lety. Psal se  
revolu"ní rok 1848. Povstání v okolních 
státech zažehává nad ji i nadšení také 
v "eských zemích. Víde'ské povstání  
za"átkem b!ezna vyprovokovalo slavnou 
sch#zi obrozeneckých radikál# 
v pražských Svatováclavských lázních. 
Zde vznikla petice, jež byla bezprost!edn  
vyslána s deputací k císa!i Ferdinandovi 

do Vídn . Ve Vídni je v této dob  t žká 
situace: kanclé! Metternich uprchl do 
Anglie a vládou je pov !en kníže 
Kolovrat, který se snaží ze všech sil 
zachránit jednotu habsburského soustátí. 
Víde' je zmítaná revolucí a na tr#n  císa!, 
pro svoji mírnou zaostalost nazývaný 
Dobrotivý. 

Na petici sepsanou "eským politikem 
Braunerem je odpov zeno tzv. kabinetním 
listem práv  23. b ezna 1848. V tomto 
oficiálním dokumentu jsou dv  velmi 
d#ležité v ci: za prvé zrovnoprávn ní 
"eského a n meckého jazyka a za druhé 
slib o zrušení robotní povinnosti. Ale 
p!íslib v kabinetním listu neuspokojil 
rozjit!enou ve!ejnost, a tak 28. b!ezna je 
vydán slavný císa!ský patent, jenž 
zaru"uje ukon"ení robotních povinností 
nejpozd ji do 31. 5. 1849.  

Abychom pochopili nad je a radostné 
o"ekávání našich p!edk# spojené se 
zrušením robotních povinností, krátce si 
n co !ekn me o tomto feudálním závazku 
v#"i vrchnosti. Robotní povinnost se 
vztahovala ke statku, tedy k pozemk#m, 
nevztahovala se ke konkrétní osob . 
Ovšem i tzv. bezzemci, kte!í však m li 
vlastní chalupu bez pozemk#, museli 
robotovat 13 dn# ro"n . Pokud tedy 
hospodá! prodal hospodá!ství, nový 
majitel automaticky p!ejímal robotní 
úvazek. Každá usedlost byla zatížena 
robotou v r#zném rozsahu podle velikosti. 
Práci nemusel vykonávat sám hospodá!, 
ale mohl posílat svého "eledína nebo 
d ve"ku. Pokud byla robota s povozem, 
potah byl majitele gruntu, stejn  jako v#z 
nebo pluh. Ru"ní ná!adí jako kosy, lopaty, 
hráb  a podobn  si s sebou nosili 
robotníci také vlastní. Poddaní vždy 

chodili robotovat k n kterému panskému 
dvoru. Krucemburští poddaní spadali pod 
panský dv#r, který stával blízko hlubocké 
silnice Na Vydrbalce, Ransko a okolní 
vesnice spadaly pod ranecký dv#r.  

Každý panský dv#r !ízený šafá!em 
m l i svého drába, který obcházel 
jednotlivé hospodá!e a zajiš$oval jejich 
ú"ast. Robota fungovala ovšem tak, že 
hospodá!i nev d li, kdy bude na!ízeno 
robotovat. Dráb shán l lidi den dop!edu, 
takže p!i p kném po"así se chodilo t!eba 
n kolik dní za sebou. Vrchnost také 
mohla na!izovat mimo!ádné roboty, nap!. 
p!i katastrofách nebo nenadálých 
událostech. Veškerá neposlušnost nebo 
špatná práce se trestala t lesnými tresty. 
Celý systém robot byl pom rn  složitý a 
vyžadoval by dlouhou studii. D#ležité je 
to, že proces, jenž zapo"al v b!eznu, 
vyvrcholil slavným patentem ze dne 7. 
zá!í 1848, kdy bylo zrušeno poddanství, 
tedy nejen robotní povinnost, ale také 
vrchnostenské soudy, ú!ady apod. 
Z poddaných se rázem stali ob"ané státu. 
Oslavy a radost byly tehdy ohromné, 
protože b!emeno roboty bylo pro 
venkovské obyvatelstvo nejen tíživé, ale 
zárove' velmi ponižující a lidsky 
ned#stojné. Tohoto závazku se nebylo 
možné proti v#li vrchnosti zbavit. 
Musíme ovšem podotknout, že zrušení 
roboty bylo záplatné, to znamená, že byla 
vy"íslena hodnota  robotní práce a t!etinu 
z ní musel b hem dvaceti let hospodá! 
splatit vrchnosti. 
 

