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DOPRAVNÍ  UZAVÍRKA  
SKON�Í  AŽ  V  �ÍJNU 

Ú�ad m�styse Krucemburk se touto cestou omlouvá ob�an�m 
za zhoršený pr�jezd obcí p�i budování kanalizace a �OV. Z 
tohoto d�vodu probíhá v obci dopravní uzavírka, která potrvá do 

13. 10. 2008. Objízdné 
trasy jsou ur�eny takto: 

Pro osobní vozidla a 
vozidla do 3,5 t je 
objízdná trasa vedena 
obousm�rn� ze sm�ru od 
Ž�áru nad Sázavou z obce 
Vojn�v M�stec sm�rem na 
Hlinsko p�es Košinov a 
Studnice na silnici I/34 a 
odtud doleva po této 

silnici do Ždírce nad Doubravou. Délka objízdné trasy je 18 km. 
Ze sm�ru od Havlí�kova Brodu a Chot�bo�e sm�rem na Hlinsko 
v �echách p�es Chlum a na k�ižovatce silnice I/37 a silnice 
III/03426 odbo�it doprava a p�es Studnice a Košinov do Vojnova 
M�stce a dále po silnici I/37 na Ž�ár nad Sázavou. 

Pro vozidla nad 3,5 t je ze Ž�áru nad Sázavou objízdná trasa 
vedena obousm�rn� po silnici I/19 p�es obce Hamry nad 
Sázavou, Sázava, Nové Dvory, P�ibyslav, St�íbrné Hory a Pohled 
a na k�ižovatce silnic I/19 a I/34 odbo�it doprava sm�rem do 
Ždírce nad Doubravou p�es Krátkou Ves a �eskou B�lou.  
 D�kujeme všem ú�astník�m silni�ního provozu za pochopení 
a omlouváme se za ztížené cestování. 

Ú�ad m�styse 

DESET  NOVÝCH  BYT�  
HLEDÁ  SVÉ  NÁJEMNÍKY 

Kone�n� p�išla dlouho o�ekávaná chvíle. Od za�átku výstavby 
se v krucemburských kuloárech vytvá�í šum o p�id�lování t�chto 
byt�, kdo, komu, jak a pro�. Je tu konec všem t�mto pouli�ním 
spekulacím. Rada m�styse schválila podmínky pro žádosti o byty 
v budované bytovce ve Školní ulici. Rozd�lovat se bude 5 byt�
2+1, 2 byty 3+1, 2 byty 1+1 a 1 byt pro imobilního ob�ana. 

Ti, co byt nebo nemovitost vlastní, nemají šanci. Naopak 
manželé s d�tmi �i samoživitelé pe�ující o jedno a více d�tí 
s nižšími p�íjmy mají možnost si o byt zažádat. 

Roman Dopita 
P�esné podmínky se do�tete na stran� �. 7 

D�LEŽITÉ  UPOZORN�NÍ  PRO  MAJITELE  POZEMK�

Pozemkový ú�ad Havlí�k�v Brod zahájil komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Krucemburk. Co to p�inese pro 
vlastníky pozemk� a budov? Na náklady státu budou zam��eny pole a louky s p�esným vytý�ením pozemk� a parcel. Pokud 
bude majitel pozemk� žádat o slou�ení pozemk� do ur�itých seskupení z d�vodu lepšího obhospoda�ování polí a luk, bude mu po 
projednání s vlastníky dle možností vyhov�no. V rámci provád�ných úprav budou na náklady státu opraveny nebo vybudovány 
pot�ebné p�íjezdové komunikace. Jakékoliv pozemkové úpravy budou s dot�enými vlastníky pozemk� projednány odpov�dnými 
pracovníky Pozemkového ú�adu. 

Z t�chto d�vod� si dovoluji požádat všechny vlastníky polí a luk, aby se dostavili na Ú�ad m�styse k vyjád�ení souhlasu 
s dokon�ením pozemkových úprav. Podpisové listiny jsou u paní J. Valecké, R. Rudolfové a M. Šillerové. 

D�kuji za pochopení a p�ípadné dotazy zodpovím p�i Vaší návšt�v�. 
Mgr. Ji�í Havlí�ek, starosta 



DEN  MATEK 

Pro mnohé nejkrásn�jší m�síc v roce kv�ten je v katolické 
církvi zasv�cen Pann� Marii, Matce Boží a matce všech lidí. 

Známe mnoho krásných 
písní, v nichž je Maria 
oslavována jako „lilie 
�istá, r�že z Jericha, 
vonná lilie, r�že 
tajemná“. Snad práv�
proto je vždy druhá 
ned�le m�síce kv�tna 
v�nována našim 
maminkám. Svátek 

matek je krásný den, jenž ukazuje na jistotu a pocit bezpe�í, 
který máme všichni 
v mate�ské lásce, 
vzpomeneme si na 
mamin�in úsm�v, 
její lásku a dobrotu. 

V Krucemburku 
se již tradi�n�
scházíme spole�n� s 
MŠ a DOM z 
Chot�bo�e, abychom 
maminkám 
p�ipravili sváte�ní odpoledne. Dív�í p�vecký sbor p�i ZUŠ vždy 
rád na oslav� vystupuje, váží si pozvání KDU-�SL a d�kuje za 
po�ádání besídky. 

Za DPS Marta Rejšková 

SLAVNOSTNÍ  VÍTÁNÍ  OB�ÁNK�

Ú�ad m�styse a Sbor pro ob�anské záležitosti p�ipravily 20. 
dubna v ob�adní síni uvítání nových ob�ánk�. Pan starosta a 
p�edsedkyn� SPOZ p�ivítali Vendulku, Simonu, Romanu, 

Kristýnu, Lukáše, 
Františka a 
Michala. D�ti z 
mate�ské školky 
si p�ipravily pro 
mali�ké a jejich 
rodi�e pásmo 
básni�ek a 
písni�ek, na 
š�astné vykro�ení 
do života jim 

p�išly zazpívat d�ti ze ZUŠ Krucemburk. Na památku 
slavnostního dne se rodi�e zapsali do obecní kroniky.  

          Zde�ka Málková 

Z  D�NÍ  V  MŠ 

Mate�ská škola prošla rekonstrukcí sociálního za�ízení ve 2 
t�ídách. Rekonstrukci si vyžádal havarijní stav rozvod� vody a 

odpad�, které sloužily 
nep�etržit� již 26 let. 
Zárove� se vym�nily 
záchody, umývadla, 
sprchové kouty a byla 
položena nová dlažba a 
obklady. Nové 
umývárny byly 
dovybaveny v�šá�ky 
na ru�níky, poli�kou na 
ukládání kelímk� s 

pastou a kartá�ky na zuby. Interiér umývárny vkusn� dopl�uje 
víceú�elová sk�í� na ukládání pom�cek, výtvarného a 

pracovního materiálu. Z nových umýváren mají radost d�ti, 
rodi�e i zam�stnanci. 
D�kujeme všem, kdož 
se jakýmkoli zp�sobem 
podíleli na provedení a 
zdárném dokon�ení 
oprav. 

V m�síci dubnu 
prob�hl zápis do MŠ. K 
zápisu se dostavilo 15 
d�tí.  

Ke konci dubna d�ti 
navštívily MUDr. Hanu Kohlovou v její zubní ordinaci, kde jim 
paní doktorka pravideln� vysv�tluje, jak mají správn� pe�ovat o 
sv�j chrup. Zárove� s tím vždy prob�hne i preventivní prohlídka 
chrupu d�tí. 

Na „svátek �arod�jnic“ jsme se pe�liv� p�ipravili. Za p�isp�ní 
mnoha šikovných rukou spat�ila sv�tlo sv�ta veliká �arod�jnice. 
S velkou slávou ji pr�vod d�tí dopravil od MŠ až k samotné 
hranici u sokolovny. Odm�nou za vynaložené úsilí jim byl 
pamlsek a d�tské omalovánky. 

Za�átek kv�tna se nesl v duchu p�íprav „Dne matek“: 
zhotovení dárk� pro maminky a pilného nacvi�ování pohádek, 
básní, písní a tane�k� na ve�ejné vystoupení v sokolovn�. 

Hezkého po�así jsme využili k výšlap�m do okolí: na 	eku, 
do truhlárny ve Vojnov� M�stci. Podívali jsme se do kravína. 

Mezinárodní den d�tí jsme oslavili spole�ným výletem do 
obory ve Žlebech s krmením bílých jelen�, ukázkou výcviku 
dravc� a historického šermu. �erven tradi�n� využíváme k 
pohybovým aktivitám v p�írod� – p�ším a cyklistickým výlet�m. 

K ukon�ení školního roku pat�í slavnostní odpolední 
rozlou�ení s budoucími školá�ky. 

Vám všem p�ejeme krásné léto plné sluní�ka, hodn� pohody 
a slastného nicned�lání. 

         kolektiv zam�stnanc� MŠ 

ZPRÁVI�KY  ZE  ZŠ 

Poslední zprávy z naší školy vyšly koncem února a od té doby 
prob�hla ve škole �ada sout�ží, olympiád a dalších akcí.  
5. 3. sehráli chlapci 8. a 9. t�íd p�átelské utkání ve florbalu s 
žáky ZŠ Ždírec nad Doubravou a vyhráli 33:14. 
7. 3. prob�hl dvouhodinový blok p�ípravy d�tí k 
ochran� zdraví p�i mimo�ádných událostech. Na programu byla 
témata: orientace na map�, bezpe�nost cyklist� na silnici, 
poznávání dopravních zna�ek, zásady první pomoci p�i úrazech 
ve volném �ase a v doprav�. 
18. 3. se konalo okresní kolo olympiády z �eského jazyka a 
Marie Kasalová z 9. ro�níku obsadila 15.–16. místo. 



19. 3. se v Havlí�kov� Brod� uskute�nilo okresní kolo 
zem�pisné olympiády. Naši školu reprezentoval v kategorii B 
žák 7. ro�níku Ji�í Kazda a obsadil 9. místo. 
25. 3. se uskute�nilo v Led�i nad Sázavou okresní kolo mladých 
recitátor�. Naši školu zde úsp�šn� reprezentovala Alžb�ta 
Kavalírová z 3. t�ídy. S básní Ji�ího Žá�ka P�t minut v Africe se 
umístila na výborném 3. míst�. 
26. 3. prob�hlo p�átelské utkání ve florbalu dívek mezi ZŠ 
Ždírec nad Doubravou a ZŠ Krucemburk. Tohoto utkání se 
zú�astnila d�v�ata 2. stupn�. Soupe� vynikal rychlou hrou a 
p�esnou st�elbou na branku, což se promítlo do kone�ného skóre 
21:9 pro d�v�ata ze Ždírce.  
MUDr. Magdalena Weberová pracuje na neonatologickém 
odd�lení nemocnice v Havlí�kov� Brod� a každoro�n� po�ádá 
cykly p�ednášek pro žáky 9. ro�ník� ZŠ. I letos jsme ji 
požádali o spolupráci. Jednalo se o �ty�i dvouhodinové 
výchovn�-vzd�lávací programy s prvky výkladu, p�ednášky, 
besedy a �ízeného rozhovoru, dopln�né prohlížením obrázk�
z odborných publikací. Poslední setkání se uskute�nilo 31. 3.  
V týdnu od 24. do 28. 3. se žáci 2.-9. t�ídy zapojili do 
mezinárodní sout�že Matematický klokan. Okresní kolo 
matematické sout�že Pythagoriáda prob�hlo v Havlí�kov�
Brod� 3. dubna. Naši školu reprezentovali a umístili se: v 
kategorii 6. t�íd Tomáš Van�a na 9.-16. míst� a Anežka 
Kavalírová na 17.-22. míst�, kategorii 7. t�íd Ji�í Kazda na 10.-
12. míst� a Libor Machovec na 21.-24. míst�. 
8. 4. se naši žáci utkali v rámci Coca-Cola Cupu se ZŠ Ždírec 
nad Doubravou. Utkání se odehrálo na h�išti Spartaku Staré 
Ransko. Soupe�i se poda�ilo dotáhnout zápas do vít�zného 
konce. Zápas skon�il 0:1. 
8. 4. navštívili žáci 1.-5. ro�níku Východo�eské divadlo v 
Pardubicích. Pohádka s tanci  a písni�kami o krvela�ném 
�arod�ji a hodném drá�ku Habánkovi se d�tem líbila. 
9. 4. prob�hlo okresní kolo matematické olympiády 6., 7. a 8. 
t�íd v Havlí�kov� Brod�. V kategorii 6. t�íd se Anežka 
Kavalírová umístila na 4. míst� a Josef Doležal na 17.–20. míst�. 
Kategorie 7. t�íd: žáci Iveta Josková a Ji�í Kazda obsadili 11.–12. 
místo a 14.–15. místo. Anna Kadlecová z 8. t�ídy nás 
reprezentovala ve t�etí kategorii a  umístila se na 5. míst�. 
10. 4. se uskute�nilo okresní kolo ve volejbale ve Štokách. Žáci 
8. a 9. t�íd obsadili vynikající 2. místo. Ve finále nesta�ili na 
výborn� hrající družstvo ZŠ Smetanova Chot�bo� a podlehli 0:2 
na sety.  
Již tradi�n� p�ipravil �ervený k�íž Jihlava pro žáky 8. ro�ník�
výukový program na téma První pomoc záchranné zdravotní 
služby. Uskute�nil se v n�kolika cyklech v pr�b�hu celého 
školního roku, p�ednášky byly dopln�ny �adou praktických 
úkol�.  
18. 4. byly ke Dni Zem� ve velké t�locvi�n� pro žáky 1.-4. t�ídy 
p�ipraveny hry a sout�že o p�írod� a její ochran�. Zasout�žili si v 

poznávání rostlin a 
živo�ich�, p�ipomn�li 
a procvi�ili si správné 
t�íd�ní odpad� a 
nechyb�l ani 
p�írodov�dný kvíz. 
Žáci 4.–7. ro�níku 
vyslechli besedu s 
pracovníkem CHKO 
Ž�árské vrchy, 
následn� vytvo�ili 

krásné projekty o stromech, rostlinách a zví�atech. 8. a 9. t�ídy se 
zabývaly t�íd�ním odpadu. V rámci Dne Zem� prob�hl úklid 
cyklostezky sm�rem na Ždírec nad Doubravou. D�v�ata ze 
6. a 7. t�ídy se vyzbrojila velkými pytli na odpadky, ochrannými 
rukavicemi a odhodlan� se vypravila na stezku. Všechny láhve, 
papíry, obaly od olej�, kartony byly poctiv� vysbírány. 

21. 4. se konaly p�ijímací zkoušky na SŠ. 27 žák� 9. t�ídy a 1 
žákyn� 5. t�ídy byli p�ijati na vybrané SŠ. 
24. 4. prob�hla v sokolovn� Školní akademie na téma „Jaro“, 
spojená s výstavou žákovských prací. Všichni žáci se pe�liv�

p�ipravovali na svá 
vystoupení. St�ídala 
se vystoupení 
tane�ní a jazyková, 
pohádky a p�ísloví, 
pásmo Otvírání 
studánek s básn�mi 
a sborovým zp�vem. 
Celou akademii 
uvád�li žáci 9. 
ro�níku. 

