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DOPRAVNÍ UZAVÍRKA
SKONýÍ AŽ V ěÍJNU

DESET NOVÝCH BYTģ
HLEDÁ SVÉ NÁJEMNÍKY

ÚĜad mČstyse Krucemburk se touto cestou omlouvá obþanĤm
za zhoršený prĤjezd obcí pĜi budování kanalizace a ýOV. Z
tohoto dĤvodu probíhá v obci dopravní uzavírka, která potrvá do
13. 10. 2008. Objízdné
trasy jsou urþeny takto:
Pro osobní vozidla a
vozidla do 3,5 t je
objízdná trasa vedena
obousmČrnČ ze smČru od
Žćáru nad Sázavou z obce
VojnĤv MČstec smČrem na
Hlinsko pĜes Košinov a
Studnice na silnici I/34 a
odtud doleva po této
silnici do Ždírce nad Doubravou. Délka objízdné trasy je 18 km.
Ze smČru od Havlíþkova Brodu a ChotČboĜe smČrem na Hlinsko
v ýechách pĜes Chlum a na kĜižovatce silnice I/37 a silnice
III/03426 odboþit doprava a pĜes Studnice a Košinov do Vojnova
MČstce a dále po silnici I/37 na Žćár nad Sázavou.
Pro vozidla nad 3,5 t je ze Žćáru nad Sázavou objízdná trasa
vedena obousmČrnČ po silnici I/19 pĜes obce Hamry nad
Sázavou, Sázava, Nové Dvory, PĜibyslav, StĜíbrné Hory a Pohled
a na kĜižovatce silnic I/19 a I/34 odboþit doprava smČrem do
Ždírce nad Doubravou pĜes Krátkou Ves a ýeskou BČlou.
DČkujeme všem úþastníkĤm silniþního provozu za pochopení
a omlouváme se za ztížené cestování.
ÚĜad mČstyse

KoneþnČ pĜišla dlouho oþekávaná chvíle. Od zaþátku výstavby
se v krucemburských kuloárech vytváĜí šum o pĜidČlování tČchto
bytĤ, kdo, komu, jak a proþ. Je tu konec všem tČmto pouliþním
spekulacím. Rada mČstyse schválila podmínky pro žádosti o byty
v budované bytovce ve Školní ulici. RozdČlovat se bude 5 bytĤ
2+1, 2 byty 3+1, 2 byty 1+1 a 1 byt pro imobilního obþana.

Ti, co byt nebo nemovitost vlastní, nemají šanci. Naopak
manželé s dČtmi þi samoživitelé peþující o jedno a více dČtí
s nižšími pĜíjmy mají možnost si o byt zažádat.
Roman Dopita
PĜesné podmínky se doþtete na stranČ þ. 7

DģLEŽITÉ UPOZORNċNÍ PRO MAJITELE POZEMKģ
Pozemkový úĜad HavlíþkĤv Brod zahájil komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Krucemburk. Co to pĜinese pro
vlastníky pozemkĤ a budov? Na náklady státu budou zamČĜeny pole a louky s pĜesným vytýþením pozemkĤ a parcel. Pokud
bude majitel pozemkĤ žádat o slouþení pozemkĤ do urþitých seskupení z dĤvodu lepšího obhospodaĜování polí a luk, bude mu po
projednání s vlastníky dle možností vyhovČno. V rámci provádČných úprav budou na náklady státu opraveny nebo vybudovány
potĜebné pĜíjezdové komunikace. Jakékoliv pozemkové úpravy budou s dotþenými vlastníky pozemkĤ projednány odpovČdnými
pracovníky Pozemkového úĜadu.
Z tČchto dĤvodĤ si dovoluji požádat všechny vlastníky polí a luk, aby se dostavili na ÚĜad mČstyse k vyjádĜení souhlasu
s dokonþením pozemkových úprav. Podpisové listiny jsou u paní J. Valecké, R. Rudolfové a M. Šillerové.
DČkuji za pochopení a pĜípadné dotazy zodpovím pĜi Vaší návštČvČ.
Mgr. JiĜí Havlíþek, starosta

DEN MATEK
Pro mnohé nejkrásnČjší mČsíc v roce kvČten je v katolické
církvi zasvČcen PannČ Marii, Matce Boží a matce všech lidí.
Známe mnoho krásných
písní, v nichž je Maria
oslavována jako „lilie
þistá, rĤže z Jericha,
vonná
lilie,
rĤže
tajemná“. Snad právČ
proto je vždy druhá
nedČle mČsíce kvČtna
vČnována
našim
maminkám.
Svátek
matek je krásný den, jenž ukazuje na jistotu a pocit bezpeþí,
který máme všichni
v mateĜské lásce,
vzpomeneme si na
maminþin
úsmČv,
její lásku a dobrotu.
V Krucemburku
se
již
tradiþnČ
scházíme spoleþnČ s
MŠ a DOM z
ChotČboĜe, abychom
maminkám
pĜipravili sváteþní odpoledne. Dívþí pČvecký sbor pĜi ZUŠ vždy
rád na oslavČ vystupuje, váží si pozvání KDU-ýSL a dČkuje za
poĜádání besídky.
Za DPS Marta Rejšková

pracovního materiálu. Z nových umýváren mají radost dČti,
rodiþe i zamČstnanci.
DČkujeme všem, kdož
se jakýmkoli zpĤsobem
podíleli na provedení a
zdárném
dokonþení
oprav.
V mČsíci dubnu
probČhl zápis do MŠ. K
zápisu se dostavilo 15
dČtí.
Ke konci dubna dČti
navštívily MUDr. Hanu Kohlovou v její zubní ordinaci, kde jim
paní doktorka pravidelnČ vysvČtluje, jak mají správnČ peþovat o
svĤj chrup. ZároveĖ s tím vždy probČhne i preventivní prohlídka
chrupu dČtí.
Na „svátek þarodČjnic“ jsme se peþlivČ pĜipravili. Za pĜispČní
mnoha šikovných rukou spatĜila svČtlo svČta veliká þarodČjnice.
S velkou slávou ji prĤvod dČtí dopravil od MŠ až k samotné
hranici u sokolovny. OdmČnou za vynaložené úsilí jim byl
pamlsek a dČtské omalovánky.
Zaþátek kvČtna se nesl v duchu pĜíprav „Dne matek“:
zhotovení dárkĤ pro maminky a pilného nacviþování pohádek,
básní, písní a taneþkĤ na veĜejné vystoupení v sokolovnČ.