     

Až tedy budeme slavit 23. b!ezna 
velikono"ní ned li, vzpome'me si na 
dobu p!ed 160 lety, kdy práv  tento den 
odstartoval významnou událost, jež pro 
naše p!edky tolik znamenala.  

   Jsem pevn  p!esv d"en, že když 
moji praprad dové slavili Velikonoce 
toho roku, m li v srdcích nejen pevnou 
nad ji v znovuvzk!íšení, ale také v lepší 
budoucnost života pozemského. 

A kdy se vlastn  tehdy slavily 
Velikonoce? Slavnou velikono"ní mši 
sloužil P. Frant. Schubert v ned li 16. 
dubna 1848. 
Foto:  
Malebná chaloupka u náhonu do Pobo"enského 
rybníka bývala kdysi obydlím raneckého drába. 

Josef Štefánek          



ŠACHOVÉ D NÍ V KRUCEMBURKU 
 

Do šachového oddílu TJ Sokol Krucemburk se v letošní 
sezon  2007/2008 p!ihlásilo 15 žák# z 1. až 5. t!ídy ZŠ 
Krucemburk. V sou"asné dob  jich pravideln  dochází 11. S 
našimi malými šachisty se scházíme každý pátek mezi 17 a 18 
hodinou v místní sokolovn . Vyu"ována jsou pravidla této 
královské hry, nejr#zn jší taktiky a finty. 

15. 2. 2008 prob hl neoficiální turnaj v p timinutové h!e. 
Umíst ní bylo následující: 
1.-2. Janá"ek F. (1. t!ída ZŠ), Doležal L. (2. t!ída ZŠ) 
3.-4. Mrštík L. (2. t!ída ZŠ), Coufal J. (5. t!ída ZŠ) 
5. Strašil M. (4. t!ída ZŠ) 
6. Rezek D. (2. t!ída ZŠ) 
Blahop!ejeme! 

Šachové h!e se 
samoz!ejm  u nás 
nev nují pouze žáci. 
Dosp lí se scházejí a 
pravideln  se snaží 
„zmatovat“ soupe!e 
rovn ž v pátek, a to mezi 18 a 20 hodinou. Leckdy se však 
šachové zápolení protáhne i do pozd jších hodin. Náš šachový 
oddíl dosp lých se ú"astní Krajské sout že západ, kde si drží 6. 
pozici. Každým rokem se po!ádá také váno"ní turnaj, ten 
poslední skon"il po!adím: 
1. místo: Kafka R. 
2. místo: Janá"ek T. 
3.-4. místo: Hran"ík M., Kašpar L. 

Pravideln  se také ú"astníme turnaj# v Havlí"kov  Borové a 
P!ibyslavi. Z p!ibyslavského klání jsme si práv  p!ivezli krásné 
2., 4., 7. a 16. místo (Hran"ík M., Kašpar L., Janá"ek T., Janá"ek 
F.), a to z jednadvaceti zú"astn ných hrá"#. 

Tomáš Janá"ek 
 

Dotaz na redakci 
V "asopise Domov 4/2007 v "lánku „Starosta rekapituluje…“  

byl dotazujícím Roman Dopita. 

 
PROGRAM KINA, B%EZEN - $ERVEN 

 
29. 03.  JÁ, LEGENDA 
05. 04.  CHY!TE DOKTORA 
12. 04.  PAN V$ELKA 
17. 04.  ZASADIL D DEK %EPU 
19. 04.  NA VLASTNÍ NEBEZPE$Í 
26. 04.  LOVCI POKLAD&: KNIHA TAJEMSTVÍ 
03. 05.  O ŽIVOT 
10. 05.  ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 
17. 05.  VANS 
22. 05.  KRTEK A OSLAVA 
31. 05.  RAMBO 
07. 06.  ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY 
14. 06.  VENKOVSKÝ U$ITEL 
21. 06.  KARAMAZOVI 
26. 06.  NEJKRÁSN JŠÍ HÁDANKA 
27. 06.  O RODI$ÍCH A D TECH 

www.krucemburk.cz  

 
POSEZENÍ S OSOBNOSTÍ 

 
Dovolujeme si Vás pozvat na cyklus ve"er' Posezení 

s osobností. T(etí setkání se uskute"ní  
v pátek 28. b(ezna 2008 od 18 hodin 

 v kinosálu Krucemburk. Do k(esla usedne  
PaedDr. Jitka M#(ínská, téma kultura a Jan Zrzavý. 