 Dopoledního 
vystoupení se jako 
diváci zú�astnili 

žáci ze ZŠ Vojn�v M�stec a d�ti z MŠ Krucemburk, odpoledního 
rodi�e a prarodi�e žák�. Vystoupení žák� se všem návšt�vník�m 
velmi líbilo a ocenili jejich snahu potleskem. 
Také letos se �ty�i naši pá�áci zú�astnili okrskového kola 
sout�že Všeználek. Sout�ž, kterou každoro�n� po�ádá DDM 
Junior v Chot�bo�i, prob�hla 22. 4. Naši ú�astníci – Lenka 
Štillová, Jan Pecina, Pavel Jaroš a Martin Holas – prokázali 
zna�né znalosti. Umístili se na 2. míst� a postoupili do okresního 
kola, kde v konkurenci osmi škol obsadili „medailové“ t�etí 
místo. 
28. 4. se uskute�nilo okresní kolo ve volejbale v Havlí�kov�
Brod� v kategorii dívek. První zápas jsme sehráli se ZŠ Štoky a 
zvít�zili jsme 2:0 na sety. Ve druhém a t�etím utkání se ZŠ 
Komenského a ZŠ Štáflova jsme prohráli 2:0 na sety a obsadili 3. 
místo ve skupin�. 
30. 4. se žáci 4. a 5. t�ídy zú�astnili okresního kola celostátní 
sout�že ve vybíjené „Preventan cup". Naši reprezentanti pat�ili 
mezi smíšená družstva, nebo� barvy naší školy hájili chlapci i 
d�v�ata; obsadili p�kné 5. místo. 
Ministerstvo zem�d�lství vyhlásilo na po�átku roku 2008 
výtvarnou sout�ž pro žáky 1. stupn� ZŠ a fotografickou sout�ž
pro žáky 2. stupn�. Sout�ž se konala u p�íležitosti Sv�tového dne 
vody 2008. Pro rok 2008 bylo vybráno téma: „Jak jsem potkal 
vodu“. I žáci naší školy projevili zájem o ú�ast v sout�ži. 
Fotografie „Ledový mech“ Nicol Sobotkové z 8. A a „Rozhraní 
zem� – voda“ Martina Kadlece z 9. t�ídy byly vybrány do galerie 
nejzda�ilejších. Vít�zem kraje Vyso�ina se stal žák naší školy 
Martin Kadlec.  
Volba povolání je jedno z nejd�ležit�jších rozhodnutí v život�
�lov�ka, proto 29. 4. a 7. 5. navštívili žáci 8. ro�ník� Ú�ad práce
v Havlí�kov� Brod�. Seznámili se s postupem, jak vybírat SŠ. 
Žáci 1.–3. t�íd se zú�astnili 13. 5. turnaje v malé kopané
McDonald´s Cup v Havlí�kov� Brod�. V boji o 3. a 4. místo 
porazili ZŠ Habry 
3:1 a obsadili v 
konkurenci 17 
tým� vynikající 
3. místo. 
14. 5. se zú�astnili 
turnaje i žáci 4. 
a 5. t�íd. Postoupili 
mezi 8 nejlepších 
tým�, kde nesta�ili  
na ZŠ Štáflova 
Havlí�k�v Brod a 
prohráli 3:0, �ímž obsadili 5.–8. místo. 
14. 5. navštívili žáci 6. a 7. ro�níku pohádkový pozdn�
romantický hrad Bouzov ukrytý mezi vrcholky Bouzovské 
pahorkatiny. Po prohlídce hradu následovaly st�elby žák� z kuše 
a palné zbran� pod vedením odborných st�elmistr�. 



Konec kv�tna a za�átek �ervna byl ve znamení školních výlet� a 
exkurzí. Pro žáky 9. t�ídy a n�m�iná�e z 2. stupn� prob�hla 21. 5.  
exkurze do Vídn�.   
T�ídy 2. stupn� se 26. 5. zú�astnily vzd�lávací akce „Amazonka 
v rytmu samby“. 
28. 5. si na stadionu v Chot�bo�i zm��ili své síly nejmenší 
zájemci o atletiku z �ad žák� navšt�vujících školní družiny. Naši 
školu reprezentovali: Jakub Cisárik, Václav Dan�k, Dan Myška z 
2. t�ídy a Tomáš Hocke, Miloš Losenický, Lukáš Pe�enka a Jan 
Soukup ze 3. t�ídy. 
30. 5. prob�hl zábavný a sportovní program ke Dni d�tí pro žáky 
naší ZŠ a ZŠ Vojn�v M�stec. 
Od 9. do 13. 6. se uskute�nil sportovní kurz pro vybrané žáky 2. 
stupn� v Da�kovicích. 
19. 6. žáci 9. ro�níku zhlédli ve V�D v Pardubicích 
nejúsp�šn�jší komedii z roku 2006 „Úžasná svatba“. 
Se školním rokem 2007/2008 jsme se rozlou�ili „pohádkov�“. 
V místním kin� žáci zhlédli pohádku Zde�ka Trošky 
„Nejkrásn�jší hádanka“. 
Žák�m 9. t�íd p�ejeme úsp�šný vstup do nových škol a všem 
žák�m ZŠ p�kné, proslun�né prázdniny. 

     Kolektiv u�itel� ZŠ Krucemburk 

PO  STOPÁCH  JANA  ZRZAVÉHO 

Stejnojmennou výstavu výtvarných prací žák� základních 
škol po�ádá letos již po�tvrté Spole�nost Jana Zrzavého 
Krucemburk a Základní škola Krucemburk. Stejn� jako loni i 
letos budou práce žák� vystaveny v prostorách 
krucemburské školy, a sice v období od 25. kv�tna do 29. 
�ervna, po prázdninách od 1. do 30. zá�í. V pracovních dnech 
školního roku bude výstava p�ístupná ve�ejnosti na základ� ústní, 
písemné nebo telefonické dohody – tel. 569 697 108 nebo 
777 297 108.  

V ned�li 25. kv�tna se uskute�nila tradi�ní krucemburská 
pou	 a v návaznosti na ni byla výstava v ZŠ ve 14 hodin 
zahájena. Pot�ší vás práce d�tí ze škol v Havlí�kov� Borové, 
Jihlav� – ZŠ Otakara B�eziny, Krucemburku, Okrouhlici, 
Oudoleni, Sobí
ov� a Vojnov� M�stci.   

Téma a technika nebyly blíže ur�eny, tvo�ivost jednotlivých 
ú�astník� nebyla omezována. Dne 1. �íjna zástupci zú�astn�ných 
škol a Spole�nosti Jana Zrzavého vyhodnotí 5 nejzda�ilejších  
prací v každé v�kové kategorii a úsp�šným deseti žák�m p�edají 
hodnotné ceny. Vít�zné práce lo�ského ro�níku sout�že se staly 
dopl�kem výstav o život� a díle Jana Zrzavého v Brn� a 
v Havlí�kov� Brod�. Podobná radost potká i letošní vít�ze. 
Jejich práce budou vystaveny v prostorách nové 
havlí�kobrodské nemocnice, ve t�etím podlaží pavilonu 
s recepcí, kde navodí p�íjemnou atmosféru v nemocni�ním 
prost�edí a budou obdivovány velkým množstvím lidí.  

Za po�adatele up�ímn� zve na výstavu  
Jaroslava Pecinová a Mgr. Ji�í Šikl

JARNÍ  KONCERT   
V  HAVLÍ�KOV�  BROD�

8. dubna 2008 se konalo sout�žní klání ZUŠ Vyso�iny na 
Jarním koncert� v sále staré radnice v Havlí�kov� Brod�. Po 
dlouhém sbírání odvahy jsem naši pobo�ku též p�ihlásila. Školu 
reprezentoval dív�í p�vecký sbor a klavíristka Kristýna 
Coufalová. Ve velké konkurenci dalších škol se neztratily a 
obsadily krásné t�etí místo. Úsp�chu si moc vážím. D�kuji všem 
ú�inkujícím dívkám i panu Martinovi B�ízovi za kvalitní 
kytarový doprovod a také organizátor�m a po�adatel�m za milé 
p�ijetí a p�íjemn� strávené odpoledne.  

                                          Marta Rejšková 

SALEZIÁNSKÉ  HNUTÍ  MLÁDEŽE  –  
KLUB  KRUCEMBURK 

Milí Krucemburáci, rádi bychom vás nechali nahlédnout do 
života a �innosti našeho klubu. Z tohoto d�vodu jsme pro vás 
p�ipravili krátké zápisy z akcí, které jsme po�ádali nebo se jich 
ú�astnili v nedávné dob�. Rádi také nabídneme vašim d�tem 
ú�ast na t�ch p�ipravovaných. 
Festival SHM v Pardubicích 

V sobotu 17. kv�tna jsme se zú�astnili celostátního festivalu 
klub� SHM, po�ádaného Salesiánským st�ediskem v Pardubicích. 
Festival slouží k vzájemnému poznání klub�, vým�n� zkušeností 
a navázání kamarádských vztah� se svými vrstevníky. Tento 

festival byl již 8. 
v po�adí a my 
jsme si ho 
nemohli nechat 
ujít. Program je 
sestavován vždy 
tak, aby se 
zapojily všechny 
zú�astn�né kluby. 
Abychom využili 
a trochu si uleh�ili 

práci, nacvi�ili jsme znovu s menšími d�tmi pohádku, kterou 
jsme hráli p�i Mikulášské besídce u nás v Krucemburku. Starší 
d�ti si pak p�ipravily tane�n�-dramatické vystoupení ze života, 
které sklidilo obrovský úsp�ch, a myslím si, že se každého z nás 
dotklo a p�im�lo k zamyšlení nad hodnotami v život�. I ostatní 
kluby p�isp�ly svou troškou k dílu, a tak si mohly d�ti vyzkoušet 
st�elbu z luku, hod ošt�pem, horolezeckou st�nu, stolní fotbálek, 
�ídit RC model ponorky a lod�, sjezd divoké �eky na kanoi, 
nafukovací hrad a spoustu dalších v�cí, jako jsou divadelní 
p�edstavení a 
volejbalový 
turnaj dvojic, 
ve kterém 
jsme obsadili 
1. a 3. místo. 
B�hem celého 
dne bylo 
zajišt�no 
ob�erstvení a 
v pozdní 
odpoledne se 
za�alo s dlouho o�ekávaným porcováním prasátka, jež se 
mezitím grilovalo. Na záv�r bych cht�l moc pod�kovat všem, 
kte�í se podíleli na p�íprav� p�edstavení (hlavn� Katka K.), a 
d�tem, že s námi v�bec jely. 



D�tské odpoledne 
Sobotní odpoledne 31. kv�tna pat�ilo d�tem. Areál fary se 

prom�nil v herní dv�r, kde o zábavu a nap�tí nebyla nouze. D�ti 
si mohly prov��it své schopnosti v mnoha disciplínách a r�zných 
hrách, za jejichž spln�ní na n� �ekala i odm�na. Náro�né 
odpoledne jsme zakon�ili ope�ením špeká�k� na ohni. Za 
dovršení D�tského dne považujeme ned�lní mši svatou pro 
rodiny s d�tmi (již tradi�n� každá první ned�le v m�síci), kde byl 
mimo „to hlavní“ i �as na zklidn�ní a zamyšlení se nad podstatou 
daru d�tství. Velké díky pat�í všem, kdo nám pomohli s 
p�ípravou a realizací celé této „oslavy“. Doufáme, že jsme našim 
malým návšt�vník�m (i jejich rodi��m) nabídli p�íjemn�
strávený �as. 
Pomoc p�i projektu „Na cest� do života“ 

Projekt „Na cest� do života“ je ur�en pro d�ti z d�tských 
domov� a je zam��en na jejich osamostatn�ní, rozvoj osobnosti a 
integraci do spole�nosti. Projekt zast�ešuje salesiánské centrum 
dona Bosca v Pardubicích pod vedením Mgr. Ji�ího K�eme�ka. 
Z našeho klubu je v tomto projektu zapojena �ást mladých 
dobrovolník�. Ti prošli pod dohledem odborník� akreditovaným 
kurzem vychovatele a mohou tak lépe pomoci svým bližním. 
Mnoho d�tí, s nimiž se tu setkáváme, prošlo drsnými situacemi, 
o kterých si myslíme, že v naší spole�nosti ani nemohou nastat. 
Tyto d�ti nepot�ebují peníze, ale kontakt s oby�ejnými lidmi, 
n�koho, s kým si mohou otev�en� promluvit. A tady je prostor 
pro dobrovolníky, kte�í nejsou jen pedagogy, ale i kamarády, 
kte�í rádi vyslechnou a poradí. Projekt b�ží už dva roky (mladí z 
Krucemburku po celou tuto dobu aktivn� pomáhají) a kladné 
ohlasy, jak od d�tí, tak od vychovatelek z d�tských domov�, 
nasv�d�ují, že se poda�ilo n�co dobrého a že i mladí mohou 
pomoci svým kamarád�m! 
Zveme vás na prázdninové chaloupky! 

Milí mladí kamarádi, nemáte jak naplnit �as letních prázdnin? 
Nev�šte hlavu a �t�te dál: Náš klub již tradi�n� po�ádá 
prázdninové „chaloupky“. Abychom si dob�e rozum�li, uvedu 
vám hned na za�átku, o co se vlastn� jedná. Chaloupka je název 
pro „jakýsi tábor po salesiánsku“. Nep�ebýváváme ve stanech, 
ani v teepee �i iglú, ale v�tšinou v chalup� (zpravidla staré fa�e). 
Co se programu tý�e, po celou dobu trvání chaloupky nás 

provází etapová hra, dále r�zné bojovky v lese, no�ní hry, ale i 
dovednostní �i znalostní hry a mnoho dalšího. Programem vás 
nechceme jen pobavit, ale upozornit na skrytá poselství 
jednotlivých her nebo p�iu�it n��emu novému (jak �ekl don 
Bosco: zážitek není cílem, ale prost�edkem). Ani duchovní 
stránku neopomíjíme, naopak bereme ji jako vážnou prioritu, 
proto má ve spole�enství, které m�žeme vytvo�it, místo i 
modlitba a ve�erní rozjímání. Ale nemusíš se bát: víra (nebo 
nevíra) není v�bec žádnou p�ekážkou, p�ípadn� sta�í špetka 
tolerance. A abych nezapomn�l na další podstatnou v�c – jídlo je 
vždy moc chutné. Tak si spolu ud�lejme menší shrnutí, co 
chaloupka obsahuje: D(d)uchovno, spole�enství lidí Tvého v�ku, 
snad nové p�átele, zábavu, zážitky, hry, písni�ky, srandu, 
p�írodu,... a zeptej se sebe, jestli chceš zkusit n�co takového; 
pokud ano, seber odvahu a poje� s námi na chaloupku!  