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBýÁNKģ
ÚĜad mČstyse a Sbor pro obþanské záležitosti pĜipravily 20.
dubna v obĜadní síni uvítání nových obþánkĤ. Pan starosta a
pĜedsedkynČ SPOZ pĜivítali Vendulku, Simonu, Romanu,
Kristýnu, Lukáše,
Františka
a
Michala. DČti z
mateĜské školky
si pĜipravily pro
maliþké a jejich
rodiþe
pásmo
básniþek
a
písniþek,
na
šĢastné vykroþení
do života jim
pĜišly zazpívat dČti ze ZUŠ Krucemburk. Na památku
slavnostního dne se rodiþe zapsali do obecní kroniky.
ZdeĖka Málková

Z DċNÍ V MŠ
MateĜská škola prošla rekonstrukcí sociálního zaĜízení ve 2
tĜídách. Rekonstrukci si vyžádal havarijní stav rozvodĤ vody a
odpadĤ, které sloužily
nepĜetržitČ již 26 let.
ZároveĖ se vymČnily
záchody,
umývadla,
sprchové kouty a byla
položena nová dlažba a
obklady.
Nové
umývárny
byly
dovybaveny vČšáþky
na ruþníky, poliþkou na
ukládání kelímkĤ s
pastou a kartáþky na zuby. Interiér umývárny vkusnČ doplĖuje
víceúþelová skĜíĖ na ukládání pomĤcek, výtvarného a

Hezkého poþasí jsme využili k výšlapĤm do okolí: na ěeku,
do truhlárny ve VojnovČ MČstci. Podívali jsme se do kravína.
Mezinárodní den dČtí jsme oslavili spoleþným výletem do
obory ve Žlebech s krmením bílých jelenĤ, ukázkou výcviku
dravcĤ a historického šermu. ýerven tradiþnČ využíváme k
pohybovým aktivitám v pĜírodČ – pČším a cyklistickým výletĤm.
K ukonþení školního roku patĜí slavnostní odpolední
rozlouþení s budoucími školáþky.
Vám všem pĜejeme krásné léto plné sluníþka, hodnČ pohody
a slastného nicnedČlání.
kolektiv zamČstnancĤ MŠ

ZPRÁVIýKY ZE ZŠ
Poslední zprávy z naší školy vyšly koncem února a od té doby
probČhla ve škole Ĝada soutČží, olympiád a dalších akcí.
5. 3. sehráli chlapci 8. a 9. tĜíd pĜátelské utkání ve florbalu s
žáky ZŠ Ždírec nad Doubravou a vyhráli 33:14.
7. 3. probČhl dvouhodinový blok pĜípravy dČtí k
ochranČ zdraví pĜi mimoĜádných událostech. Na programu byla
témata: orientace na mapČ, bezpeþnost cyklistĤ na silnici,
poznávání dopravních znaþek, zásady první pomoci pĜi úrazech
ve volném þase a v dopravČ.
18. 3. se konalo okresní kolo olympiády z þeského jazyka a
Marie Kasalová z 9. roþníku obsadila 15.–16. místo.

19. 3. se v HavlíþkovČ BrodČ uskuteþnilo okresní kolo
zemČpisné olympiády. Naši školu reprezentoval v kategorii B
žák 7. roþníku JiĜí Kazda a obsadil 9. místo.
25. 3. se uskuteþnilo v Ledþi nad Sázavou okresní kolo mladých
recitátorĤ. Naši školu zde úspČšnČ reprezentovala AlžbČta
Kavalírová z 3. tĜídy. S básní JiĜího Žáþka PČt minut v Africe se
umístila na výborném 3. místČ.
26. 3. probČhlo pĜátelské utkání ve florbalu dívek mezi ZŠ
Ždírec nad Doubravou a ZŠ Krucemburk. Tohoto utkání se
zúþastnila dČvþata 2. stupnČ. SoupeĜ vynikal rychlou hrou a
pĜesnou stĜelbou na branku, což se promítlo do koneþného skóre
21:9 pro dČvþata ze Ždírce.
MUDr. Magdalena Weberová pracuje na neonatologickém
oddČlení nemocnice v HavlíþkovČ BrodČ a každoroþnČ poĜádá
cykly pĜednášek pro žáky 9. roþníkĤ ZŠ. I letos jsme ji
požádali o spolupráci. Jednalo se o þtyĜi dvouhodinové
výchovnČ-vzdČlávací programy s prvky výkladu, pĜednášky,
besedy a Ĝízeného rozhovoru, doplnČné prohlížením obrázkĤ
z odborných publikací. Poslední setkání se uskuteþnilo 31. 3.
V týdnu od 24. do 28. 3. se žáci 2.-9. tĜídy zapojili do
mezinárodní soutČže Matematický klokan. Okresní kolo
matematické soutČže Pythagoriáda probČhlo v HavlíþkovČ
BrodČ 3. dubna. Naši školu reprezentovali a umístili se: v
kategorii 6. tĜíd Tomáš Vanþa na 9.-16. místČ a Anežka
Kavalírová na 17.-22. místČ, kategorii 7. tĜíd JiĜí Kazda na 10.12. místČ a Libor Machovec na 21.-24. místČ.
8. 4. se naši žáci utkali v rámci Coca-Cola Cupu se ZŠ Ždírec
nad Doubravou. Utkání se odehrálo na hĜišti Spartaku Staré
Ransko. SoupeĜi se podaĜilo dotáhnout zápas do vítČzného
konce. Zápas skonþil 0:1.
8. 4. navštívili žáci 1.-5. roþníku Východoþeské divadlo v
Pardubicích. Pohádka s tanci a písniþkami o krvelaþném
þarodČji a hodném dráþku Habánkovi se dČtem líbila.
9. 4. probČhlo okresní kolo matematické olympiády 6., 7. a 8.
tĜíd v HavlíþkovČ BrodČ. V kategorii 6. tĜíd se Anežka
Kavalírová umístila na 4. místČ a Josef Doležal na 17.–20. místČ.
Kategorie 7. tĜíd: žáci Iveta Josková a JiĜí Kazda obsadili 11.–12.
místo a 14.–15. místo. Anna Kadlecová z 8. tĜídy nás
reprezentovala ve tĜetí kategorii a umístila se na 5. místČ.
10. 4. se uskuteþnilo okresní kolo ve volejbale ve Štokách. Žáci
8. a 9. tĜíd obsadili vynikající 2. místo. Ve finále nestaþili na
výbornČ hrající družstvo ZŠ Smetanova ChotČboĜ a podlehli 0:2
na sety.
Již tradiþnČ pĜipravil ýervený kĜíž Jihlava pro žáky 8. roþníkĤ
výukový program na téma První pomoc záchranné zdravotní
služby. Uskuteþnil se v nČkolika cyklech v prĤbČhu celého
školního roku, pĜednášky byly doplnČny Ĝadou praktických
úkolĤ.
18. 4. byly ke Dni ZemČ ve velké tČlocviþnČ pro žáky 1.-4. tĜídy
pĜipraveny hry a soutČže o pĜírodČ a její ochranČ. ZasoutČžili si v
poznávání rostlin a
živoþichĤ, pĜipomnČli
a procviþili si správné
tĜídČní
odpadĤ
a
nechybČl
ani
pĜírodovČdný
kvíz.
Žáci 4.–7. roþníku
vyslechli besedu s
pracovníkem CHKO
Žćárské
vrchy,
následnČ
vytvoĜili
krásné projekty o stromech, rostlinách a zvíĜatech. 8. a 9. tĜídy se
zabývaly tĜídČním odpadu. V rámci Dne ZemČ probČhl úklid
cyklostezky smČrem na Ždírec nad Doubravou. DČvþata ze
6. a 7. tĜídy se vyzbrojila velkými pytli na odpadky, ochrannými
rukavicemi a odhodlanČ se vypravila na stezku. Všechny láhve,
papíry, obaly od olejĤ, kartony byly poctivČ vysbírány.