 
 

KRUCEMBURSKÝ JARMARK 
 

Osmý ro"ník tradi"ního trhu (emesel se bude konat v ned#li 
6. 7. 2008 od 9:00 hodin na nám#stí. 

Odpoledne hraje k poslechu Venkovská kapela. 
Všichni jste srde"n# zváni.

 
 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASI$& SLAVÍ 130 LET 
 

Pokra"ování ze strany 1 
 

%innost se však neomezovala jen na výcvik a zásahy p!i požárech, ale sbor vedl i bohatý 
spolkový život (výlety, spole"né návšt vy kulturních akcí); první hasi"ský ples v naší obci se 
konal roku 1884.  

27. 4. 1893 vypukl v Krucemburku obrovský požár, který svým rozsahem a následky pat!il 
mezi nejv tší požáry 19. století v %echách: vyho!elo p!i n m 141 dom# a o p!íst!eší p!išlo 235 

rodin. P!i obnov  obce byla využita finan"ní a 
materiální pomoc ze sbírky východo"eských 
hasi"#. V pr#b hu dalších n kolika desítek let 
likvidovali hasi"i v obci množství požár#, nap!. v 
mlýn  p. Daniela v Hluboké (1901), stavení "p. 113, 183, 114 aj. Hasi"i zasahovali i 
v extrémních podmínkách, nap!. p!i mrazu -27°C (p!i zásahu n kolik hasi"# utrp lo 
omrzliny kon"etin). Hasi"i zajížd li také do okolních obcí (Vojn#v M stec, Škrdlovice, 
Bílek), do Chot bo!e, Hlinska "i Trhové Kamenice. 

V roce 1901 došlo k p!estavb  zbrojovny a bylo z!ízeno nové cvi"išt . Následovala 
modernizaci techniky: roku 1905 byla zakoupena nová st!íka"ka. V roce 1909 vlastnil sbor 

již 3 stroje: jejich ú"innost se ukázala 25. 7. 1909 p!i likvidaci požáru domk# "p. 135, 119, 77.  
Aktivní "innost hasi"ského sboru p!ervala první sv tová válka: !ada "len# byla odvedena na frontu, techniku odebrala rekvizice na 

vojenské ú"ely. %innost omlazeného sboru se za"ala aktivizovat roku 1919, op t oživily i kulturní akce.  
 

Zpravodaj m styse Krucemburk, vydání 1/2008 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 01.06.2008. 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. 



První velkou zkouškou byl požár hostince Komárno (1921), p!i n mž vyho!ely všechny hospodá!ské budovy, celé hospodá!ství F. 
Valeckého a stodola E. Zvolánka; v hostinci uho!el "eledín L. Mach. Postupn  modernizovala i technika. V roce 1924 bylo 
rozhodnuto dát ru"ní st!íka"ku z r. 1882 motorizovat u firmy Jelínek&Mašek 
v Nymburku; 14. 6. 1925 byla slavnostn  p!edána zp t sboru. V roce 1931 
prošel sbor další zkouškou: byl to požár mlýna (29. 6.) a panského stavení 
(eka (3. 7). Hasi"ská st!íka"ka se osv d"ila – byla v provozu od p#l jedné do 
p ti hodin bez zastávky. Sbor dbal i o p!edcházení požár#: roku 1931 byla 
podána žádost o vybudování vodní nádrže na potoce pod transformátorem, 
roku 1933 byly v obci rozd leny 4 berlovky (u Františka Málka, Antonína 

Kasala, Ladislava Dymá"ka a 
Františka Malého), v roce 1935 
byly z!ízeny v obci 2 požární 
hydranty. Hasi"ské hlídky 
zabezpe"ovaly požární ochranu p!i 
r#zných obecních akcích. Bohatá 
byla i kulturní "innost: vedle ples# 
po!ádali "lenové pravidelná divadelní p!edstavení, která bývala bohat  navšt vována. 