Chaloupka pro d�v�ata 1.-6. t�ídy
• v termínu 14.-24. 7. 08 ve Vrbatov� Kostelci, cena 

1.700 K�
• kontakt: Zde�ka Málková (tel.604 317 918) 

  Katka Kadlecová (tel. 775 900 270) 
 Pokud máte zájem, ozv�te se nám prosím co nejrychleji! 
Chaloupka pro d�v�ata 7.-9. t�ídy

� v termínu 13.-25. 7. 08 v Rychnov� na Morav�, cena 
1.550 K�

� kontakt: Anežka Jandová (tel. 774 369 532) 
Pokud máte zájem s námi jet, ozv�te se nám prosím do 5.7.! 
Chaloupka pro kluky do 12 let

� v termínu 28. 7.-7. 8. 08 v Mí�ov� (nedaleko 
He�manova M�stce), cena 1.500 K�

� kontakt: Bo�ek (Ond�ej Málek – tel. 603 907 043) 
              Máca (Martin Rejšek – tel. 777 974 467) 

Kluci, pokud máte zájem s námi jet, �ekn�te rodi��m, a� se nám 
ozvou do 7.7.! 

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledn� chaloupek, zavolejte na 
výše uvedené kontakty,  rádi vám je zodpovíme. 

Martin Rejšek a Ond�ej Málek 

INFORMACE  Z  31.-35.  ZASEDÁNÍ  RADY  M�STYSE  KRUCEMBURK 

31. zasedání – 17. 3. 2008 
*  RM byla informována o pr�b�hu 
jednání s firmou COMA Poli�ka. Starosta 
RM seznámil s návrhem smlouvy na 
pronájem nebytových prostor na budov�
ZŠ. RM pov��ila starostu dalším jednáním 
s firmou COMA Poli�ka a souhlasí 
s �ástkou 9.000 K� za nájem a zaplacení 
souvisejících služeb. 
*  RM byla seznámena s žádostí p. P. 
Zavadila a p. K. Zavadilové, bytem Praha 
4, o pronájem restaurace v rekrea�ním 
st�edisku 	eka. RM s pronájmem 
souhlasí. 
*  Starosta seznámil RM s vyú�továním 
obecního plesu konaného dne 16. 2. 2008. 
RM bere informaci na v�domí. P�ebytek 
z plesu ve výši 9.393 K� bude poskytnut 
jako ú�elový p�ísp�vek TJ Sokol 
Krucemburk na nákup stroje na údržbu 
parket. 
*  RM byla informována o situaci v 
odkupu pozemk� �. 479, 480, 481, 482, 
483 a 484 v areálu �OV Krucemburk. 
Odkup nelze momentáln� realizovat. RM 

pov��uje starostu dalším jednáním 
ohledn� odkupu t�chto pozemk�. 
*  RM vzala na v�domí odstoupení 
z funkce velitele SDH Staré Ransko p. 
Pavla Cacka a jmenovala do funkce p. 
Radka Janá�ka.  
*  RM vzala na v�domí informaci k dotaci 
na nakládání s odpady v oblasti Horní 
Posázaví (v sou�innosti s P�ibyslavskem). 
Vzhledem k tomu, že dotace má být 
pouze 50%, RM doporu�uje nepokra�ovat 
v tomto dota�ním titulu. 
32. zasedání – 31. 3. 2008 
*  RM projednala a schválila cenové 
nabídky firmy Projekt plus, s.r.o. Havl. 
Brod, na zpracování projektové 
dokumentace na níže uvedené akce: 

Stavební úpravy kuchyn� MŠ 
Krucemburk – provád�cí dokumentace 
 Cena: 74.100 K�.  

Stavební úpravy kuchyn� ZŠ 
Krucemburk – provád�cí dokumentace 
 Cena: 41.600 K�. 

Studie bytový d�m – 9 BJ (lokalita 
pod parkem) 

 Rozsah dokumentace – studie 
bytového domu v�etn� osazení do situace 
a návrhu napojení na sít�. Zpracování 
energetických požadavk� objektu. 
Propo�ty náklad�  realizace. 
 Cena:  94.000 K�. 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. RM 
doporu�uje jednat o desetiprocentním 
snížení ceny studie bytového domu. 
*  Na základ� zmocn�ní ZM (usnesení �. 
1/2008/10) RM projednala a schválila 
výsledek výb�rového �ízení na ve�ejnou 
zakázku VZZP	 01/2008 Stavební úpravy 
ZŠ Krucemburk. 
Hodnotící komise ukon�ila svoji �innost 
28. 3. 2008 s tímto výsledkem: 

1. Chládek a Tint�ra, a.s. Havlí�k�v  
    Brod.....cena 12.872.598 K�

 2. Stavos, a.s. Brno  
     ...........cena 13.448.971 K�
3. Vratislav Tureni� – INKLEZ,  
     Havlí�k�v Brod  
      .............cena 13.553.876 K�

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 



RM pov��uje starostu uzav�ením smlouvy 
s firmou Chládek a Tint�ra Havlí�k�v 
Brod, jejíž nabídka byla hodnocena jako 
nejvýhodn�jší s nejnižší nabídkovou 
cenou. 
*  Starosta informoval RM o zadání 
zakázky na zhotovení praporu pro Sbor 
dobrovolných hasi�� Krucemburk 
k p�íležitosti 130. výro�í jeho založení. 
Celková cena zakázky je stanovena na 
65.000 K�. 
33. zasedání – 14. 4. 2008 
*  RM byla seznámena s návrhem 
Záv�re�ného ú�tu m�styse Krucemburk 
za rok 2007, bere jej na v�domí a 
doporu�uje ke schválení ZM. 
* Starosta seznámil RM s návrhem 
smlouvy o dílo s VAK H. Brod na 
položení vodovodního potrubí 89 m 
v uli�ce Na Diouse. RM vzala informaci 
na v�domí a doporu�ila jednat s VAK H. 
Brod – snížení ceny. 
*  Starosta seznámil �leny RM se zprávou 
o kontrole �ŠI v MŠ Krucemburk. RM 
bere zprávu na v�domí. 
* RM navrhla za �leny Rady školy p�i ZŠ 
Krucemburk Ing. Ji�ího Kohla, Ing. 
Luboše Pleska�e a Ing. Ji�ího Kasala. 
Všichni navrhovaní s �lenstvím souhlasí. 
*  RM projednala žádost p. Reného 
Vaška, bytem Krucemburk, na odkup 
�ásti pozemku p.�. 582/1 v katastrálním 
území Krucemburk. RM doporu�uje ZM 
schválit prodej �ásti pozemku 582/1 dle 
zam��ení a GP, pozemek p.�. 579/1 v k.ú. 
Krucemburk p. R. Vaškovi pronajmout. 
*  Místostarosta informoval RM o pot�eb�
p�istavení kontejner� na objemný odpad. 
RM  schválila jejich p�istavení v místech 
Staré Ransko, Nám�stí Jana Zrzavého v 
Krucemburku a u hasi�ské zbrojnice 
v Krucemburku. 
*  Zm�na termínu jednání ZM. Vzhledem 
k tomu, že na plánovaný termín konání 
zasedání ZM 30. 4. p�ipadá „tradi�ní 
pálení �arod�jnic“, byla  navržena úprava 
termínu s datem jednání 5. 5. 2008 od 18 
hodin. Náhradní termín byl schválen. 
34. zasedání – 28. 4. 2008 
*  RM projednala za p�ítomnosti zástupc�
MŠ Krucemburk zprávu o kontrole 
hospoda�ení za 2. pololetí 2007. Kontrola 
byla provedena firmou AV–
AUDITTING, spol. s r.o. Pardubice. 
Hospodá�ka poskytla RM dopl�ující 
informace, které se týkaly bodu �. 2 
(nápravné opat�ení) s tím, že požadavk�m 
bylo vyhov�no a je postupováno podle 
rozpo�tových pravidel.  
*  RM projednala za p�ítomnosti zástupc�
MŠ návrh rozpo�tu MŠ Krucemburk na 
rok 2008. K �ásti výnosy nebyly 
p�ipomínky, v �ásti náklady byl poplatek 
za internet 5.000 K� uveden omylem a 
bude p�esunut do položky po�íta�ové 
služby. S navrhovaným rozpo�tem RM 
souhlasí. 

*  RM projednala za p�ítomnosti zástupc�
ZŠ návrh rozpo�tu ZŠ Krucemburk na rok 
2008. RM s návrhem souhlasí s tím, že 
poplatek za internet 15.000 K� bude 
p�ejmenován a za�azen k p�íslušným 
položkám.    
*  RM projednala za p�ítomnosti zástupc�
MŠ Krucemburk zprávu o kontrole 
hospoda�ení za rok 2007. Kontrola byla 
provedena firmou AV–AUDITTING, 
spol. s r.o. Pardubice. Hospodá�ka 
poskytla RM dopl�ující informace, které 
se týkaly bodu �. 2 (nápravné opat�ení) 
s tím, že požadavk�m bylo vyhov�no a je 
postupováno podle rozpo�tových 
pravidel. Vady byly odstran�ny i 
v �ádném da�ovém p�iznání. 
*  RM projednala žádost fy Lubomír 
Nenadál, Ž�ár nad Sázavou, na prodej 
pozemku pro vybudování porážky 
dobytka. Starosta informoval RM o 
jednání s panem Nenadálem o nutnosti 
p�eložení vedení VN p�es pozemek do 
podzemního kabelu (náklady cca 100.000 
K�). Firma požaduje vzhledem k t�mto 
zvýšeným náklad�m slevu na cen�
pozemku. RM doporu�uje ZM ke 
schválení s tím, že by cena nem�la 
klesnout pod 50 K�/m2. 
*  RM projednala a schválila návrh 
programu zasedání ZM, které se bude 
konat dne 5. 5. 2008. 
*  Starosta seznámil RM se zpracováním 
podklad� pro vymezení zastav�ného 
území m�styse Krucemburk, tj. pro k.ú. 
Krucemburk, Staré Ransko a Hluboká. 
RM schvaluje vymezení dle stanoviska 
MÚ Chot�bo�. RM vydává a schvaluje 
Opat�ení obecné povahy �. 2/2008 pro 
vymezení zastav�ného území. 
*  RM projednala Zm�nu �. 6 Územního 
plánu sídelního útvaru Krucemburk a 
doporu�uje ji ZM ke schválení. 
*  RM projednala návrh zm�ny Smlouvy 
o �išt�ní odpadních vod v místní �ásti 
Staré Ransko s firmou BeHo, s.r.o Staré 
Ransko, která tyto služby obci poskytuje. 
Vzhledem k požadavk�m firmy na 
neúnosné navýšení ceny RM navrhuje 
navýšení ceny za službu na trojnásobek 
doposud placené úhrady.  
*  RM projednala dodate�nou žádost pana 
Šešulky, Krucemburk 432, a návrh �ešení 
vjezdu k rodinnému domu ze silnice I/37 
p�es pozemek m�styse Krucemburk. 
Souhlasí s tím, že p. Šešulka p�edloží p�ed 
zahájením prací platné stavební povolení 
a zajistí z�ízení v�cného b�emene pro 
užívání pozemku p.�. 1641/6, který je ve 
vlastnictví m�styse, a �ádné zabezpe�ení 
všech dot�ených sítí v�etn� vyjád�ení 
majitel� sítí, které jsou v tomto pozemku 
uloženy, tj. na nosnost 40 tun (vjezd pro 
nákladní vozidla). Chodník bude uveden 
do stavu, který vyžaduje p�íslušná norma, 
a stavebník na své náklady provede 
p�eložku deš�ové kanalizace, která vede v 
chodníku. 

*  RM projednala návrh na odstran�ní 
za�ízení pro p�evod internetového signálu 
firmy COMA, s.r.o Poli�ka, z d�vod�
nedodržení podmínek pro sepsání nové 
smlouvy. RM s odstran�ním souhlasí. 
35. zasedání – 19. 5. 2008 
*  RM projednala Smlouvu o dílo �. 
08001. P�edm�tem pln�ní smlouvy je 
zajišt�ní dodávky a montáže 
kanaliza�ních p�ípojek v silnici I/37 
v Krucemburku firmou LS MONT, s.r.o.. 
Brn�nská 1146/30, 591 01 Ž�ár nad 
Sázavou. Práce mohou za�ít ihned a 
nedojde k �asovému posunu. Cena z 1 m² 
je uvád�na od 2.900 do 3.200 K�/bm bez 
DPH podle náro�nosti. RM 
s navrhovanou smlouvou souhlasí. 
*  RM projednala žádost manžel�
Ledvinkových, Houbova 996, 583 01 
Chot�bo�, o pronájem pozemku o vým��e 
60 m², který se nachází na parcele �. 
152/1, za ú�elem parkování osobního 
vozidla. RM doporu�uje provést nejprve 
místní šet�ení a projednání žádosti 
odkládá  
*  RM projednala žádost p. Miroslava 
Ondrá�ka, Na Diouse 52, Krucemburk, o 
zprošt�ní poplatku za komunální odpad. 
Pan Ondrá�ek od února 2008 dlouhodob�
pobývá v za�ízení Sociální služby m�sta 
Havlí�k�v Brod a na adrese trvalého 
bydlišt� se nezdržuje. RM doporu�uje ZM 
žádost ke schválení. 
*  RM se seznámila se zápisem z jednání 
5. kontrolního dne stavby ze dne 15. 5. 
2008 a projednala navrhované zm�ny a 
úpravy (je sou�ástí zápisu). 
a) Provedení železobetonových 
ukon�ujících v�nc� ve 3 NP bude 
hodnoceno jako vícenáklad. RM souhlasí. 
b) S navrhovanými zm�nami v bod� 5.7. 
zápisu – zhotovení podhled� v 1. a 2. 
pat�e ze sádrokartonových desek a 
navýšením náklad� o 400 K�/m² (celková 
plocha 444 m²) – RM nesouhlasí a zastává 
p�vodn� navržený zp�sob provedení 
projektantem. 
c) RM provedla výb�r obklad� a dlažeb 
z p�edloženého vzorníku. 
d) RM projednala návrh zhotovitele 
stavby na skladbu fasády, uvedený 
v zápisu z kontrolního dne pod bodem 
5.9, a návrh stavebního dozoru. Schvaluje 
úpravu fasády podle návrhu stavebního 
dozoru. 
RM odložila �ešení oplocení areálu 
bytovky až na základ� místního šet�ení. 
* RM projednala nabídku firmy Stavos, 
a.s. Brno, na vým�nu radiátor�, které jsou 
v havarijním stavu, a termohlavic za 
lo�skou nabídkovou cenu 204.784 K� bez 
DPH v�etn� práce. Firma by instalaci 
provedla sou�asn� p�i instalaci radiátor�
v 10 BJ Krucemburk, �ímž odpadnou 
náklady na p�epravu osob a materiálu. 
RM s navrhovaným �ešením souhlasí. 
*  RM projednala návrh internetových 
stránek firmou Trinet, s.r.o. Ž�ár nad 



Sázavou, nemá zásadní p�ipomínky a 
s návrhem souhlasí. 
*  RM projednala návrh Smlouvy o 
p�j�ce a schválila p�j�ku Obecn�
prosp�šné spole�nosti Havlí�k�v kraj ve 
výši 50.000 K�.  
*  RM projednala žádost SDH 
Krucemburk o p�ísp�vek na nákup �ty�
komplet� t�ívrstvých ochranných od�v�. 
Celkové náklady na nákup �iní 56.000 
K�. RM schvaluje p�ísp�vek ve výši 50 % 
(tj. 28.000 K�) z prost�edk� obce, zbytek 
bude uhrazen z  dotace Kraje Vyso�ina. 
*  RM projednala žádost COMA, s.r.o. 
Poli�ka, o p�ehodnocení stanoviska RM 

v Usnesení �. 8/2008/34 k odstran�ní 
za�ízení pro p�evod internetového signálu 
z budovy ZŠ. RM požaduje, aby firma 
uhradila �ástku 45–50 tisíc korun za 
uplynulé roky a p�istoupila na výši 
pronájmu 12.000 K� za b�žný rok. 
V opa�ném p�ípad� trvá na svém 
p�vodním stanovisku. 
*  RM projednala a schválila ceník služeb 
v rekrea�ním st�edisku 	eka na rok 2008. 
Ceník je sou�ástí zápisu ze zasedání. 
*  RM projednala návrh na zpracování 
energetického auditu firmou IP Izolace 
Polná, s.r.o., pro zdravotní st�edisko a ZŠ 

KRUCEMBURSKÝ 
JARMARK 

Osmý ro�ník tradi�ního trhu �emesel 
se bude konat v ned�li 6. 7. 2008  

od 9 hodin na nám�stí. 