21. 4. se konaly pĜijímací zkoušky na SŠ. 27 žákĤ 9. tĜídy a 1
žákynČ 5. tĜídy byli pĜijati na vybrané SŠ.
24. 4. probČhla v sokolovnČ Školní akademie na téma „Jaro“,
spojená s výstavou žákovských prací. Všichni žáci se peþlivČ
pĜipravovali na svá
vystoupení. StĜídala
se
vystoupení
taneþní a jazyková,
pohádky a pĜísloví,
pásmo
Otvírání
studánek s básnČmi
a sborovým zpČvem.
Celou
akademii
uvádČli
žáci
9.
roþníku.
Dopoledního
vystoupení se jako
diváci
zúþastnili
žáci ze ZŠ VojnĤv MČstec a dČti z MŠ Krucemburk, odpoledního
rodiþe a prarodiþe žákĤ. Vystoupení žákĤ se všem návštČvníkĤm
velmi líbilo a ocenili jejich snahu potleskem.
Také letos se þtyĜi naši páĢáci zúþastnili okrskového kola
soutČže Všeználek. SoutČž, kterou každoroþnČ poĜádá DDM
Junior v ChotČboĜi, probČhla 22. 4. Naši úþastníci – Lenka
Štillová, Jan Pecina, Pavel Jaroš a Martin Holas – prokázali
znaþné znalosti. Umístili se na 2. místČ a postoupili do okresního
kola, kde v konkurenci osmi škol obsadili „medailové“ tĜetí
místo.
28. 4. se uskuteþnilo okresní kolo ve volejbale v HavlíþkovČ
BrodČ v kategorii dívek. První zápas jsme sehráli se ZŠ Štoky a
zvítČzili jsme 2:0 na sety. Ve druhém a tĜetím utkání se ZŠ
Komenského a ZŠ Štáflova jsme prohráli 2:0 na sety a obsadili 3.
místo ve skupinČ.
30. 4. se žáci 4. a 5. tĜídy zúþastnili okresního kola celostátní
soutČže ve vybíjené „Preventan cup". Naši reprezentanti patĜili
mezi smíšená družstva, neboĢ barvy naší školy hájili chlapci i
dČvþata; obsadili pČkné 5. místo.
Ministerstvo zemČdČlství vyhlásilo na poþátku roku 2008
výtvarnou soutČž pro žáky 1. stupnČ ZŠ a fotografickou soutČž
pro žáky 2. stupnČ. SoutČž se konala u pĜíležitosti SvČtového dne
vody 2008. Pro rok 2008 bylo vybráno téma: „Jak jsem potkal
vodu“. I žáci naší školy projevili zájem o úþast v soutČži.
Fotografie „Ledový mech“ Nicol Sobotkové z 8. A a „Rozhraní
zemČ – voda“ Martina Kadlece z 9. tĜídy byly vybrány do galerie
nejzdaĜilejších. VítČzem kraje Vysoþina se stal žák naší školy
Martin Kadlec.
Volba povolání je jedno z nejdĤležitČjších rozhodnutí v životČ
þlovČka, proto 29. 4. a 7. 5. navštívili žáci 8. roþníkĤ ÚĜad práce
v HavlíþkovČ BrodČ. Seznámili se s postupem, jak vybírat SŠ.
Žáci 1.–3. tĜíd se zúþastnili 13. 5. turnaje v malé kopané
McDonald´s Cup v HavlíþkovČ BrodČ. V boji o 3. a 4. místo
porazili ZŠ Habry
3:1 a obsadili v
konkurenci
17
týmĤ
vynikající
3. místo.
14. 5. se zúþastnili
turnaje i žáci 4.
a 5. tĜíd. Postoupili
mezi 8 nejlepších
týmĤ, kde nestaþili
na ZŠ Štáflova
HavlíþkĤv Brod a
prohráli 3:0, þímž obsadili 5.–8. místo.
14. 5. navštívili žáci 6. a 7. roþníku pohádkový pozdnČ
romantický hrad Bouzov ukrytý mezi vrcholky Bouzovské
pahorkatiny. Po prohlídce hradu následovaly stĜelby žákĤ z kuše
a palné zbranČ pod vedením odborných stĜelmistrĤ.

Konec kvČtna a zaþátek þervna byl ve znamení školních výletĤ a
exkurzí. Pro žáky 9. tĜídy a nČmþináĜe z 2. stupnČ probČhla 21. 5.
exkurze do VídnČ.
TĜídy 2. stupnČ se 26. 5. zúþastnily vzdČlávací akce „Amazonka
v rytmu samby“.
28. 5. si na stadionu v ChotČboĜi zmČĜili své síly nejmenší
zájemci o atletiku z Ĝad žákĤ navštČvujících školní družiny. Naši
školu reprezentovali: Jakub Cisárik, Václav DanČk, Dan Myška z
2. tĜídy a Tomáš Hocke, Miloš Losenický, Lukáš Peþenka a Jan
Soukup ze 3. tĜídy.
30. 5. probČhl zábavný a sportovní program ke Dni dČtí pro žáky
naší ZŠ a ZŠ VojnĤv MČstec.
Od 9. do 13. 6. se uskuteþnil sportovní kurz pro vybrané žáky 2.
stupnČ v DaĖkovicích.
19. 6. žáci 9. roþníku zhlédli ve VýD v Pardubicích
nejúspČšnČjší komedii z roku 2006 „Úžasná svatba“.
Se školním rokem 2007/2008 jsme se rozlouþili „pohádkovČ“.
V místním kinČ žáci zhlédli pohádku ZdeĖka Trošky
„NejkrásnČjší hádanka“.
ŽákĤm 9. tĜíd pĜejeme úspČšný vstup do nových škol a všem
žákĤm ZŠ pČkné, proslunČné prázdniny.
Kolektiv uþitelĤ ZŠ Krucemburk

PO STOPÁCH JANA ZRZAVÉHO
Stejnojmennou výstavu výtvarných prací žákĤ základních
škol poĜádá letos již poþtvrté Spoleþnost Jana Zrzavého
Krucemburk a Základní škola Krucemburk. StejnČ jako loni i
letos
budou
práce
žákĤ
vystaveny
v prostorách
krucemburské školy, a sice v období od 25. kvČtna do 29.
þervna, po prázdninách od 1. do 30. záĜí. V pracovních dnech
školního roku bude výstava pĜístupná veĜejnosti na základČ ústní,
písemné nebo telefonické dohody – tel. 569 697 108 nebo
777 297 108.
V nedČli 25. kvČtna se uskuteþnila tradiþní krucemburská
pouĢ a v návaznosti na ni byla výstava v ZŠ ve 14 hodin
zahájena. PotČší vás práce dČtí ze škol v HavlíþkovČ Borové,
JihlavČ – ZŠ Otakara BĜeziny, Krucemburku, Okrouhlici,
Oudoleni, SobíĖovČ a VojnovČ MČstci.
Téma a technika nebyly blíže urþeny, tvoĜivost jednotlivých
úþastníkĤ nebyla omezována. Dne 1. Ĝíjna zástupci zúþastnČných
škol a Spoleþnosti Jana Zrzavého vyhodnotí 5 nejzdaĜilejších
prací v každé vČkové kategorii a úspČšným deseti žákĤm pĜedají
hodnotné ceny. VítČzné práce loĖského roþníku soutČže se staly
doplĖkem výstav o životČ a díle Jana Zrzavého v BrnČ a
v HavlíþkovČ BrodČ. Podobná radost potká i letošní vítČze.
Jejich práce budou vystaveny v prostorách nové
havlíþkobrodské nemocnice, ve tĜetím podlaží pavilonu
s recepcí, kde navodí pĜíjemnou atmosféru v nemocniþním
prostĜedí a budou obdivovány velkým množstvím lidí.
Za poĜadatele upĜímnČ zve na výstavu
Jaroslava Pecinová a Mgr. JiĜí Šikl