V roce 1938 došlo po dlouholetém spo!ení pen z ke koupi nové st!íka"ky od firmy R. A. 
Smekal za 22.000 K"; starou motorizovanou st!íka"ku vzala firma protiú"tem. Firma 
rozložila splátky za stroj do n kolika let, na nákup byly použity i dary od firmy Binko 
(1.000 K") a od starosty (1.000 K").  

%innost sboru omezila druhá sv tová válka. Byly na!ízeny ž'ové požární hlídky, jejich 
nedodržování bylo trestáno !íšskými ú!ady. Všechno vybavení dobrovolných sbor# se muselo 
p!evést na okresní sdružení v Chot bo!i, kde bylo zkontrolováno a zaevidováno. 9. 5. 1945 p!i 
bombardování Krucemburku ho!elo mnoho budov, mj. skladišt  V. Štilla, v n mž se poda!ilo 
požár v"as uhasit a zachránit hotové zboží. Hasi"i se podíleli i na ošet!ování zran ných a 
vyproš$ování mrtvých. 

Vzhledem k tomu, že b hem války byla tém ! všechna technika zni"ena, bylo pot!ebné 
nakoupit hadice a další vybavení (stálo 33.000 K"). V roce 1948 sbor zakoupil první auto: byl to 

sice sanitní v#z, ale po menších úpravách vyhovoval. 
Jedním z úkol#, které si sbor vytý"il, bylo jeho 
omlazení, proto roku 1955 vzniklo první družstvo 
hasi"ské mládeže v naší obci. %innost sboru se soust!edila zejména na požární prevenci 
(kontrola budov a komín#, ž'ové hlídky, budování požárních nádrží aj.). Sbor zasahoval u 
požár# mate!ské školy (1959) a stodoly V. Henzla (1962). Postupn  se rozb hla i kulturní 
"innost, zejména (maškarní) plesy a zábavy (Silvestr 1955). Hojn  navšt vovaná byla i 
hasi"ská cvi"ení. V roce 1958 "ítal náš sbor 44 "len#.  

Dlouhodob  se sbor potýkal s nevhodným umíst ním požární techniky. V roce 1964 se 
technika a vybavení p!est hovaly do nov  vybudované hasi"ské zbrojnice, v té dob  nejv tší 

„hasi"árny“ okresu. Modernizovala se i technika: sboru byl p!id len požární speciál Praga RN 
Erena, který sbor využil roku 1974 p!i požáru stohu slámy (sláma tehdy zalétala až do obce). V roce 
1980 sbor vlastnil již 3 požární st!íka"ky – AS 16 Erena, PS 8 a novou PS 12. Dne 29. 11. 1986 byla 
AS 16 Erena vy!azena z provozu a p!evedena do Šmolov. V roce 1984 se k nám dostala Avie od 
sboru ze Sv tlé nad Sázavou. V roce 1994 jsme zakoupili od SDH Ždírec nad Doubravou za 150.000 
K" CAS-25 na podvozku Škoda 706 RTHP (rok výroby cisterny 1967). 

Zpracoval Martin Kasal, vedoucí hasi"ské mládeže v obci, strojník a technik našeho sboru.  
 

17. kv#tna 2008 prob hne v naší obci okrskové kolo dosp lých hasi"#, p!i kterém bude SDH 
slavnostn  p!edán spolkový prapor. Cht#li bychom požádat podniky v obci a okolí o ceny na 
sout#ž. D#kujeme za jakoukoli v#cnou i finan"ní podporu. 

19. dubna 2008 budou hasi"i za podpory Ú!adu m styse Krucemburk po!ádat k výro"í založení 
sboru tane"ní zábavu, na kterou Vás, vážení spoluob"ané, tímto zveme.   
                       

 
TELEFONNÍ $ÍSLA, KTERÁ MOHOU SPOLUOB$ANÉ POT%EBOVAT 

112 – Integrovaný záchranný systém 
150 – Hasi"i 

  158 – Policie 
  155 – Záchranka 

567302770 – Opera"ní st(edisko hasi"' Jihlava  
(pálení klestí, technická pomoc, havárie) 
731590967 – Moravec Jan – starosta SDH 

737350964 – Bakeš František – velitel SDH 

728209074 – Kasal Martin – vedoucí mládeže, technik a strojník SDH 

 



 

 