Odpoledne hraje k poslechu 
Venkovská kapela. 

Všichni jste srde�n� zváni.

INFORMACE  Z  11.  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  M�STYSE  KRUCEMBURK 

*  ZM projednalo a schválilo p�j�ku 
z ú�elových prost�edk� „Fondu rozvoje 
bydlení“ pro žadatele: 
Zde�ka Zvolánka, Na Vini�kách 403, 
Krucemburk, ve výši 50.000 K� a Milana 
Martínka, Drahotín  298, Krucemburk, ve 
výši 50.000 K�. 
*  Na základ� zmocn�ní ZM, usnesení �. 
1/2008/10 ze dne 28. 2. 2008 výsledek 
VZZP	/01/2008 na Stavební úpravy ZŠ 
Krucemburk, RM vyhlásila výsledek. 
Hodnotící  komise ukon�ila svoji �innost 
28. 3. 2008 s tímto výsledkem: 
 1. Chládek a Tint�ra. a.s. Havlí�k�v   
          Brod....cena 12.872.598 K�
 2. Stavos, a.s. Brno  
          ............cena 13.448.971 K�
 3. Vratislav Tureni� – INKLEZ,  

    Havlí�k�v Brod  
    ............cena 13.553.876 K�

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
*  ZM potvrzuje rozhodnutí RM výsledek 
VZZP	/01/2008 na Stavební úpravy ZŠ 
Krucemburk. 
*  ZM projednalo a schválilo Zprávu o 
výsledku hospoda�ení za rok 2007. 
*  ZM projednalo a schválilo Záv�re�ný 
ú�et m�styse Krucemburk za rok 2007. 
*  ZM projednalo a schválilo Rozpo�tový 
výhled na období 2009–2013. 

*  ZM projednalo a schválilo Rozpo�tová 
opat�ení na rok 2008 dle p�iložené 
tabulky. 
*  ZM projednalo a schválilo smlouvu �. 
20358 na V�cné b�emeno pro firmu 
Vodafone s rozší�ením o pozemek  parc.�. 
193  o vým��e 996 m2 v k.ú. Krucemburk 
a zvýšení úplaty o 10.000 K� k p�vodní 
Smlouv� o budoucí smlouv� o z�ízení 
v�cného b�emene �. 20358 ze dne 15. 10. 
2007. 
*  ZM projednalo a schválilo za 
z�izovatele P�ísp�vkové organizace ZŠ 
Krucemburk jmenování �len� do Rady 
školy p�i ZŠ Krucemburk ve složení: Ing. 
Ji�í Kohl, Ing. Luboš Pleska�, Ing. Ji�í 
Kasal.  
*  ZM projednalo a schválilo prodej �ásti 
pozemku parc.�. 562/1 v k.ú. Krucemburk 
– pruh v ší�i 6 m od pozemku parc.�. 
1730/1 v k.ú. Krucemburk – za cenu 30 
K�/m2 pro žadatele Reného Vaška, 
Krucemburk, Ke T�em k�íž�m 255 
*   ZM projednalo a schválilo prodej  
pozemku  dle GP �. 524-6/2008 ze dne 4. 
4. 2008. S ohledem na zvýšené náklady 
využitelnosti pozemku snižuje cenu 
pozemku parc.�. 1366/75 v k.ú. 
Krucemburk na 60 K�/m2 pro žadatele 

Lubomíra Nenadála, Libušínská 198/46, 
Ž�ár nad Sázavou. 
*  ZM  projednalo a schválilo pronájem 
pozemku parc.�. 579/1 v k.ú. Krucemburk 
pro žadatele Reného Vaška, Krucemburk, 
Ke T�em k�íž�m 255. 
*  ZM  projednalo a schválilo odložení 
prodeje �ásti pozemku parc.�.  734/1 
v k.ú. Krucemburk pro žadatele 
z nemovitosti �p. 18 Krucemburk do doby 
úsp�šné kolaudace bytového domu 10 BJ 
Krucemburk na pozemku parc.�. 734/1 
v k.ú. Krucemburk. 
*  ZM projednalo a schválilo zn�ní 
Ve�ejné vyhlášky k vydání zm�ny �. 6 
Územního plánu sídelního útvaru 
Krucemburk. 
*  ZM bylo seznámeno a bere na v�domí 
dopis ob�an� Starého Ranska žádajících 
vybudování zpevn�ného povrchu na �ásti 
místní komunikace p.�. 49/1. ZM 
p�islíbilo zahrnout žádost do plánu 
�innosti  v rozpo�tu na rok 2009. 
*  Ing. Kujan doporu�il RM p�ipravit 
možnou úpravu jednacího �ádu ZM 
s možností vystoupení ob�an� v pr�b�hu 
projednávaných bod� s omezením 
diskusní lh�ty na 3 nebo 5 minut. 

Zpracoval František Hoke 

Publikovány  jsou upravené verze usnesení Rrady a Zastupitelstva m�styse z d�vodu dodržení p�im��enosti rozsahu zve�ej�ovaných 
osobních údaj� podle zákona �. 101/2000 Sb. o ochran� osobních údaj� v platném zn�ní. Úplná verze zápisu je v souladu s § 16, 17 a 

95 zákona �. 128/2000 Sb. o obcích k nahlédnutí v sekretariátu starosty. 

DESET  NOVÝCH  BYT�  HLEDÁ  SVÉ  NÁJEMNÍKY
Pokra�ování ze strany 1 

M�stys Krucemburk vyhlašuje podmínky pro 
uchaze�e o byt v budovaném dom� 10 BJ Krucemburk v ulici 
Školní, na pozemku parc. �. 734/1 v k.ú. Krucemburk. 
P�id�lovat se bude 5 byt� 2+1, 2 byty 3+1, 2 byty 1+1 a 1 byt 
pro imobilního ob�ana.  

Žadatel(ka) o byt doru�í svoji žádost osobn� �i 
prost�ednictvím doru�ovací organizace na podatelnu ÚM 
Krucemburk.  
Žádost musí spl
ovat tyto náležitosti:

1) žádost musí být doru�ena na adresu vyhlašovatele ve 
vyhlášeném termínu, 

2) žádost musí být podána a dodate�n� doru�ena 
nejpozd�ji do 2 dn� v uzav�ené obálce s ozna�ením 
odesílatele a p�íjemce, 

3) obálka bude ozna�ena  
„NEOTVÍRAT. ŽÁDOST O BYT“, 

4) žadatel(é) musí být osoby žijící ve spole�né domácnosti 
(manžel a manželka, druh a družka) a pe�ující o jedno 
�i více d�tí, 

5) žadatelem m�že být samoživitel(ka) pe�ující o jedno �i 
více d�tí, 

6) žadatel(é) musí doložit výši �istého pr�m�rného 
m�sí�ního p�íjmu za rok 2007 pro všechny osoby žijící 
ve spole�né domácnosti. 



Do užšího výb�ru budou za�azeny žádosti spl
ující tyto 
podmínky:

1) samostatn� žijící osoba, která prokáže, že její pr�m�rný 
m�sí�ní p�íjem v období 12 kalendá�ních m�síc� p�ed 
uzav�ením nájemní smlouvy nep�esáhl 0,8 násobek 
pr�m�rné m�sí�ní mzdy v národním hospodá�ství, 

2) osoba s dalšími �leny domácnosti, která prokáže, že její 
pr�m�rný m�sí�ní p�íjem v období 12 kalendá�ních 
m�síc� p�ed uzav�ením nájemní smlouvy nep�esáhl 1,5 
násobek pr�m�rné m�sí�ní mzdy v národním 
hospodá�ství, 

3) žadatel(ka) nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo 
k bytovému domu, rodinnému domu nebo k bytu, ani je 
neužívá právem odpovídajícím v�cnému b�emenu. Tuto 
podmínku musí spl�ovat i další �lenové domácnosti, 
kte�í mají v byt� bydlet. 

Termín p�ijímání žádostí je od 15. zá�í do 15. �íjna 2008. 

Schváleno Radou m�styse usnesením �. 10/2008/36 ze dne 2 .6. 2008.

Pr�m�rná m�sí�ní mzda v národním hospodá�ství �R 
 za rok 2007 �inila 21.692 K�

P�íklad �ty��lenné domácnosti:  
Otec vyd�lává 18.000 K� �istého. 
Matka pe�ující o d�ti má dávky 6.000 K�. 
18.000 + 6.000 = 24.000 K�   

– spl�ují podmínky p�íjmu, protože nep�esáhli 1,5 
násobek pr�m�rné m�sí�ní mzdy v národním 
hospodá�ství ( 1,5 x 21.692 = 32.538 K� ). 

CO  NOVÉHO   
NA  VYSO�IN�

Zastupitelstvo Vyso�iny schválilo nové 
grantové programy 

Více než dev�t milion� korun schválili 
krajští zastupitelé na svém zasedání 
v úterý 13. kv�tna ve prosp�ch úsp�šných 
žadatel� ve �ty�ech nov� vyhlášených 
grantových programech. Popularizace 
a vzd�lávání v oblasti informa�ních 
technologií – 2008 (0,5 mil. K�), Rozvoj 
malých podnikatel� ve vybraných 
regionech 2008 – II (6,0 mil. K�), 
Klenotnice Vyso�iny 2008 (1,5 mil. K�), 
Bioodpady 2008 (1,5 mil. K�), to jsou 
názvy vyhlášených grantových program�
v�etn� �ástek, které je možné žadateli 
v jednotlivých p�ípadech celkem 
vy�erpat. V sou�asné dob� lze všechny 
bližší podrobnosti nalézt na www.kr-
vysocina.cz. Pokud p�esto vzniknou 
nejasnosti, jsou k dispozici telefonicky 
nebo osobn� garanti jednotlivých 
program�. Ve všech p�ípadech musí 
žadatelé po�ítat s tím, že v p�ípad�
úsp�chu jejich projektu v rámci daného 
programu musí mít zabezpe�enu 
p�edepsanou minimální spoluú�ast. 

O systémové podpory byl r�zný zájem 
Celkem 78 žadatel�, z toho 74 obcí a 4 

fyzické osoby, požádalo a obdrželo dotaci 
na opravu a údržbu vále�ných hrob� a 
pietních míst vztahujících se k událostem 
1. sv�tové války a �innosti 
�eskoslovenských legií. Z celkové, 
v rozpo�tu kraje p�ipravené �ástky 3 
miliony korun bylo tak za tímto ú�elem 
vy�erpáno jenom n�co málo p�es jeden 
milion korun. Domnívám se, že je škoda, 
že s velkou pravd�podobností n�kte�í 

správci pietních míst o dotaci – možná i 
z nev�domosti – nabízeného dota�ního 
titulu nevyužili. M�lo by být snahou nás 
všech ud�lat v roce kulatého výro�í pro 
úpravu našich pietních míst vztahujících 
se k výro�í 1. sv�tové války a našich 
legioná�� maximum. Naopak velký zájem 
byl o dota�ní titul zam��ený na podporu 
spole�enských a kulturních akcí obcí 
kraje Vyso�ina, souvisejících zejména s 
oslavami a p�ipomenutími významných 
výro�í obcí. Žádost o systémovou dotaci 
si podalo celkem 86 obcí, z toho 85 
splnilo podmínky p�id�lení dotace. 
Dotace byla p�id�lena všem žadatel�m, 
kte�í splnili podmínky p�id�lení dotace, 
�ímž došlo k tomu, že z krajského 
rozpo�tu bylo nakonec oproti p�vodn�
plánovaným dv�ma milion�m korun 
rozhodnutím krajského zastupitelstva 
vyplaceno obcím na podporu jejich 
kulturních a vzpomínkových akcí více než 
t�i miliony korun. Z obou výše uvedených 
p�íklad� je vid�t, že život obcí a m�st na 
Vyso�in� se postupn� soust�e�uje i na 
p�ipomínání vlastní historie a tradic a ze 
své vlastní zkušenosti si troufám �íci i 
tradi�ních k�es�anských hodnot. Jsem 
p�esv�d�en, že je to moc dob�e. 

Miloš Vystr�il  
 hejtman Vyso�iny 

           
POLICIE  �R  HLÁSÍ... 

* Dosud neznámý pachatel vnikl po 
rozbití skla dve�í u spolujezdce a skla 
pátých dve�í do 
osobního motorového 
vozidla zn. Ford 
Mondeo, 
zaparkovaného p�ed 
domem v ulici 
Mikuláše St�ely v 

Krucemburku. Interiér vozidla prohledal a 
odcizil �ernou látkovou tašku s obsahem 
propaga�ních materiál�. Svým jednáním 
zp�sobil celkovou škodu ve výši 12.000 
K�.  
* Ve zkráceném p�ípravném �ízení byl 
zadokumentován p�ípad muže, který byl 
policejní hlídkou kontrolován p�i �ízení 
osobního motorového vozidla v obci 
Krucemburk. Policisté následnou lustrací 
v evidencích zjistili, že muž není 
držitelem žádného �idi�ského oprávn�ní. 
Svým jednáním se tak dopustil trestného 
�inu �ízení motorového vozidla bez 
�idi�ského oprávn�ní.  
* P�estupku proti majetku se dopustil 
dosud neznámý pachatel, který z osobního 
motorového vozidla zn. Škoda 135L 
Favorit zaparkovaného p�ed budovou 
kulturního domu v Krucemburku odcizil 
dva kusy registra�ních zna�ek vozidla. 
Majiteli zp�sobil škodu ve výši 200 K�. 
Po odcizených tabulkách registra�ních 
zna�ek vozidla bylo policisty vyhlášeno 
pátrání.  
* Stejného p�estupku se dopustil dosud 
neznámý pachatel, který z kolostavu p�ed 
prodejnou potravin v Krucemburku 
odcizil nezajišt�né jízdní kolo v hodnot�
4.000 K�. 
* Dosud neznámý pachatel najel s 
vozidlem Chrysler Voyager na staveništ�
kanalizace v Krucemburku. Když byl 
d�lníky vykázán, nebo� zde práv�
probíhaly zemní práce, za�al je nejprve 
verbáln� napadat a teleskopickým 
obuškem, který vyndal z automobilu, 
rozbil sklen�nou výpl� okna u pracovního 
stroje UNC. Svým jednáním se dopustil 
nejen p�estupku proti majetku, nebo�
rozbitím skla zp�sobil firm� vlastnící stroj 
UNC škodu ve výši 1.500 K�, ale také 
p�estupku proti ob�anskému soužití. 