JARNÍ KONCERT
V HAVLÍýKOVċ BRODċ
8. dubna 2008 se konalo soutČžní klání ZUŠ Vysoþiny na
Jarním koncertČ v sále staré radnice v HavlíþkovČ BrodČ. Po
dlouhém sbírání odvahy jsem naši poboþku též pĜihlásila. Školu
reprezentoval dívþí pČvecký sbor a klavíristka Kristýna
Coufalová. Ve velké konkurenci dalších škol se neztratily a
obsadily krásné tĜetí místo. ÚspČchu si moc vážím. DČkuji všem
úþinkujícím dívkám i panu Martinovi BĜízovi za kvalitní
kytarový doprovod a také organizátorĤm a poĜadatelĤm za milé
pĜijetí a pĜíjemnČ strávené odpoledne.
Marta Rejšková

SALEZIÁNSKÉ HNUTÍ MLÁDEŽE –
KLUB KRUCEMBURK
Milí Krucemburáci, rádi bychom vás nechali nahlédnout do
života a þinnosti našeho klubu. Z tohoto dĤvodu jsme pro vás
pĜipravili krátké zápisy z akcí, které jsme poĜádali nebo se jich
úþastnili v nedávné dobČ. Rádi také nabídneme vašim dČtem
úþast na tČch pĜipravovaných.
Festival SHM v Pardubicích
V sobotu 17. kvČtna jsme se zúþastnili celostátního festivalu
klubĤ SHM, poĜádaného Salesiánským stĜediskem v Pardubicích.
Festival slouží k vzájemnému poznání klubĤ, výmČnČ zkušeností
a navázání kamarádských vztahĤ se svými vrstevníky. Tento
festival byl již 8.
v poĜadí a my
jsme
si
ho
nemohli
nechat
ujít. Program je
sestavován vždy
tak,
aby
se
zapojily všechny
zúþastnČné kluby.
Abychom využili
a trochu si ulehþili
práci, nacviþili jsme znovu s menšími dČtmi pohádku, kterou
jsme hráli pĜi Mikulášské besídce u nás v Krucemburku. Starší
dČti si pak pĜipravily taneþnČ-dramatické vystoupení ze života,
které sklidilo obrovský úspČch, a myslím si, že se každého z nás
dotklo a pĜimČlo k zamyšlení nad hodnotami v životČ. I ostatní
kluby pĜispČly svou troškou k dílu, a tak si mohly dČti vyzkoušet
stĜelbu z luku, hod oštČpem, horolezeckou stČnu, stolní fotbálek,
Ĝídit RC model ponorky a lodČ, sjezd divoké Ĝeky na kanoi,
nafukovací hrad a spoustu dalších vČcí, jako jsou divadelní
pĜedstavení a
volejbalový
turnaj dvojic,
ve
kterém
jsme obsadili
1. a 3. místo.
BČhem celého
dne
bylo
zajištČno
obþerstvení a
v pozdní
odpoledne se
zaþalo s dlouho oþekávaným porcováním prasátka, jež se
mezitím grilovalo. Na závČr bych chtČl moc podČkovat všem,
kteĜí se podíleli na pĜípravČ pĜedstavení (hlavnČ Katka K.), a
dČtem, že s námi vĤbec jely.

DČtské odpoledne
Sobotní odpoledne 31. kvČtna patĜilo dČtem. Areál fary se
promČnil v herní dvĤr, kde o zábavu a napČtí nebyla nouze. DČti
si mohly provČĜit své schopnosti v mnoha disciplínách a rĤzných
hrách, za jejichž splnČní na nČ þekala i odmČna. Nároþné
odpoledne jsme zakonþili opeþením špekáþkĤ na ohni. Za
dovršení DČtského dne považujeme nedČlní mši svatou pro
rodiny s dČtmi (již tradiþnČ každá první nedČle v mČsíci), kde byl
mimo „to hlavní“ i þas na zklidnČní a zamyšlení se nad podstatou
daru dČtství. Velké díky patĜí všem, kdo nám pomohli s
pĜípravou a realizací celé této „oslavy“. Doufáme, že jsme našim
malým návštČvníkĤm (i jejich rodiþĤm) nabídli pĜíjemnČ
strávený þas.
Pomoc pĜi projektu „Na cestČ do života“
Projekt „Na cestČ do života“ je urþen pro dČti z dČtských
domovĤ a je zamČĜen na jejich osamostatnČní, rozvoj osobnosti a
integraci do spoleþnosti. Projekt zastĜešuje salesiánské centrum
dona Bosca v Pardubicích pod vedením Mgr. JiĜího KĜemeþka.
Z našeho klubu je v tomto projektu zapojena þást mladých
dobrovolníkĤ. Ti prošli pod dohledem odborníkĤ akreditovaným
kurzem vychovatele a mohou tak lépe pomoci svým bližním.
Mnoho dČtí, s nimiž se tu setkáváme, prošlo drsnými situacemi,
o kterých si myslíme, že v naší spoleþnosti ani nemohou nastat.
Tyto dČti nepotĜebují peníze, ale kontakt s obyþejnými lidmi,
nČkoho, s kým si mohou otevĜenČ promluvit. A tady je prostor
pro dobrovolníky, kteĜí nejsou jen pedagogy, ale i kamarády,
kteĜí rádi vyslechnou a poradí. Projekt bČží už dva roky (mladí z
Krucemburku po celou tuto dobu aktivnČ pomáhají) a kladné
ohlasy, jak od dČtí, tak od vychovatelek z dČtských domovĤ,
nasvČdþují, že se podaĜilo nČco dobrého a že i mladí mohou
pomoci svým kamarádĤm!
Zveme vás na prázdninové chaloupky!
Milí mladí kamarádi, nemáte jak naplnit þas letních prázdnin?
NevČšte hlavu a þtČte dál: Náš klub již tradiþnČ poĜádá
prázdninové „chaloupky“. Abychom si dobĜe rozumČli, uvedu
vám hned na zaþátku, o co se vlastnČ jedná. Chaloupka je název
pro „jakýsi tábor po salesiánsku“. NepĜebýváváme ve stanech,
ani v teepee þi iglú, ale vČtšinou v chalupČ (zpravidla staré faĜe).
Co se programu týþe, po celou dobu trvání chaloupky nás

provází etapová hra, dále rĤzné bojovky v lese, noþní hry, ale i
dovednostní þi znalostní hry a mnoho dalšího. Programem vás
nechceme jen pobavit, ale upozornit na skrytá poselství
jednotlivých her nebo pĜiuþit nČþemu novému (jak Ĝekl don
Bosco: zážitek není cílem, ale prostĜedkem). Ani duchovní
stránku neopomíjíme, naopak bereme ji jako vážnou prioritu,
proto má ve spoleþenství, které mĤžeme vytvoĜit, místo i
modlitba a veþerní rozjímání. Ale nemusíš se bát: víra (nebo
nevíra) není vĤbec žádnou pĜekážkou, pĜípadnČ staþí špetka
tolerance. A abych nezapomnČl na další podstatnou vČc – jídlo je
vždy moc chutné. Tak si spolu udČlejme menší shrnutí, co
chaloupka obsahuje: D(d)uchovno, spoleþenství lidí Tvého vČku,
snad nové pĜátele, zábavu, zážitky, hry, písniþky, srandu,
pĜírodu,... a zeptej se sebe, jestli chceš zkusit nČco takového;
pokud ano, seber odvahu a pojeć s námi na chaloupku!
Chaloupka pro dČvþata 1.-6. tĜídy
• v termínu 14.-24. 7. 08 ve VrbatovČ Kostelci, cena
1.700 Kþ
• kontakt: ZdeĖka Málková (tel.604 317 918)
Katka Kadlecová (tel. 775 900 270)
Pokud máte zájem, ozvČte se nám prosím co nejrychleji!
Chaloupka pro dČvþata 7.-9. tĜídy
z v termínu 13.-25. 7. 08 v RychnovČ na MoravČ, cena
1.550 Kþ
z kontakt: Anežka Jandová (tel. 774 369 532)
Pokud máte zájem s námi jet, ozvČte se nám prosím do 5.7.!
Chaloupka pro kluky do 12 let
z v termínu 28. 7.-7. 8. 08 v MíþovČ (nedaleko
HeĜmanova MČstce), cena 1.500 Kþ
z kontakt: BoĜek (OndĜej Málek – tel. 603 907 043)
Máca (Martin Rejšek – tel. 777 974 467)
Kluci, pokud máte zájem s námi jet, ĜeknČte rodiþĤm, aĢ se nám
ozvou do 7.7.!
Pokud máte jakýkoli dotaz ohlednČ chaloupek, zavolejte na
výše uvedené kontakty, rádi vám je zodpovíme.
Martin Rejšek a OndĜej Málek

INFORMACE Z 31.-35. ZASEDÁNÍ RADY MċSTYSE KRUCEMBURK
31. zasedání – 17. 3. 2008
* RM byla informována o prĤbČhu
jednání s firmou COMA Poliþka. Starosta
RM seznámil s návrhem smlouvy na
pronájem nebytových prostor na budovČ
ZŠ. RM povČĜila starostu dalším jednáním
s firmou COMA Poliþka a souhlasí
s þástkou 9.000 Kþ 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 rekreaþním
stĜedisku ěeka. RM s pronájmem
souhlasí.
* Starosta seznámil RM s vyúþtováním
obecního plesu konaného dne 16. 2. 2008.
RM bere informaci na vČdomí. PĜebytek
z plesu ve výši 9.393 Kþ bude poskytnut
jako úþelový pĜíspČvek TJ Sokol
Krucemburk na nákup stroje na údržbu
parket.
* RM byla informována o situaci v
odkupu pozemkĤ þ. 479, 480, 481, 482,
483 a 484 v areálu ýOV Krucemburk.
Odkup nelze momentálnČ realizovat. RM

povČĜuje starostu dalším jednáním
ohlednČ odkupu tČchto pozemkĤ.
*
RM vzala na vČdomí odstoupení
z funkce velitele SDH Staré Ransko p.
Pavla Cacka a jmenovala do funkce p.
Radka Janáþka.
* RM vzala na vČdomí informaci k dotaci
na nakládání s odpady v oblasti Horní
Posázaví (v souþinnosti s PĜibyslavskem).
Vzhledem k tomu, že dotace má být
pouze 50%, RM doporuþuje nepokraþovat
v tomto dotaþním 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 kuchynČ MŠ
Krucemburk – provádČcí dokumentace
Cena: 74.100 Kþ.
Stavební úpravy kuchynČ ZŠ
Krucemburk – provádČcí dokumentace
Cena: 41.600 Kþ.
Studie bytový dĤm – 9 BJ (lokalita
pod parkem)

Rozsah dokumentace –
studie
bytového domu vþetnČ osazení do situace
a návrhu napojení na sítČ. Zpracování
energetických
požadavkĤ
objektu.
Propoþty nákladĤ realizace.
Cena: 94.000 Kþ.
Ceny jsou uvedeny bez DPH. RM
doporuþuje jednat o desetiprocentním
snížení ceny studie bytového domu.
* Na základČ zmocnČní ZM (usnesení þ.
1/2008/10) RM projednala a schválila
výsledek výbČrového Ĝízení na veĜejnou
zakázku VZZPě 01/2008 Stavební úpravy
ZŠ Krucemburk.
Hodnotící komise ukonþila svoji þinnost
28. 3. 2008 s tímto výsledkem:
1. Chládek a TintČra, a.s. HavlíþkĤv
Brod.....cena 12.872.598 Kþ
2. Stavos, a.s. Brno
...........cena 13.448.971 Kþ
3. Vratislav Tureniþ – INKLEZ,
HavlíþkĤv Brod
.............cena 13.553.876 Kþ
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

RM povČĜuje starostu uzavĜením smlouvy
s firmou Chládek a TintČra HavlíþkĤv
Brod, jejíž nabídka byla hodnocena jako
nejvýhodnČjší s nejnižší nabídkovou
cenou.
* Starosta informoval RM o zadání
zakázky na zhotovení praporu pro Sbor
dobrovolných
hasiþĤ
Krucemburk
k pĜíležitosti 130. výroþí jeho založení.
Celková cena zakázky je stanovena na
65.000 Kþ.
33. zasedání – 14. 4. 2008
*
RM byla seznámena s návrhem
ZávČreþného úþtu mČstyse Krucemburk
za rok 2007, bere jej na vČdomí a
doporuþuje ke schválení ZM.
* Starosta seznámil RM s návrhem
smlouvy o dílo s VAK H. Brod na
položení vodovodního potrubí 89 m
v uliþce Na Diouse. RM vzala informaci
na vČdomí a doporuþila jednat s VAK H.
Brod – snížení ceny.
* Starosta seznámil þleny RM se zprávou
o kontrole ýŠI v MŠ Krucemburk. RM
bere zprávu na vČdomí.
* RM navrhla za þleny Rady školy pĜi ZŠ
Krucemburk Ing. JiĜího Kohla, Ing.
Luboše Pleskaþe a Ing. JiĜího Kasala.
Všichni navrhovaní s þlenstvím souhlasí.
* RM projednala žádost p. Reného
Vaška, bytem Krucemburk, na odkup
þásti pozemku p.þ. 582/1 v katastrálním
území Krucemburk. RM doporuþuje ZM
schválit prodej þásti pozemku 582/1 dle
zamČĜení a GP, pozemek p.þ. 579/1 v k.ú.
Krucemburk p. R. Vaškovi pronajmout.
* Místostarosta informoval RM o potĜebČ
pĜistavení kontejnerĤ na objemný odpad.
RM schválila jejich pĜistavení v místech
Staré Ransko, NámČstí Jana Zrzavého v
Krucemburku a u hasiþské zbrojnice
v Krucemburku.
* ZmČna termínu jednání ZM. Vzhledem
k tomu, že na plánovaný termín konání
zasedání ZM 30. 4. pĜipadá „tradiþní
pálení þarodČjnic“, 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 pĜítomnosti zástupcĤ
MŠ Krucemburk zprávu o kontrole
hospodaĜení za 2. pololetí 2007. Kontrola
byla
provedena
firmou
AV–
AUDITTING, spol. s r.o. Pardubice.
HospodáĜka poskytla RM doplĖující
informace, které se týkaly bodu þ. 2
(nápravné opatĜení) s tím, že požadavkĤm
bylo vyhovČno a je postupováno podle
rozpoþtových pravidel.
* RM projednala za pĜítomnosti zástupcĤ
MŠ návrh rozpoþtu MŠ Krucemburk na
rok 2008. K þásti výnosy nebyly
pĜipomínky, v þásti náklady byl poplatek
za internet 5.000 Kþ uveden omylem a
bude pĜesunut do položky poþítaþové
služby. S navrhovaným rozpoþtem RM
souhlasí.