FARNÍ  SBOR  �ESKOBRATRSKÉ  CÍRKVE  EVANGELICKÉ  V  KRUCEMBURKU 
BOHOSLUŽBY: 

v Krucemburku každou ned�li od 10.00 hodin v evangelickém kostele 
v Chot�bo�i vždy první a t�etí ned�li v m�síci od 8.15 hodin v modlitebn� Církve husitské 



POU�  A  BI�MOVÁNÍ  V KRUCEMBURSKÉ  FARNOSTI 

25. kv�ten byl pro naši 
farnost významným 
dnem, a to hned ze dvou 
d�vod�. 

Ten první: poslední ned�le m�síce 
kv�tna se už tradi�n� slaví jako 
„krucemburská pou�“. Slavnostní poutní 
mši svatou v kostele svatého Mikuláše 
celebroval královéhradecký sv�tící biskup 
Mons. Josef Kajnek. Ve své promluv�
krom� jiného zd�raznil ctnosti, které 
vynikaly v život� patrona 
krucemburského kostela svatého 
Mikuláše, tedy vztah k sociáln� slabým, 
láska, dobrota, život pro druhé…

Po skon�ení poutní mše �ekala farnost 
další slavnost: po patnácti letech se 

ud�lovala svátost bi�mování. Mše svatá 
za�ala v 10 hodin a hlavním celebrantem 
byl op�t pan biskup Josef. Svátost 
bi�mování – dovršení k�es�anské iniciace, 
napln�ní dary Ducha Svatého – p�ijalo 64 
bi�movanc� z celé naší farnosti. Pohled 

do lod� kostela, která byla zapln�ná 
p�evážn� mladými lidmi, dávala nad�ji, že 
víra v Boha, osobní vztah k Bohu, není 
tradicí, ani n��ím vynuceným, starým a 
zapomenutým, ale svobodným 
rozhodnutím a osobním projevem 
každého jedince. 

Jsem rád, že jsme tyto slavnosti mohli 
prožít d�stojn� a p�íjemn�. 

A protože toto �íslo �asopisu vychází 
t�sn� p�ed �asem letních prázdnin a 
dovolených, chci nám všem pop�át, 
abychom si odpo�ali od všech starostí, 
námah a mohli znovu v plné síle 
pokra�ovat v dobrém. 

P. Gabriel Burdej, správce farnosti 

�

*)     Mše svatá, po níž následuje  
        adorace 
**)   Mše svatá
        Pravideln� v 1. ned�li v m�síci,    
        bude v Krucemburku v 9:30 hod.   
         MŠE SVATÁ PRO D�TI
        V tu ned�li mše svatá v Horním     
         Studenci bude v 8:00 hod.  
        (krom� prázdnin)
***) Mše s ned�lní platností 
°)     1. a 3. týden v m�síci 
Informace naleznete na  
www.krucemburk-farnost.cz

EVANGELICKÝ  KAZATEL,  KN�Z  A  SPISOVATEL  JAN  LAHO 

Více než �tvrt tisíciletí je 
nep�edstaviteln� dlouhá doba. B�hem ní si 
p�ibližn� dev�t lidských generací prožilo 
svoje životní radosti i trápení, které život 
p�ináší. A práv� p�ed touto dobou se 
v nenápadné slovenské vesnici Radva�
(dnes je sou�ástí m�sta Banská Bystrica) 
narodil 22. dubna 1738 v rodin�
Láhových syn Jan. Pozd�ji pilný student 
gymnázia, protestantský kn�z, zdatný 
kazatel, spisovatel a vynikající u�itel na 
šlechtickém gymnáziu v Ož�anech.  

  Nyní se skokem p�eneseme o 43 let 
pozd�ji, kdy perem namo�eným 
v inkoustu z kalamá�e císa� Josef II. 
podepsal 31. 10. 1781 slavný toleran�ní 
patent, umož�ující vyznávat poddaným 
protestantskou víru. M�ste�ko 
Krucemburk a okolní vesnice byly známé 
v�tším po�tem tajných nekatolík�, proto 
nikoho nep�ekvapilo zdejší ustavení 
prvního protestantského sboru 
augšpurského vyznání v �echách a také 
písemná žádost z 3. prosince 1781 
superintendantovi Torkošovi do Modré 
(Slovensko/Uhry) o vyslání duchovního 
správce nov� vznikajícího sboru. Žádosti 
bylo vyhov�no, a tak se na ja�e roku 1782 
kazatel Jan Laho vydává na cestu, aby se 
v neznámém kraji ujal nelehkého úkolu 

vést v��ící, kte�í se po n�kolik generací 
(tém�� 160 let) oficiáln� museli hlásit 
k náboženství �ímskokatolickému, ale 
potajmu – pod hrozbou nejvyšších trest� – 
vyznávali víru zd�d�nou po p�edcích.  

Víme, že náš kazatel p�ichází 28. 
kv�tna 1782 do Sázavy a následujícího 
dne do Krucemburku, do místa svého 
p�sobišt�. Jeho bydlišt�m se z�ejm� stává 
pronajatá místnost v bývalém panském 
špýcharu. První bohoslužba se konala dne 
9. �ervna 1782 ve stodole p. Fr. Janá�ka, 
jež stála za jeho domem �.p. 33. Že 
situace v��ících byla v otázkách víry 
opravdu svízelná, sv�d�í již v r. 1782 
vydání spisu J. Laha „Vejtach n�kterých 
hlavních otázek a odpov�dí z u�ení 
k�es�anského pro obecný lid evangelický 
v �echách“. Pokud se v��ící nep�ihlásili 
k evangelické ví�e do podzimu r. 1782, 
museli p�ed p�estoupením absolvovat 
šestitýdenní katolické školení, a pokud 
vydrželi, pak teprve mohli oficiáln�
p�estoupit.  

Obtížná byla situace i v oblasti 
materiální: veškerý provoz sboru, v�etn�
vydržování duchovního, museli 
zabezpe�ovat v��ící sboru. Oficiální 
církevní platby (tzv. desátky) ovšem 
odvád�li na faru katolickou, která však 

pro n� jako pro odpadlíky, krom� vybírání 
plat�, již nic nemohla ud�lat. Poznání 
tíživé situace svých v��ících vedlo Jana 
Laha k ú�asti na audienci u císa�e Josefa 
II. v Jihlav� r. 1784, kde osobn� žádal 
císa�e o zrušení odvád�ní t�chto poplatk�. 

V r. 1784 povolává do Krucemburku 
kazatele J. Molitorise, který pracoval jako 
u�itel, od tohoto roku také probíhá 
vyu�ování evangelické školy v domku 
�.p. 123 na nám�stí. Po odchodu J. Láha 
zp�t na Slovensko (do Uher) se ujímá 
krucemburské farnosti, ani on zde však 
nesetrval dlouho a v r. 1787 jej nahrazuje 
Lad. Tomka, též vyslaný ze Slovenska. 

V r. 1785 byla postavena evangelická 
fara �.p. 137, na jejíž zahrad� byla od r. 
1786 d�ev�ná modlitebna, která sloužila 

BOHOSLUŽBY  KATOLICKÉ  
FARNOSTI�

St�eda �tvrtek Pátek Sobota Ned�le 

Krucemburk: svatý Mikuláš 18.00  18.00*  8.00**  

Horní Studenec: svatý Václav  18.00   9.30**  

Vojn�v M�stec: svatý Ond�ej  16.45   11.00 

Ždírec: mše v prostorách DPS    16.30*** ° 

Škrdlovice: kaple sv. Cyrila a 
Metod�je 

   18.00*** ° 



do r. 1840, kdy její funkci p�evzal kostel. 
R. 1843 byla modlitebna zbourána.  

A� Jan Láho (Laho) nebyl 
krucemburským rodákem, ani zde 
neprožil zna�nou �ást svého života, p�esto 
jeho p�sobení bylo oním základním 
kamenem pro nov� vzniklý evangelický 
sbor a ovlivnilo tak život v Krucemburku 
a okolí na dlouhou dobu dop�edu.  

Až p�jdete okolo evangelického 
kostela, p�estože tento se za�al stav�t až 
49 let po smrti J. Laha, vzpome�te na 
tohoto významného kazatele, u�itele a 
spisovatele, který se narodil práv� p�ed 
270 lety. 

  Josef Štefánek 

O JEDNOM   
STRAŠNÉM  MORDU 

P�íb�h, který chci vypráv�t, nemá na 
první pohled s naším regionem nic 
spole�ného – odehrál se totiž v �ikov�, 
malé osad� severozápadn� od Nám�št�
nad Oslavou. 

Psal se rok 1640. T�icetiletá válka se 
ješt� dlouho nem�la ke svému konci a 
vále�né události se tu s v�tší, tu s menší 
intenzitou p�ipomínaly lidem ve m�stech i 
na vesnicích. Na nám�š�ském panství ve 
vesni�ce �ikov� a okolí však na n�jaký 
�as ozv�nu vále�ných hr�z p�ehlušila jiná 
událost. Jednoho dne na konci zá�í totiž 
starý Jíra, místní pastý� prasat, hnal jemu 
sv��ený dobytek  z pastvy. Náhle se však 
jeho sv��enci na samém okraji vsi shlukli, 
a když se pastý� p�išel p�esv�d�it, cože je 
d�vodem, ujistil se, že jejich vyhlášený 
�ich není dobrý pouze k vyhledávání 
lanýž�. Prasata totiž ze zem� vyhrabala 
mrtvolku novorozen�te. Jíra si na pomoc 
zavolal sousedky Laznickou a Va�kovou, 
které nedaleko st�ásaly hrušky, a spole�n�
uv�domili „ou�ad“. Ú�ední osoby nechaly 
novorozen� poh�bít u božích muk a 
zárove� se rozeb�hlo vyšet�ování. Jeho 
popis se nezachoval, ale dá se 
p�edpokládat, že rychtá� z Velké Bíteše, 
do jehož pravomoci p�ípad spadal, se 
zam��il na místní ženy v reproduk�ním 
v�ku. A jeho úsilí bylo úsp�šné: matka-
vražedkyn� byla vypátrána a ke svému 
�inu se p�iznala (i když se to asi neobešlo 
bez n�jaké formy mu�ení, protože v té 
dob� a ješt� dlouho potom se dobrovolné 
p�iznání nepovažovalo za dostate�n�
d�v�ryhodné). Zvláš� ho�kou p�íchu�
muselo mít ale vypátrání pachatelky pro 
oznamovatele zlo�inu: byla jí totiž 
pastý�ova dcera Mariana. 

V první polovin� �íjna na radnici ve 
Velké Bíteši prob�hly výslechy obvin�né 
i sv�dk�, které zaznamenával radní písa�. 
Na dotaz, „s kejm by a s kterou osobou 
mužského pohlaví ne�ádného, od Pána 
Boha zapov�d�ného smilstva se dopustila 
a jestli by ji o zamordování plodu kdo 

navád�l“, dala Mariana tuto odpov��: 
„Páni milí. Mnou vinen je ten pacholek 
Jakub Bobe�ek, kterej u pastej�e, bratra 
mého v Zahrádce (tj. sousední vesni�ce), 
p�i stád� za pacholka slouží, který je taky 
z �ech jako já. Co se pak plodu mého 
dotej�e, k tomu se znám, že trochu bylo 
živý a já je za kr�ek vzala a do zem�
zahrabala. A žádný mne k tomu 
nenavád�l, nebo bych sama h�ích sob�
u�inila, neb sem p�i tom sama byla, ani 
žádný nev�d�l, abych t�žký život m�la, 
neb sem se co nejvíce utahovala, abych 
snázeji za stádem b�hati mohla.“ 
(Poznámka: T�žký život m�l v té dob�
tém�� každý, ale v tomto p�ípad� se 
t�žkým životem má na mysli, že doty�ná 
chodila „s out�žkem“, tj. byla t�hotná.) 

Po žalob� pak právní u�in�né, zná-li 
se k té v�ci, že tomu tak jest, v �em se 
obvi�uje, prohlásila: „Páni milí! Co mám 
jiná� mluviti, jest tomu tak, že sem je 
zamordovala, k tomu se znám.“ 

Na Jíru, pastej�e �ikovského, potaz 
u�in�n, aby pravdiv� oznámil, jestli jest 
s ženou svou o tom v�d�l, že by dcera 
jeho t�žký život m�la a s kým by 
v ne�ádném lotrovství svém páchání �inila 
a jakým zp�sobem nad plodem sv�j mord 
provedla. Tato odpov�� od n�ho dána: 
„Vaše Milosti, páni milí. Nera�te mn�, 
ubohému starému �lov�ku, za zlé míti, 
prosím pro Boha, nemohu jiná�e �íci, než 
co sem prve oznamoval, že� sem o tom, 
h�íšný �lov�k, ani žena má, nev�d�l, aby 
ona t�žký život m�la a nám starost 
takovou velkou u�inila, nebo� sme na ní 
nic znáti nemohli, nebo� sme ji vždy 
s ženou svou napomínali, aby se dob�e 
chovala, aby nám starosti n�jaké 
neu�inila. Nenadál sem se, h�íšný �lov�k, 
toho a nikdá nic spat�iti nemohl, aby 
s kejm takovou nešlechetnost 
provozovala. O jinší v�ci nevím, co více 
jiného oznámiti, nebo� sem se nenadál, 
aby B�h rá�il na mne k mé starosti 
takovou t�žkost dopustiti.“ 

Téhož léta 1640 dne 15. Octobris 
examinírován Jakub Bobe�ek právn�, 
pacholek pastej�e z d�diny Zahrádky. 
P�edn� na otázku k Jakubovi u�in�nou, 
jestliže jest tou Marianou vinen, která na 
n�j vyznala, že ji obt�žkal, a v�d�l-li jest 
o tom, aneb jí napomáhal a radil, aby 
zahubila, dal odpov��: „Páni! Já se 
k tomu znám, že sem ní vinen, ale já sem 
jí nevzkázal, aby ona zahubila a to 
umo�ila, ani sem nev�d�l, aby t�žký život 
m�la, nebo bych ji byl já sob� vzal, kdyby 
toho byla neu�inila, nebo nic mn� ona 
ne�íkala. Já sem rodilý z �ech 
z Kruczborku jako ona a tam sme se 
seznámili.“  

Po provedených výsleších obžalované 
a sv�dk� vynesl soud následující 
rozsudek: „Pon�vadž táž jistá nadepsaná 
Mariana, dcera Jíry, pastej�e �ikovského, 
nad Pánem Bohem se zapomenula, 

p�ikázání jeho svaté páté a šesté Nezabiješ 
a Nesesmilníš p�estoupila, vedle 
dobrovolného jejího p�iznání plod sv�j 
zardousila a zamordovala a do zem�
zahrabala, pro takovou  vejtržnost, které 
se dobrovoln� dopustila, trestání p�ístného 
zasloužila, však má jakožto taková 
bezbožná žena a mordý�ka v zem za živa 
zakopána a kolem (tj. k�lem) skrze život 
její od mistra popravního probita a tak 
konec života svého zlého vzíti. A to vše 
z milosti práva. Však Jich Milost, jakožto 
vrchnost milostivá, jsouce vrch práva, 
rá�il nadepsané Marian� milost tuto 
u�initi, aby toliko me�em popravním 
hlava její s�ata a v zem i s t�lem 
zahrabána byla. Kdež k nadepsané osob�
p�ikro�eno a zadosti právu, tak se i stalo.“ 

Nabízí se otázka, pro� se celá rodina 
(prokazateln� pastý� Jíra, jeho manželka, 
syn a dcera i jejich známý Jakub 
Bobe�ek) ocitla vzdušnou �arou tém�� 55 
km  od svého p�vodního bydlišt�. 
Odpov�� pravd�podobn� dává „Berní 
rula“ z r. 1654, podle které bylo 
v tehdejším Krucemburku z p�vodních 54 
usedlostí ješt� 6 let po skon�ení t�icetileté 
války 21 usedlostí pustých. Jejich 
obyvatelé bu� zem�eli kv�li vále�ným 
útrapám, nebo tzv. zb�hli z panství, tj. 
tajn� opustili své grunty. D�vodem mohly 
být vysoké dan� a robotní povinnosti, 
vylou�it nelze ani náboženské d�vody, 
tedy nastupující rekatolizace. P�edevším 
ale obyvatelstvo trp�lo pr�tahy vojsk, 
lhostejno jestli Švéd� nebo císa�ských, 
které byly spojeny se zabavováním 
potravin, rekvizicemi dobytka a 
násilnostmi všeho druhu. „Zb�hnutí do 
Moravy“, kde bylo relativn� bezpe�n�ji 
než v m�ste�ku, ležícím na frekventované 
komunikaci mezi �echami a Moravou, 
tedy bylo �asto jediným zp�sobem, jak 
zachránit holou existenci. A samoz�ejm�
majitelé panství, kam se uprchlíci 
uchýlili, nové poddané ochotn� p�ijímali.  

Pokusit se ztotožnit Jíru s n�kterým 
z majitel� pustých grunt� není možné. I 
kdyby mu skute�n� pat�ila n�která 
opušt�ná usedlost (v Berní rule byly 
ozna�ovány podle svých bývalých 
majitel� jako nap�. „poustka Náhodovská, 
Matoušovská, B�louškovská, Hektavýho 
atd.“), byl by pod tímto tzv. p�íjmím znám 
pouze v Krucemburku a okolí. P�i svému 
út�ku na Moravu ho jeho p�íjmení 
nenásledovalo a v novém p�sobišti byl 
ozna�ován podle svého povolání, tedy Jíra 
pastý�. Význam p�íjmení Jakuba Bobe�ka 
asi není t�eba zvláš� vysv�tlovat – mohli 
mu tak �íkat t�eba podle nevysokého 
vzr�stu, v lepším p�ípad� je bobek také 
lidový název pro vav�ín. A� tak nebo tak, 
když opoušt�li své rodišt�, jist� nikdo 
z nich netušil, že lidské nešt�stí, kterému 
se snažili uniknout, je stejn� dostihne. 
        Ji�í Pospíchal 



Z  HISTORIE  OBCE  
STARÉ  RANSKO 

Rok 1910 – S�ítáním obyvatel Starého 
i Nového Ranska bylo zjišt�no, že ob�
obce mají dohromady 704 ob�an� (Nové 
Ransko až do �íjna roku 1953 pat�ilo 
administrativn� k obecnímu ú�adu ve 
Starém Ransku). 

V tomto roce byl ve Starém Ransku 
ustanoven „Spolek dobrovolných hasi��“. 
Oproti okolním obcím to bylo pozd�ji 
(Krucemburk 1878, Hluboká 1891, 
Kohoutov a Horní Studenec 1894). Je 
však t�eba poznamenat, že n�kolik 
raneckých ob�an� bylo p�ed ustavením 
sboru v obci �leny požárního sboru 
v Krucemburku. V jeho kronice se 
m�žeme do�íst, že na valné hromad�
konané dne 30. 4. 1911 vystupují ze sboru 
jeden �len zakládající a 6 �len�
p�ispívajících, všichni ze Starého Ranska, 
a to z d�vodu založení hasi�ského sboru 
ve Starém Ransku. Prvým starostou 
raneckého sboru byl zvolen Jaroslav 
Rybá�, velitelem Antonín Mísa�, 
jednatelem Alois �ervený, pokladníkem 
Karel Glás. 

Rok 1913 – K 1. lednu odstupuje 
z funkce starosty obce Josef Dymá�ek. Na 
velmi krátkou dobu (asi dva m�síce) jej 
zastupuje Josef Janá�ek, továrník. Zápis 
protokolu z 16. 3. již podepsal jako 
starosta Alois �ervený. Na zasedání 
obecního zastupitelstva (OZ) dne 16. 6. 
navrhuje hostinský Josef Janá�ek, aby do 
výboru školní rady v Krucemburku byli 
navrženi dva �lenové výboru, a to Josef 
Dymá�ek a Antonín Mísa�; ti funkci 
p�ijali.  

Rok 1914 – Ze zápisu protokolu 8. 
zá�í se dovídáme, že byla ustanovena 
ž�ová komise ve složení Jan P�jman, 
Josef Korejtko z Nového Ranska a Josef 
Dymá�ek ze Starého Ranska. 

Rok 1915 – Byly zavedeny stravovací 
lístky, kterým se �íkalo chlebenky, a byly 
postupn� vydávány na chléb, mouku a 
mou�né výrobky v�bec, dále na tuky, 
brambory, mýdlo a jiné v�ci, které 
zmizely z volného obchodu a byly 
kupovány za p�emršt�nou cenu pod 
rukou. Množství potravin vypo�ítávané 
pro osobu bylo nepatrné. Nastal shon po 
potravinách a lidé jak z naší obce, tak i 
z obcí jiných chodili shán�t potraviny, 
kde se o nich doslechli. A byly to zvlášt�
ženy, které byly nuceny pro n�kolik 
kilogram� mouky jít p�šky až šest hodin. 
Musely se doprošovat, mnohdy také 
vyslechnout r�zné hrubosti a ješt� platit 8-
10, n�kdy i více korun za 1 kg bílé 
mouky. Za 1 kg másla se požadovalo 25-
30 K, sádlo stálo 25-30 K a p�íjmy 
z�stávaly takové jako za �as� normálních. 
P�estože v obci Staré Ransko nebyli 
rolníci v pravém slova smyslu a p�estože 

zdejší chalupníci vlastnili jen n�kolik 
kousk� polí, i zde se rekvírovalo, a dost 
p�ísn�. Hladu bylo mezi lidmi dost.  

Na sch�zi OZ z 27. 5. byl ustanoven 
aproviza�ní výbor, do n�hož byli zvoleni 
zástupci obce Antonín Mísa�, Josef Glanc, 
dále dle ustanovení i starosta, za 
živnostníky Jaroslav Janá�ek (peka�) a 
Eman Langer (obchodník). V p�ípise z 29. 
6. 1916 na�ídilo okresní hejtmanství tento 
výbor doplnit; zvolen byl Jan P�jman 
z Nového Ranska. Do ž�ové komise byl 
dodate�n� zvolen V. Popelka. Na sch�zi 
OZ bylo usneseno, aby aproviza�ní výbor 
podával zprávy o své �innosti obecnímu 
výboru p�edkládáním protokol�. 

Rok 1916 – 23. �ervence p�evzal 
vedení obce pan Josef Janá�ek, hostinský 
v �.p. 57 a doposud ú�adující první radní. 
Doba to byla velice t�žká, mnoho ob�an�
bylo povoláno na r�zné práce pro armádu, 
takže potom scházeli pro práce domácích 
�emesel i pro místní továrny. Rekvizice 
byly �ím dál p�ísn�jší a vzbuzovaly svou 
bezohledností velké roztrp�ení mezi 
obyvatelstvem. Bezohlední byli také 
vykonavatelé tohoto na�ízení – �etníci, 
vojáci, kte�í �asto vzali chudým 
chalupník�m to poslední. 

Podle zápis� obecního zastupitelstva 
zpracoval Jan Velík 

KRUCEMBURK   
A  1.  SV�TOVÁ  VÁLKA 

Bezprost�ední p�í�inou vypuknutí I. 
sv�tové války se stala krize vyvolaná 
balkánskými válkami. Druhou p�í�inou, 
nemén� závažnou, bylo zast�elení 
v bosenském Sarajevu následníka 
rakouského tr�nu arcivévody Ferdinanda 
d‘Este a jeho manželky Žofie srbským 
Gavrilo Principem 28. �ervna 1914. 
Vyšet�ováním se zjistilo, že atentátníci 
byli ve spojení se sousedním Srbskem. 

Jako odvetu vyhlásil proto císa� František 
Josef I. Srbsku válku. Stalo se tak 26. 
�ervence 1914, zárove� byla vyhlášena 
všeobecná mobilizace muž� ve v�ku 24-
39 let. 

Válka, která m�la být jen malým 
trestem a pokutou pro Srbsko za jeho 
nep�átelské chování v��i Rakousko-
Uhersku, vyvolala zhoubný požár, který 
zachvátil celou Evropu a zanesen byl i na 
jiné �ásti sv�ta. Srbsku p�isp�chalo na 
pomoc Rusko a na jeho stranu se p�ipojily 
Francie, Anglie, Belgie, �erná Hora, 
pozd�ji bývalý spojenec Rakouska Itálie, 
Japonsko, Austrálie, Spojené státy a 
Kanada, všechny tyto státy vstoupily do 
války. Na stran� Rakouska-Uherska 
bojovalo císa�ské N�mecko, Turecko a 
Bulharsko. Boje probíhaly v Hali�i, 
Francii, Belgii a v severní Itálii. Bojovalo 
se také v Africe a na mo�ích, kde 
probíhaly námo�ní bitvy a zejména 
ponorkové války. V pr�b�hu války byly 
povolávány další ro�níky branc�, mezi 
nimi také osmnáctiletí chlapci a muži 
roku 1866. 

Vra�me se však do tehdejšího 
Krucemburku, odkud bylo na fronty I. 
sv�tové války posláno 218 muž�, v�tšinou 
otc� od rodin. Mnozí z nich upadli do 
zajetí, �ást zajatc� vstoupila pozd�ji do 
�eskoslovenských legií, kde bojovali za 
svobodu naší vlasti. Bohužel t�iat�icet 
ob�an� p�ineslo ob�� nejv�tší, padli v boji 
nebo zem�eli na následky zran�ní; byli 
mezi nimi i krajané z Ameriky, kte�í šli 
bojovat za svobodu naší vlasti. Mezi 
prvními krucemburskými ob��mi byl 
u�itel evangelické školy Antonín �uhel, 
který zem�el v lednu 1915. 

Velký problém vznikl za války 
v zem�d�lství; když hospodá�i odešli do 
války, jejich místa musely nahradit d�ti, 
probíhaly rekvizice dobytka a neustále se 
zvyšovaly dodávky obilí, brambor, sena a 
slámy. Také nastal pokles výroby 
v místních továrnách. Dv� zdejší 
tkalcovny pro nedostatek p�íze zanikly na 
po�átku války. V Štillov� tkalcovn� byla 
výroba ob�as p�erušena, stejn� jako 
v Binkov� koželužn� pro nedostatek k�ží. 
Naopak Janá�kova strojírna a strojírna 
Dymák a �ervený v Ransku vyráb�ly od 
roku 1914 d�lost�elecké granáty – jeden 
z nich je možné spat�it u pomníku 
padlých na krucemburském nám�stí. P�i 
výrob� granát� byli zam�stnáni i u��ové, 
v t�chto továrnách byla vyhlášena 
pracovní doba od 7 hodin ráno do 20 
hodin ve�er. �asto se pracovalo i v ned�li 
dopoledne.  

Od 1. 5. 1916 byl zaveden letní �as, 
ten platil od kv�tna do �íjna. Velmi se v té 
dob� rozší�ilo domácí sí�kování, které 
provád�ly i d�ti. Komu se v té dob� dob�e 
da�ilo, byli obchodníci. Ceny veškerého 
zboží a potravin závratn� stoupaly a všeho 
byl absolutní nedostatek, p�edevším 



mouky a chleba. Byly zde p�ípady, že 
n�které rodiny nem�ly chleba po celý 
týden v ústech. Brambory, které se i ke 
káv� p�ikusovaly, byly hlavní výživou 
chudého lidu. Také maso bylo 
nedostatkovým pokrmem a bylo velmi 
drahé. Aby byl nedostatek zmírn�n, byly 
zavedeny chlebové a jiné potravinové 
lístky. Absolutní byl také nedostatek 
petroleje na svícení a palivového d�íví. Na 
den byl p�íd�l 20 dkg mouky anebo 24 
dkg chleba, do kterého se p�imíchávala 
kuku�i�ná mouka a brambory. Chlebové 
lístky rozd�lovala aproviza�ní komise, 
housky a rohlíky se za války nepekly 
v�bec. V pr�b�hu války ceny 
n�kolikanásobn� stouply, hlavn�
v posledním roce. Také látky na šaty, 
od�vy a obuv byly neoby�ejn� drahé. 
Nedostatek potravin poci�ovaly 
p�edevším chudé d�ti. Proto zde byla 
z�ízena lidová stravovna v hostinci 
Národní pivnice paní Zvolánkové. Pod 
dozorem školy a za p�isp�ní okresní 
ú�adovny vále�né v Chot�bo�i byla zde 
va�ena polévka za 8 halé�� a dáván chléb 
za 6 halé��, p�edevším pro p�espolní žáky. 
Polévku zde dostávali n�kte�í dosp�lí. 
Z d�vodu zabezpe�ení výživy obyvatel 
bylo na�ízeno provád�t soupisy obilí a 
brambor. Již v roce 1915 byla provedena 
sbírka kov�, m�di, mosazi, cínu, st�íbra a 
zlata. V t�chto sbírkách se pokra�ovalo 
b�hem války. Rekvírovány byly také dva 
zvony z katolického kostela, jeden v roce 
1916 a druhý v roce 1918, zrekvírován 
byl i školní zvonek o váze 1 kg. 
Vym��ovaly se dokonce m�d�né svody 
hromosvod� za železné, sbírala se vlna a 
bavlna, guma a ke konci války dokonce 
aluminiové nádobí. Staženy byly niklové 
deseti a dvacetihalé�e a vym�n�ny 
za železné. Školní d�ti, p�edevším v�tší 
dívky, pletly a šily od�vní pot�eby pro 
vojáky, ponožky, kamaše, nátepní�ky, 
košile a ru�níky. Ve škole bylo zhotoveno 
také 2.800 papírových vložek do bot. 
Školní d�ti musely sbírat kop�ivy, šípky, 
ma�inku vonnou a listí ostružinové a 
malinové na �aj pro vojáky a do 
nemocnic. Místo kožených podrážek se 
za�aly vyráb�t náhrady ze sm�si kaménk�
a asfaltu nebo d�ev�né podrážky.  