* RM projednala za pĜítomnosti zástupcĤ
ZŠ návrh rozpoþtu ZŠ Krucemburk na rok
2008. RM s návrhem souhlasí s tím, že
poplatek za internet 15.000 Kþ bude
pĜejmenován a zaĜazen k pĜíslušným
položkám.
* RM projednala za pĜítomnosti zástupcĤ
MŠ Krucemburk zprávu o kontrole
hospodaĜení za rok 2007. Kontrola byla
provedena firmou AV–AUDITTING,
spol. s r.o. Pardubice. HospodáĜka
poskytla RM doplĖující informace, které
se týkaly bodu þ. 2 (nápravné opatĜení)
s tím, že požadavkĤm bylo vyhovČno a je
postupováno
podle
rozpoþtových
pravidel. Vady byly odstranČny i
v Ĝádném daĖovém pĜiznání.
* RM projednala žádost fy Lubomír
Nenadál, Žćár nad Sázavou, na prodej
pozemku pro vybudování porážky
dobytka. Starosta informoval RM o
jednání s panem Nenadálem o nutnosti
pĜeložení vedení VN pĜes pozemek do
podzemního kabelu (náklady cca 100.000
Kþ). Firma požaduje vzhledem k tČmto
zvýšeným nákladĤm slevu na cenČ
pozemku. RM doporuþuje ZM ke
schválení s tím, že by cena nemČla
klesnout pod 50 Kþ/m2.
* RM projednala a schválila návrh
programu zasedání ZM, které se bude
konat dne 5. 5. 2008.
* Starosta seznámil RM se zpracováním
podkladĤ pro vymezení zastavČného
území mČstyse Krucemburk, tj. pro k.ú.
Krucemburk, Staré Ransko a Hluboká.
RM schvaluje vymezení dle stanoviska
MÚ ChotČboĜ. RM vydává a schvaluje
OpatĜení obecné povahy þ. 2/2008 pro
vymezení zastavČného území.
* RM projednala ZmČnu þ. 6 Územního
plánu sídelního útvaru Krucemburk a
doporuþuje ji ZM ke schválení.
* RM projednala návrh zmČny Smlouvy
o þištČní odpadních vod v místní þásti
Staré Ransko s firmou BeHo, s.r.o Staré
Ransko, která tyto služby obci poskytuje.
Vzhledem k požadavkĤm firmy na
neúnosné navýšení ceny RM navrhuje
navýšení ceny za službu na trojnásobek
doposud placené úhrady.
* RM projednala dodateþnou žádost pana
Šešulky, Krucemburk 432, a návrh Ĝešení
vjezdu k rodinnému domu ze silnice I/37
pĜes pozemek mČstyse Krucemburk.
Souhlasí s tím, že p. Šešulka pĜedloží pĜed
zahájením prací platné stavební povolení
a zajistí zĜízení vČcného bĜemene pro
užívání pozemku p.þ. 1641/6, který je ve
vlastnictví mČstyse, a Ĝádné zabezpeþení
všech dotþených sítí vþetnČ vyjádĜení
majitelĤ sítí, které jsou v tomto pozemku
uloženy, tj. na nosnost 40 tun (vjezd pro
nákladní vozidla). Chodník bude uveden
do stavu, který vyžaduje pĜíslušná norma,
a stavebník na své náklady provede
pĜeložku dešĢové kanalizace, která vede v
chodníku.

* RM projednala návrh na odstranČní
zaĜízení pro pĜevod internetového signálu
firmy COMA, s.r.o Poliþka, z dĤvodĤ
nedodržení podmínek pro sepsání nové
smlouvy. RM s odstranČním souhlasí.
35. zasedání – 19. 5. 2008
* RM projednala Smlouvu o dílo þ.
08001. PĜedmČtem plnČní smlouvy je
zajištČní
dodávky
a
montáže
kanalizaþních pĜípojek v silnici I/37
v Krucemburku firmou LS MONT, s.r.o..
BrnČnská 1146/30, 591 01 Žćár nad
Sázavou. Práce mohou zaþít ihned a
nedojde k þasovému posunu. Cena z 1 m²
je uvádČna od 2.900 do 3.200 Kþ/bm bez
DPH
podle
nároþnosti.
RM
s navrhovanou smlouvou souhlasí.
*
RM projednala žádost manželĤ
Ledvinkových, Houbova 996, 583 01
ChotČboĜ, o pronájem pozemku o výmČĜe
60 m², který se nachází na parcele þ.
152/1, za úþelem parkování osobního
vozidla. RM doporuþuje provést nejprve
místní šetĜení a projednání žádosti
odkládá
* RM projednala žádost p. Miroslava
Ondráþka, Na Diouse 52, Krucemburk, o
zproštČní poplatku za komunální odpad.
Pan Ondráþek od února 2008 dlouhodobČ
pobývá v zaĜízení Sociální služby mČsta
HavlíþkĤv Brod a na adrese trvalého
bydlištČ se nezdržuje. RM doporuþuje ZM
žádost ke schválení.
* RM se seznámila se zápisem z jednání
5. kontrolního dne stavby ze dne 15. 5.
2008 a projednala navrhované zmČny a
úpravy (je souþástí zápisu).
a)
Provedení
železobetonových
ukonþujících vČncĤ ve 3 NP bude
hodnoceno jako vícenáklad. RM souhlasí.
b) S navrhovanými zmČnami v bodČ 5.7.
zápisu – zhotovení podhledĤ v 1. a 2.
patĜe ze sádrokartonových desek a
navýšením nákladĤ o 400 Kþ/m² (celková
plocha 444 m²) – RM nesouhlasí a zastává
pĤvodnČ navržený zpĤsob provedení
projektantem.
c) RM provedla výbČr obkladĤ a dlažeb
z pĜedloženého 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 Ĝešení oplocení areálu
bytovky až na základČ místního šetĜení.
* RM projednala nabídku firmy Stavos,
a.s. Brno, na výmČnu radiátorĤ, které jsou
v havarijním stavu, a termohlavic za
loĖskou nabídkovou cenu 204.784 Kþ bez
DPH vþetnČ práce. Firma by instalaci
provedla souþasnČ pĜi instalaci radiátorĤ
v 10 BJ Krucemburk, þímž odpadnou
náklady na pĜepravu osob a materiálu.
RM s navrhovaným Ĝešením souhlasí.
* RM projednala návrh internetových
stránek firmou Trinet, s.r.o. Žćár nad

Sázavou, nemá zásadní pĜipomínky a
s návrhem souhlasí.
* RM projednala návrh Smlouvy o
pĤjþce a schválila pĤjþku ObecnČ
prospČšné spoleþnosti HavlíþkĤv kraj ve
výši 50.000 Kþ.
*
RM projednala žádost SDH
Krucemburk o pĜíspČvek na nákup þtyĜ
kompletĤ tĜívrstvých ochranných odČvĤ.
Celkové náklady na nákup þiní 56.000
Kþ. RM schvaluje pĜíspČvek ve výši 50 %
(tj. 28.000 Kþ) z prostĜedkĤ obce, zbytek
bude uhrazen z dotace Kraje Vysoþina.
* RM projednala žádost COMA, s.r.o.
Poliþka, o pĜehodnocení stanoviska RM

v Usnesení þ. 8/2008/34 k odstranČní
zaĜízení pro pĜevod internetového signálu
z budovy ZŠ. RM požaduje, aby firma
uhradila þástku 45–50 tisíc korun za
uplynulé roky a pĜistoupila na výši
pronájmu 12.000 Kþ za bČžný rok.
V opaþném pĜípadČ trvá na svém
pĤvodním stanovisku.
* RM projednala a schválila ceník služeb
v rekreaþním stĜedisku ěeka na rok 2008.
Ceník je souþástí zápisu ze zasedání.
* RM projednala návrh na zpracování
energetického auditu firmou IP Izolace
Polná, s.r.o., pro zdravotní stĜedisko a ZŠ

KRUCEMBURSKÝ
JARMARK
Osmý roþník tradiþního trhu Ĝemesel
se bude konat v nedČli 6. 7. 2008
od 9 hodin na námČstí.
Odpoledne hraje k poslechu
Venkovská kapela.
Všichni jste srdeþnČ zváni.