V prosinci 1914 p�išlo do 
Krucemburku 63 vyst�hovalc� z Hali�e, 
všichni židovského vyznání, kte�í museli 
opustit své domovy. Ti dostávali denn�
vyživovací p�ísp�vek 1 korunu na osobu 
od státu. Mimoto jim museli pomáhat 
místní obyvatelé, ubytováni byli v bývalé 
Schnekov� továrn�. Pozd�ji odešli a 
v pr�b�hu války je vyst�ídali další 
vyst�hovalci z Hali�e a Bukoviny. Byly 
zde také obavy z vypuknutí nakažlivých 
nemocí, které se vyskytly p�edevším tam, 
kde bylo mnoho uprchlík�. Velkou 
zásluhu na tom, že se zde tyto nemoci 
neobjevily, m�l p�edevším místní léka�  

MUDr. Raiman, který preventivn�
o�koval d�ti a obyvatele. Nechal provád�t 
také ve školách a na ve�ejných místech 
dezinfekce. V okolí se vyskytla úplavice, 
nejh��e postihla Borovou a Chlum. 
V samém záv�ru války v �íjnu 1918 
vypukla zde a v okolních obcích 
špan�lská ch�ipka, která si vyžádala 
n�kolik ob�tí na lidských životech 
p�evážn� mladých lidí. Drahota a 
absolutní nedostatek dosáhly vrcholu 
v letech 1917 a 1918, kdy Rakousko 
požádalo o p�ím��í – došlo k tomu, že se 
tato monarchie rozpadla.  

Na záv�r dejme slovo panu u�iteli 
Josefu Kyn�lovi, který vznik 
�eskoslovenské republiky a události 
v Krucemburku popsal. 

V�era v podve�er se po Krucemburku 
rozší�ila zpráva, že Rakousko-Uhersko 
požádalo o mír, bylo to 28. �íjna, ten den 
byla také prohlášena �eskoslovenská 
republika. 

V úterý 29. �íjna se �asn� ráno objevil 
na dom� MUDr. Raimana bílo�ervený 
prapor na oslavu dne, kterým se Národní 
výbor ujímá správy �eskoslovenského 
státu. V pr�b�hu dne se prapory objevily i 
na dalších domech, celkem bylo vyv�šeno 
45 prapor�. Na pošt� zmizel rakouský 
orel nad schránkou upevn�ný. Ve�er se 
omladina sešla p�ed domem �. 1 MUDr. 
Raimana, kde se zpívalo „Kde domov 
m�j“ a provolávala sláva presidentu 
Masarykovi, zap�lo se také „Hej 
Slované“, poté se pr�vod odebral 
k obecnímu domu na nám�stí, aby tam 
zap�l „Moravo, Moravo“, u konsumu po 
písni „Havlí�ku spi“ nastal rozchod. 

Ve st�edu 30. �íjna odpoledne za�ala 
Národní slavnost o t�ech kapelách. 
Zú�astnily se jí všechny spolky d�lnické, 
hasi�i, Sokol, žáci obou místních škol a 
nep�ehledné �ady ob�an� i z okolních obcí 
Ranska a Ždírce. 

Pr�vod vyšel od domu MUDr. 
Raimana, kde se p�ipojily žáci 
evangelické školy s praporem, na kterém 
byl kalich, d�ti m�ly v rukách �ervenobílé 
praporky. U obecní školy se p�ipojily d�ti 
této školy. Školní dohlížitel J. Špinar nesl 
žluto�erný prapor bez žerdi. Na nám�stí 
vyzval radní Štill jménem Obecního 
výboru Dra. Raimana k pronesení �e�i. 
MUDr. Raiman ve svém projevu nadšen�
prohlášel, že jsme svobodni, mluvil také o 
naší t�istaleté porob�. Svoji �e� ukon�il 
nabádáním národa ke svornosti a 
provolání slávy Wilsonovi a Masarykovi, 
toto bylo s nadšením celým 
shromážd�ním p�ijato. Starosta obce 
Lacina pod�koval Dr. Raimanovi a 
provolal jemu jako nadšenému vlastenci 
slávu spole�n� s celým shromážd�ním. 
Potom promluvil Josef Dymá�ek 
z Ranska, který d�razn� kritizoval naše 
bývalé utla�ovatele. Poté byla za zvuku 
hudby zapálena ruským zajatcem hranice, 

na kterou byly dány t�i prapory žluto�erné 
a rakouský orel, kusy látky létaly 
v pov�t�í. Shromážd�ní bylo zakon�eno 
zp�vem národních písní za doprovodu 
kapel „Kde domov m�j, Hranice vzplála a 
Spi Havlí�ku“. 

Než se shromážd�ní rozešlo, šlo se 
pr�vodem ke mlýnu, potom ke Špici a na 
nám�stí, odtud teprve šli všichni ke svým 
domov�m. 

První sv�tová válka zp�sobila rozpad 
t�í �íší: carské ruské �íše, Rakouska-
Uherska a Osmanské �íše. Vzniklo mnoho 
nových evropských stát�, mezi nimi i 
�eskoslovensko. Válka si vyžádala 
mnoho milion� ob�tí a velké materiální 
škody. Není m�sta ani vesnice, kde by 
nebyl pomník se jmény ob�tí této války. 
Také zdejší kraj byl poškozen touto 
válkou, zejména tím, že se neuskute�nilo 
vybudování místní železni�ní dráhy 
Ždírec – Ž�ár nad Sázavou, která se m�la 
v roce 1914 stav�t. T�sn� po válce se 
za�aly vysazovat lípy 

Pavel Vomela 

OZNÁMENÍ  VAK 
 Oznamujeme odb�ratel�m,  

 že od 1. dubna 2008 budou upraveny 
ceny vodného. 

Ceny vodného za 1 m³: 
2007  - 25,33 K� bez DPH  

      - 26,60 K� v�. DPH  
 2008  - 26,98 K� bez DPH  

- 29,41 K� v�. DPH 
 Vodovody a kanalizace  
 Havlí�k�v Brod, a.s., Žižkova 832,
 581 51  Havlí�k�v Brod, tel.569 430 211 

BLEDULE  JARNÍ 

Na konci prvního b�eznového týdne 
uve�ejnil denní tisk pod titulkem „Lidé 
devastují bledule v p�írodní rezervaci“ 
pom�rn� obšírnou zprávu o škodách 
zp�sobených v p�írodní rezervaci Staré 
Ransko zárove� se snímky ob�an�, jak 
drží v ruce malou kyti�ku, a také o tom, 
že ochraná�i za�nou ud�lovat 
desetitisícové pokuty. Následující den 
jsem p�i �tení zpráv na internetovém 
serveru Seznam objevil další �lánky a 
fotografie. Bylo zde umožn�no reagovat 
ob�an�m na uvedené �lánky ochraná��
z CHKO, což jsem u�inil a napsal 
odpov�� s názvem „Já tam poblíž 
bydlím.“ 

Býval jsem jedním ze zakládajících 
�len� místní organizace �eského svazu 
ochránc� p�írody a také dlouholetým 
místop�edsedou. Tuto oblast jsme 
chránili, m�li jsme zde služby, hlavn�
z d�vod� ochrany p�ed vandaly, kte�í 
jezdili do této oblasti trhat bledule jarní ve 
velkém množství, aby je mohli nabízet 
k prodeji v�tšinou ve velkých m�stech. 



Tradicí místních i ob�an� okolních 
obcí bylo utrhnout malou kyti�ku na 
h�bitov pro své blízké, protože v�dí, že 
kv�t bledule umíst�ný do vázi�ky 
v domácnostech rychle vadne. V�d�li 
jsme, že tito ob�ané nezp�sobí nikdy 
škodu na porostech bledulí, i když zákon 
ani malé množství utrhnout nedovoluje. 
Vyjád�il jsem ve svém �lánku názor, že 
škoda o hodn� v�tšího rozsahu byla 
zp�sobena plošným odvodn�ním 
meliora�ními p�íkopy v této oblasti, které 
provedlo LDO P�ibyslav v uplynulých 
letech. V té dob� zahynuly tisíce a tisíce 
bledulí. Byla ud�lena – pokud se nemýlím 
– vysoká pokuta, kterou stejn� do 
dnešního dne nikdo nezaplatil. Poda�ilo se 
vinu svést na podnikatele, který hloubení 
meliora�ních stok provád�l, protože 
údajn� nedodržel projekt a technologický 
postup. Znám tohoto pe�livého 
podnikatele ješt� z dob Východo�eských 
státních les�, kdy tyto a podobné  práce 
provád�l ke spokojenosti nad�ízených a 
v souladu s projekty.  

Napsal jsem ve svém �lánku 
ochraná��m, že plá�ou na nepravém 
hrob�, aby byli objektivní a spravedliví ke 
všem stejnou mírou. Odpov�� jsem 
odeslal �ádným zp�sobem, ale na 
internetových stránkách serveru nebyla 
uve�ejn�na. Na spodku t�chto stránek 
bylo napsáno, že správce serveru si 
vyhrazuje vulgární �lánky nebo �lánky 
hanobící národ, vyznání a rasu 
neuve�ej�ovat. Byl jsem v šoku: moje 
odeslaná reakce nic podobného 
neobsahovala, naopak mezi jinými 
zve�ejn�nými byla nap�. slova: Ochraná�i 
polibte si p….. To tam správce serveru 
pustil, asi se mu to více líbilo. Napsal 
jsem op�t další �lánek podobného, již 
d�íve odeslaného zn�ní a op�t nebyl 
zve�ejn�n. Napsal jsem tedy znovu 
protest, že mi nebylo umožn�no se 

vyjád�it a že si myslím, že se n�kdo bojí 
pravdy. Tato slova mi kone�n� zve�ejnili. 

Jsem p�esv�d�en, že nezve�ejn�ní mé 
dvakrát opakované reakce nebylo kv�li 
v�tšímu množství slov nebo jinému 
d�vodu. Bylo to z d�vodu cenzury, 

protože moje vztahy s CHKO nejsou 
dobré, a za kritiku toho, co se d�je 
ve Státní p�írodní rezervaci Staré Ransko, 
je mi dokonce vyhrožováno soudem, 
pokud budu ší�it údajn� lživé informace. 

   Petr Coufal, Staré Ransko 

NAŠE  P�ÍRODA

Ptákem roku 2008 byl �eskou 
ornitologickou spole�ností vyhlášen racek 

chechtavý (Larus ridibundus). Pat�í do 
�ádu dlouhok�ídlých, rackovitých 
(Laridae). Je jedním z nejhojn�jších i 
nejznám�jších evropských pták�. Jeho 
k�ik zní chechtav� a podle hlasu má 
druhové jméno chechtavý. V našich 
p�edstavách je p�edevším vnímán jako 
p�edstavitel mo�ských dálav, svobody a 
volnosti. Svou p�ítomností a k�ikem 
oživuje naši krajinu. Když se p�iblížíte 
k hnízdišti nebo k blízkosti kolonie, racci 
prudce nalétávají na narušitele a jejich 
nálety jsou doprovázeny silným 
agresivním k�ikem, který je slyšet daleko. 
U nás hnízdí ve velkých i menších 
koloniích v rybni�natých oblastech �ech i 
Moravy a v nížinných oblastech Slezska. 
Racky chechtavé však m�žeme potkat 
daleko od vod, a to v�tšinou p�i hledání 
potravy. 

V roce 2003 �inila hnízdní populace 
racka chechtavého v �R až 100.000 pár�. 
Proti roku 1989 (80–150.000 pár�) je to 
pokles o více než 35 % a druh je 
hodnocen jako ubývající. Racka 
chechtavého �adíme mezi st�edn� velké 
druhy rack�. Jeho t�lo je sn�hobílé, záda 
má zbarvena došeda. Na hlav� má 
hn�do�ernou masku, která z dálky vypadá 
�ern�. Konce letek jsou �ernobíle 
zbarvené. Zobák a nohy jsou syt� �ervené, 
duhovka oka je hn�do�erná s �erveným 
o�ním kroužkem. Nohy s t�emi p�edními 
prsty jsou spojeny plovací blánou. Ve 
zbarvení páru není rozdíl, výjimku tvo�í 
odlišné zbarvení pták� v zimním období, 
pouze hlava je bílá s hn�davou kresbou u 
oka. Zbarvení mladých rack� je odlišné: 
svrchu jsou šedohn�dí, na k�ídlech mají 
podélnou hn�dou kresbu a ocas má hn�dý 
lem. Nohy mladých jsou špinav� žluté. 

Racek chechtavý je tažným druhem, 
p�ezimuje v atlantské oblasti, jiná �ást 
populace odlétá do St�edomo�í a malá �ást 

p�ezimuje na nezamrzlých tocích (nap�. 
v Praze). Zde jsou �asto lidmi 
p�ikrmováni. N�kte�í lidé, v�tšinou  
rybá�i, jsou nespravedliví k rybožravým 
pták�m. Když klesne na kterémkoliv 
rybníce výlov, odnesou to ptáci živící se 
rybami. Alespo� o tom vládne všeobecné 
p�esv�d�ení, p�itom jejich hlavní potravou 
jsou hlodavci a hmyz, potravou mlá�at 
potom dvouk�ídlý, blanok�ídlý hmyz, 
brouci i menší obratlovci. U v�tších 
mlá�at podle ro�ního období a 
klimatických podmínek p�evažují brouci a 
žížaly. Rackové jsou velice nenasytní 
ptáci. Za jeden den spolyká racek 
nejmén� 210 gram� hmyzu a s mlá�aty 
kolem 18 kg za m�síc. V�tší kolonie racka 
chechtavého, nap�. na pob�eží �erného 
mo�e v po�tu 60.000 jedinc� v p�írodní 
rezervaci, spo�ádá za jediný den 12 tun 
hmyzu. 

Hnízdo budují oba partne�i na suché 
zemi, na ostr�vcích, nebo ,,plovoucí“ na 
hladin�. Bývá zbudované z kousk� rákosu 
a orobince, jen málo vystlané. Samice 
snáší nej�ast�ji t�i vejce, v sezení se 
st�ídají oba partne�i 20 až 23 dní. Potravu 
p�ináší v�tšinou samec, p�edává ji samici 
a ta teprve mladé krmí. Hodn� hnízd je 
zni�eno vlivy po�así, kolísáním hladin, 
predátory (lišky, tcho�i, vrány, velcí 
rackové), �asté je usmrcování mlá�at 
v cizích hnízdech. Nejvyšší prokázaný 
v�k racka chechtavého je 32 let. 

Ochrana náleží rackovi chechtavému 
podle §5 a zákona �.114/92 Sb. v jeho 
platném zn�ní. V �erveném seznamu 
pták� �R je v kategorii zranitelný (VU). 

Mezi další významné druhy rack�
pat�í: racek �ernohlavý (Larus 
malamocephalus) – ohrožený druh 
kategorie (EN), racek bou�ní (Larus 
canus) – nejv�tší tulák, v kategorii 
zranitelný druh (VU), racek b�lohlavý 
(Larus cachinnans), racek st�íb�itý (Larus 
argentatus), racek žlutonohý (Larus 
fuscus) a racek malý (Larus minutus). 

František Coufal 

NOVÉ  WEBOVÉ  
STRÁNKY   

Mapin�v divadelní orchestr pro 
vás p�ipravil webové stránky, na 
kterých se m�žete dozv�d�t mnoho 
informací nejen o orchestru, ale také 
o kulturním d�ní v Krucemburku a 
okolí. Jsou pro vás p�ipraveny 
fotogalerie z akcí MDO, divadla 
Štr�dl, ZUŠ Krucemburk, 
chrámového p�veckého sboru 
a mnoho dalšího. Tak neváhejte a 
navštivte: 

www.mapinuv-orchestr.cz



P�EDÁNÍ   
SPOLKOVÉHO  PRAPORU  SDH 

V sobotu 17. 5. 2008 prob�hla na h�išti za ZŠ v Krucemburku 
okrsková sout�ž starších hasi��, které se zú�astnilo 17 družstev. 
Tato sout�ž 
byla 
uspo�ádána ke 
130. výro�í 
založení Sboru 
dobrovolných 
hasi��
Krucemburk. 
P�i této 
p�íležitosti 
v�novalo 
našemu Sboru 
Zastupitelstvo 
m�styse Krucemburk spolkový prapor, který osobn� p�edal 
starosta Mgr. Ji�í Havlí�ek spolu se zastupitelem Ing. 
Vladimírem Kozlem starostovi SDH panu Janu Moravcovi. Po 
p�edání byl prapor slavnostn� vysv�cen páterem Gabrielem 
Burdejem. Po sv�cení následovalo ocen�ní �len� Sboru formou 
diplom� a medailí. Mezi ocen�nými byl i náš nejstarší zasloužilý 
�len pan Jaroslav Dobrovolný, který je v SDH od roku 1949 – 
tedy 59 let. Tohoto aktu byli p�ítomni i dva �lenové 
zastupitelstva kraje Vyso�ina – pan Jaroslav Hulák a pan Bc. Ji�í 
Vondrá�ek. 

Ve 13.45 byla zahájena vlastní sout�ž b�hem na 100 m 
p�ekážek muž� a žen a požárního útoku. Voda pro pot�ebu 
sout�že byla dopravována z rybní�ku za školou pomocí 
plovoucího �erpadla, které zap�j�il SDH ze Ždírce nad 
Doubravou, �ímž se ušet�ilo na doprav� mobilní technikou 
z rybníka Macurák. P�i záv�re�ném vyhodnocení sout�že byly 
p�edány nejlepším družstv�m putovní poháry vít�z�, diplomy, 
v�cné dary a pam�tní list SDH Krucemburk. 

Celá akce prob�hla za podpory sponzor� z obce a okolí – 
Zem�d�lská a.s. Krucemburk, Elasta –Vestil, s. r. o., Beho, s.r.o. 
Staré Ransko, ELKO Kopecký Krucemburk, Intermont, s.r.o. 
Krucemburk, Elektro Dvo�ák, HK  D�evovýroba Ždírec nad 
Doubravou, pan Miloš Coufal Benátky, pohostinství „Pepíno“ 
Krucemburk, restaurace „Na Kub�“ Krucemburk, Dekora-
Jení�ek, a.s. Ždírec nad Doubravou, pivovar Rychtá� Hlinsko, 
Strojírna Benc Krucemburk. 

Záv�rem se pat�í pod�kovat jménem SDH všem ú�astník�m, 
vedení obce Krucemburk, jakož i všem sponzor�m a �len�m 
SDH za p�ípravu a zdárný pr�b�h sout�že. Po�así nám p�álo, a 
tak si myslím, že jsme prožili spole�n� krásné odpoledne. T�ším 
se se všemi na další akce SDH Krucemburk. 

Jan Moravec, starosta SDH Krucemburk 

LETNÍ KINO KRUCEMBURK 
�ERVENEC 2008 

6.7. BOBULE 
8.7. JUMPER 
11.7. U M
 DOBRÝ 
12.7. SWEENEY TODD �ÁBELSKÝ HOLI�
18.7. INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ K	IŠ�ÁLOVÉ 

LEBKY 
19.7. KRONIKA RODU 
22.7. TAHLE ZEM
 NENÍ PRO STARÝ 
25.7. KULI�KY 
26.7. SPEED RACER 
29.7. TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA 

SRPEN 2008 
1.8. 3:10 VLAK DO YUMY 
2.8. SEX VE M
ST

5.8. LETOPISY NARNIE 2 
8.8. VENKOVSKÝ U�ITEL 
9.8. SMUTEK PANÍ SCHNEIDEROVÉ 
12.8. MONGOL – �INGISCHÁN 
15.8. OKO BERE 
16.8. MEJDAN 
19.8. DOSTATE AGENTA 
22.8. HANCOCK 
23.8. FRANTIŠEK JE D
VKA	
26.8. INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ K	ES�ANSKÉ 

LEBKY 

VSTUPNÉ 70,- K�
ZM�NA PROGRAMU VYHRAZENA 

�ESKÝ RYBÁ�SKÝ SVAZ,  
MO KRUCEMBURK, ZVE �LENY NA BRIGÁDY 

Brigády se v lét� budou konat každou druhou sobotu 
5. a 19. 7., 2., 16. a 30. 8. 

Sraz vždy v 8:00 hodin na rybníku Za�ák. 
Více informací na tel. 723304512  

M. Nejedlý, hospodá�  

D�TSKÝ DEN, 
 ANEB ROZLOU�ENÍ   

S  PRÁZDNINAMI

TJ Sokol Krucemburk Vás zve na d�tský den 
„Rozlou�ení s prázdninami“ v sobotu 23. 8. 2008. Ve 13 
hodin za�ne letová ukázka model� motorových vrtulník�. 
V13:30 hodin bude zahájení sportovn� dovednostního 
odpoledne, kde si budou moci d�ti vyzkoušet r�zné 
disciplíny, za které budou ohodnoceny kupony 
sm�nitelnými v bohaté tombole. Pro d�ti i pro dosp�lé bude 
p�ipraveno bohaté ob�erstvení (zmrzlina, grilované sele, 
klobásy, bramborá�ky). P�i nep�íznivém po�así se d�tský 
den p�esouvá do sokolovny 

Tímto Vás TJ Sokol Krucemburk zve k prožití 
p�íjemného odpoledne. 

        za TJ Sokol M.Kubový
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RYBNÍK �EKA 

Je neuv��itelné, jak to letí. Je po pouti, p�ehoupne se �erven a 
p�icházejí tolik o�ekávané prázdniny, doba sluní�ka a 
dovolených. Dovolených ur�it�, o sluní�ku by se v t�chto 
destinacích dalo �asto pochybovat, jsme p�ece Vyso�ina. Mnozí 
z Vás tedy rad�ji odjížd�jí na dovolenou k mo�i: je to jistota 
po�así, �istá voda a také hodnotn�jší kulturní zážitky.  

I v Krucemburku máme svoje „mo�e“: je jím rybník 	eka. 
S úklidem a p�ípravou na sezonu jsme za�ali 2. �ervna. Ve dnech 
27.– 29. �ervna 2008 se zde uskute�ní motorká�ský sraz a od 1. 
�ervence za�ínají najížd�t první rekreanti. Hlavní nápor je až 
v polovin� �ervence, to jsou ubytovací kapacity obsazeny až do 
poloviny srpna. Potom se už p�ijíždí jen na pár dní, protože 
d�tem musíme dát �as a vrátit je zpátky do civilizace. 

Od letošního léta mají hospodu pronajatou a „kelímkárnu“ 
koupenou manželé Zahradilovi. 

Ale to už jsem hodn� nap�ed. P�eji Vám všem p�kné 
prázdniny a dovolené s dostate�ným množstvím slune�ných dní. 
Rádi Vás na 	ece uvidíme. 

Marie Trávní�ková. 
NA �ECE SE BUDE TO�IT RYCHTÁ�

Zeptali jsme se nové majitelky „kelímkárny“ a nájemnice 
restaurace na 	ece p. Zahradilové, jaké mají na tuto sezonu  
plány:  

„V restauraci momentáln� probíhají úpravy interiéru, ale 
poslední víkend v �ervnu na motosraz JAWA by m�lo být již 
otev�eno. To�it se bude pivo Rychtá�. Restaurace také dostane 
nové jméno: Restaurace u mo�e. Název se odvíjí od mota, které 
bude uvnit� na zdi napsáno: Rybník 	eka – mo�e Vyso�iny. 
„Kelímkárna“ z�stane tento rok uzav�ena. Více zatím 
prozrazovat nebudeme, p�ij�te se v lét� sami podívat. Jste 
srde�n� zváni.“ 

zpracoval Tomáš Trávní�ek 

FOTBALOVÉ  UTKÁNÍ   
RODINNÉ  JEDENÁCTKY  �ÁP�

V ned�li 1. 6. 2008 se na h�išti ve Starém Ransku konal 
fotbalový zápas rodinné jedenáctky �áp� proti týmu ELKO 
Krucemburk. Nápad založit fotbalový tým z p�íbuzných 
s p�íjmením �áp m�l již dlouhá léta František �áp z Chot�bo�e. 

Od lo�ského roku se snažil sehnat podobný rodinný tým na 
sehrání p�átelského utkání, ale bezúsp�šn�. Nakonec ho napadlo 
požádat o pomoc pelh�imovskou agenturu Dobrý den. Ti mu sice 
podobné mužstvo nesehnali, ale nápad se jim zalíbil a domluvili 
se na uspo�ádání zápasu a ustanovení nového �eského rekordu. 
Oficiální zápas, který bude zapsán do �eské knihy rekord�, se 
tedy uskute�nil 1. �ervna. Když František �áp nesehnal jako 
soupe�e žádný podobný rodinný tým, oslovil  mužstvo, kde hrají 
alespo� další �ápovi p�íbuzní a kamarádi. Tak se zrodilo 
p�átelské utkání �ápova jedenáctka vs ELKO Krucemburk.  

Utkání za�alo ve 14 hodin a ob� mužstva, i navzdory 
velkému vedru, podala ob�tavý výkon. Tým �áp� si p�ivezl ze 
svého rodného Vep�íkova plný autobus svých fanoušk�, kte�í se 
postarali o morální podporu svého družstva. Také místní se 
nenechali zahanbit a sešli se v hojném po�tu.  

Diváci se v prvním polo�asu do�kali t�í gól� ze strany �áp� a 
jednoho gólu ze strany fotbalist� ELKO. Po zm�n� stran došlo 
ke srovnání skóre, a tak zápas nakonec skon�il remízou 3:3. 
V tomto zápase však nešlo o vít�zství, ale o p�átelské utkání, 
pobavení a také o spln�ní jednoho fotbalového snu kapitána 
Františka �ápa. Celý zápas bedliv� sledoval komisa� z agentury 
Dobrý den z Pelh�imova a regulérní pr�b�h zápasu �ídil rozhod�í 
z �eskomoravského fotbalového svazu.  

Toto utkání, kde se p�edstavilo dokonce šestnáct �len�
fotbalového týmu se stejným p�íjmením �áp, si nenechala ujít 
ani televize Prima, která reportáž z utkání vysílala v hlavních 
ve�erních zprávách. Samoz�ejm� nechyb�la ani televize NOVA a 
reporté�i z deníku Blesk, Havlí�kobrodského deníku a Cesty 
Vrchovinou.

PO�ASÍ  V KRUCEMBURKU   
V ROCE  2007 

V roce 2007 spadlo v Krucemburku 890,4 mm srážek. 
M�sí�ní pr�m�r �inil 74,2 mm. Nejvíce srážek spadlo v m�síci 
zá�í (182,6 mm), nejmén� v dubnu (4,5 mm). Nejvíce srážek za 
24 hodin spadlo 6. zá�í (52,5 mm). V pr�b�hu celého roku spadlo 
175 cm sn�hu. Nejvíce sn�hu za 24 hodin spadlo 20. b�ezna, a to 
26 cm. Souvislá sn�hová pokrývka ležela od 23. ledna do 8. 
února, nejv�tší výšky 31 cm dosáhla 28. ledna. Vlivem teplého 
po�así v lednu a v únoru sníh postupn� odtával. Poslední sníh 
padal 23. b�ezna. V m�síci lednu a únoru byly denní teploty 
v�tšinou nad bodem mrazu. 

Nejnižší teplota byla zaznamenána ráno 26. ledna, a to -9°C. 
Poslední jarní mráz (slab� pod bodem mrazu) byl zaznamenán 3. 
kv�tna – pouze v p�ízemní vrstv�. První podzimní mráz 
v p�ízemní vrstv� (op�t slab� pod bodem mrazu) byl zaznamenán 
ráno 20. zá�í. V �ervenci a srpnu byla �ada tropických dn�, avšak 
první tropický den byl již 22. kv�tna. Celkem bylo 21 tropických 
dn�, tj. kdy teplota dosáhla 30 a více stup��. Nejteplejšími dny 
byly pravd�podobn� ned�le 15. a pond�lí 16. �ervence, kdy 
odpolední teplota p�esáhla 33°C. Noc mezi t�mito dny byla také 
tropickou nocí, tj. teplota v noci neklesla pod 20°C. Celkov� lze 
hodnotit tento rok jako nejteplejší od r. 1775, tj. od doby, kdy se 
u nás provád�jí meteorologická m��ení (dle hlášení 
Hydrometeorologického ústavu).  

Podle hlášení pana Františka Holase zpracoval Václav Janda.

DRA�Í  LOD�  NA  VELKÉM  DÁ�KU 

V sobotu 23. 8. prob�hne na Velkém Dá�ku druhý ro�ník 
závodu dra�ích lodí. S naším m�stysem 
mají tyto závody nemálo spole�ného. Perun 
Hluboká loni zvít�zil a letos bude toto 
prvenství obhajovat. �lenové loutkového 
divadla Oblázek a �inoherního divadla 
Štr�dl se budou i letos starat o zábavu pro 
nejmenší nejen hraním pohádek, ale budou 
také po�ádat sout�že a uvád�t doprovodný 
program. Ve�er možná jako p�edkapela 
vystoupí The Old Childrens (není zatím 
oficiáln� potvrzeno), potom nastoupí 
havlí�kobrodský Fousatej Hat. Vše bude 
op�t zakon�eno oh�ostrojem nad hladinou 
Velkého Dá�ka.  

Tomáš Trávní�ek 



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

                                p  �   i   j   m  e 
                    pro pracovišt�  na Starém Ransku nové zam�stnance: 

       -  pracovník expedice 

             -  konstruktér potraviná�ských stroj�

                   -  horizontá�, soustružník, obsluha CNC 

Informace poskytneme 
na tel.: 777 812 019

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