INFORMACE Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MċSTYSE KRUCEMBURK
* ZM projednalo a schválilo pĤjþku
z úþelových prostĜedkĤ „Fondu rozvoje
bydlení“ pro žadatele:
ZdeĖka Zvolánka, Na Viniþkách 403,
Krucemburk, ve výši 50.000 Kþ a Milana
Martínka, Drahotín 298, Krucemburk, ve
výši 50.000 Kþ.
* Na základČ zmocnČní ZM, usnesení þ.
1/2008/10 ze dne 28. 2. 2008 výsledek
VZZPě/01/2008 na Stavební úpravy ZŠ
Krucemburk, RM vyhlásila výsledek.
Hodnotící komise ukonþila svoji þinnost
28. 3. 2008 s tímto výsledkem:
1. Chládek a TintČra. a.s. HavlíþkĤv
Brod....cena 12.872.598 Kþ
2. Stavos, a.s. Brno
............cena 13.448.971 Kþ
3. Vratislav Tureniþ – INKLEZ,
HavlíþkĤv Brod
............cena 13.553.876 Kþ
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
* ZM potvrzuje rozhodnutí RM výsledek
VZZPě/01/2008 na Stavební úpravy ZŠ
Krucemburk.
* ZM projednalo a schválilo Zprávu o
výsledku hospodaĜení za rok 2007.
* ZM projednalo a schválilo ZávČreþný
úþet mČstyse Krucemburk za rok 2007.
* ZM projednalo a schválilo Rozpoþtový
výhled na období 2009–2013.

* ZM projednalo a schválilo Rozpoþtová
opatĜení na rok 2008 dle pĜiložené
tabulky.
* ZM projednalo a schválilo smlouvu þ.
20358 na VČcné bĜemeno pro firmu
Vodafone s rozšíĜením o pozemek parc.þ.
193 o výmČĜe 996 m2 v k.ú. Krucemburk
a zvýšení úplaty o 10.000 Kþ k pĤvodní
SmlouvČ o budoucí smlouvČ o zĜízení
vČcného bĜemene þ. 20358 ze dne 15. 10.
2007.
*
ZM projednalo a schválilo za
zĜizovatele PĜíspČvkové organizace ZŠ
Krucemburk jmenování þlenĤ do Rady
školy pĜi ZŠ Krucemburk ve složení: Ing.
JiĜí Kohl, Ing. Luboš Pleskaþ, Ing. JiĜí
Kasal.
* ZM projednalo a schválilo prodej þásti
pozemku parc.þ. 562/1 v k.ú. Krucemburk
– pruh v šíĜi 6 m od pozemku parc.þ.
1730/1 v k.ú. Krucemburk – za cenu 30
Kþ/m2 pro žadatele Reného Vaška,
Krucemburk, Ke TĜem kĜížĤm 255
*
ZM projednalo a schválilo prodej
pozemku dle GP þ. 524-6/2008 ze dne 4.
4. 2008. S ohledem na zvýšené náklady
využitelnosti pozemku snižuje cenu
pozemku
parc.þ.
1366/75
v k.ú.
Krucemburk na 60 Kþ/m2 pro žadatele

Lubomíra Nenadála, Libušínská 198/46,
Žćár nad Sázavou.
* ZM projednalo a schválilo pronájem
pozemku parc.þ. 579/1 v k.ú. Krucemburk
pro žadatele Reného Vaška, Krucemburk,
Ke TĜem kĜížĤm 255.
* ZM projednalo a schválilo odložení
prodeje þásti pozemku parc.þ. 734/1
v k.ú.
Krucemburk
pro
žadatele
z nemovitosti þp. 18 Krucemburk do doby
úspČšné kolaudace bytového domu 10 BJ
Krucemburk na pozemku parc.þ. 734/1
v k.ú. Krucemburk.
*
ZM projednalo a schválilo znČní
VeĜejné vyhlášky k vydání zmČny þ. 6
Územního plánu sídelního útvaru
Krucemburk.
* ZM bylo seznámeno a bere na vČdomí
dopis obþanĤ Starého Ranska žádajících
vybudování zpevnČného povrchu na þásti
místní komunikace p.þ. 49/1. ZM
pĜislíbilo zahrnout žádost do plánu
þinnosti v rozpoþtu na rok 2009.
* Ing. Kujan doporuþil RM pĜipravit
možnou úpravu jednacího Ĝádu ZM
s možností vystoupení obþanĤ v prĤbČhu
projednávaných
bodĤ
s omezením
diskusní lhĤty na 3 nebo 5 minut.
Zpracoval František Hoke

Publikovány jsou upravené verze usnesení Rrady a Zastupitelstva mČstyse z dĤvodu dodržení pĜimČĜenosti rozsahu zveĜejĖovaných
osobních údajĤ podle zákona þ. 101/2000 Sb. o ochranČ osobních údajĤ v platném znČní. Úplná verze zápisu je v souladu s § 16, 17 a
95 zákona þ. 128/2000 Sb. o obcích k nahlédnutí v sekretariátu starosty.

DESET NOVÝCH BYTģ HLEDÁ SVÉ NÁJEMNÍKY
Pokraþování ze strany 1

MČstys Krucemburk vyhlašuje podmínky pro
uchazeþe o byt v budovaném domČ 10 BJ Krucemburk v ulici
Školní, na pozemku parc. þ. 734/1 v k.ú. Krucemburk.
PĜidČlovat se bude 5 bytĤ 2+1, 2 byty 3+1, 2 byty 1+1 a 1 byt
pro imobilního obþana.
Žadatel(ka) o byt doruþí svoji žádost osobnČ þi
prostĜednictvím doruþovací organizace na podatelnu ÚM
Krucemburk.
Žádost musí splĖovat tyto náležitosti:
1) žádost musí být doruþena na adresu vyhlašovatele ve
vyhlášeném termínu,

2) žádost musí být podána a dodateþnČ doruþena
nejpozdČji do 2 dnĤ v uzavĜené obálce s oznaþením
odesílatele a pĜíjemce,
3) obálka bude oznaþena
„NEOTVÍRAT. ŽÁDOST O BYT“,
4) žadatel(é) musí být osoby žijící ve spoleþné domácnosti
(manžel a manželka, druh a družka) a peþující o jedno
þi více dČtí,
5) žadatelem mĤže být samoživitel(ka) peþující o jedno þi
více dČtí,
6) žadatel(é) musí doložit výši þistého prĤmČrného
mČsíþního pĜíjmu za rok 2007 pro všechny osoby žijící
ve spoleþné domácnosti.

Do užšího výbČru budou zaĜazeny žádosti splĖující tyto
podmínky:
1) samostatnČ žijící osoba, která prokáže, že její prĤmČrný
mČsíþní pĜíjem v období 12 kalendáĜních mČsícĤ pĜed
uzavĜením nájemní smlouvy nepĜesáhl 0,8 násobek
prĤmČrné mČsíþní mzdy v národním hospodáĜství,
2) osoba s dalšími þleny domácnosti, která prokáže, že její
prĤmČrný mČsíþní pĜíjem v období 12 kalendáĜních
mČsícĤ pĜed uzavĜením nájemní smlouvy nepĜesáhl 1,5
násobek prĤmČrné mČsíþní mzdy v národním
hospodáĜství,
3) žadatel(ka) nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo
k bytovému domu, rodinnému domu nebo k bytu, ani je
neužívá právem odpovídajícím vČcnému bĜemenu. Tuto
podmínku musí splĖovat i další þlenové domácnosti,
kteĜí mají v bytČ bydlet.

CO NOVÉHO
NA VYSOýINċ
Zastupitelstvo Vysoþiny schválilo nové
grantové programy
Více než devČt milionĤ korun schválili
krajští zastupitelé na svém zasedání
v úterý 13. kvČtna ve prospČch úspČšných
žadatelĤ ve þtyĜech novČ vyhlášených
grantových programech. Popularizace
a vzdČlávání
v oblasti
informaþních
technologií – 2008 (0,5 mil. Kþ), Rozvoj
malých podnikatelĤ ve vybraných
regionech 2008 – II (6,0 mil. Kþ),
Klenotnice Vysoþiny 2008 (1,5 mil. Kþ),
Bioodpady 2008 (1,5 mil. Kþ), to jsou
názvy vyhlášených grantových programĤ
vþetnČ þástek, které je možné žadateli
v jednotlivých
pĜípadech
celkem
vyþerpat. V souþasné dobČ lze všechny
bližší podrobnosti nalézt na www.krvysocina.cz. Pokud pĜesto vzniknou
nejasnosti, jsou k dispozici telefonicky
nebo
osobnČ garanti
jednotlivých
programĤ. Ve všech pĜípadech musí
žadatelé poþítat s tím, že v pĜípadČ
úspČchu jejich projektu v rámci daného
programu
musí
mít
zabezpeþenu
pĜedepsanou minimální spoluúþast.
O systémové podpory byl rĤzný zájem
Celkem 78 žadatelĤ, z toho 74 obcí a 4
fyzické osoby, požádalo a obdrželo dotaci
na opravu a údržbu váleþných hrobĤ a
pietních míst vztahujících se k událostem
1.
svČtové
války
a
þinnosti
þeskoslovenských
legií.
Z celkové,
v rozpoþtu kraje pĜipravené þástky 3
miliony korun bylo tak za tímto úþelem
vyþerpáno jenom nČco málo pĜes jeden
milion korun. Domnívám se, že je škoda,
že s velkou pravdČpodobností nČkteĜí

Termín pĜijímání žádostí je od 15. záĜí do 15. Ĝíjna 2008.
Schváleno Radou mČstyse usnesením þ. 10/2008/36 ze dne 2 .6. 2008.

PrĤmČrná mČsíþní mzda v národním hospodáĜství ýR
za rok 2007 þinila 21.692 Kþ
PĜíklad þtyĜþlenné domácnosti:
Otec vydČlává 18.000 Kþ þistého.
Matka peþující o dČti má dávky 6.000 Kþ.
18.000 + 6.000 = 24.000 Kþ
– splĖují podmínky pĜíjmu, protože nepĜesáhli 1,5
násobek prĤmČrné mČsíþní mzdy v národním
hospodáĜství ( 1,5 x 21.692 = 32.538 Kþ ).

správci pietních míst o dotaci – možná i
z nevČdomosti – nabízeného dotaþního
titulu nevyužili. MČlo by být snahou nás
všech udČlat v roce kulatého výroþí pro
úpravu našich pietních míst vztahujících
se k výroþí 1. svČtové války a našich
legionáĜĤ maximum. Naopak velký zájem
byl o dotaþní titul zamČĜený na podporu
spoleþenských a kulturních akcí obcí
kraje Vysoþina, souvisejících zejména s
oslavami a pĜipomenutími významných
výroþí obcí. Žádost o systémovou dotaci
si podalo celkem 86 obcí, z toho 85
splnilo podmínky pĜidČlení dotace.
Dotace byla pĜidČlena všem žadatelĤm,
kteĜí splnili podmínky pĜidČlení dotace,
þímž došlo k tomu, že z krajského
rozpoþtu bylo nakonec oproti pĤvodnČ
plánovaným dvČma milionĤm korun
rozhodnutím krajského zastupitelstva
vyplaceno obcím na podporu jejich
kulturních a vzpomínkových akcí více než
tĜi miliony korun. Z obou výše uvedených
pĜíkladĤ je vidČt, že život obcí a mČst na
VysoþinČ se postupnČ soustĜećuje i na
pĜipomínání vlastní historie a tradic a ze
své vlastní zkušenosti si troufám Ĝíci i
tradiþních kĜesĢanských hodnot. Jsem
pĜesvČdþen, že je to moc dobĜe.
Miloš Vystrþil
hejtman Vysoþiny

POLICIE ýR HLÁSÍ...
* Dosud neznámý pachatel vnikl po
rozbití skla dveĜí u spolujezdce a skla
pátých
dveĜí
do
osobního motorového
vozidla
zn.
Ford
Mondeo,
zaparkovaného
pĜed
domem
v
ulici
Mikuláše StĜely v

Krucemburku. Interiér vozidla prohledal a
odcizil þernou látkovou tašku s obsahem
propagaþních materiálĤ. Svým jednáním
zpĤsobil celkovou škodu ve výši 12.000
Kþ.
* Ve zkráceném pĜípravném Ĝízení byl
zadokumentován pĜípad muže, který byl
policejní hlídkou kontrolován pĜi Ĝízení
osobního motorového vozidla v obci
Krucemburk. Policisté následnou lustrací
v evidencích zjistili, že muž není
držitelem žádného Ĝidiþského oprávnČní.
Svým jednáním se tak dopustil trestného
þinu Ĝízení motorového vozidla bez
Ĝidiþského oprávnČní.
* PĜestupku proti majetku se dopustil
dosud neznámý pachatel, který z osobního
motorového vozidla zn. Škoda 135L
Favorit zaparkovaného pĜed budovou
kulturního domu v Krucemburku odcizil
dva kusy registraþních znaþek vozidla.
Majiteli zpĤsobil škodu ve výši 200 Kþ.
Po odcizených tabulkách registraþních
znaþek vozidla bylo policisty vyhlášeno
pátrání.
* Stejného pĜestupku se dopustil dosud
neznámý pachatel, který z kolostavu pĜed
prodejnou potravin v Krucemburku
odcizil nezajištČné jízdní kolo v hodnotČ
4.000 Kþ.
* Dosud neznámý pachatel najel s
vozidlem Chrysler Voyager na staveništČ
kanalizace v Krucemburku. Když byl
dČlníky vykázán, neboĢ zde právČ
probíhaly zemní práce, zaþal je nejprve
verbálnČ napadat a teleskopickým
obuškem, který vyndal z automobilu,
rozbil sklenČnou výplĖ okna u pracovního
stroje UNC. Svým jednáním se dopustil
nejen pĜestupku proti majetku, neboĢ
rozbitím skla zpĤsobil firmČ vlastnící stroj
UNC škodu ve výši 1.500 Kþ, ale také
pĜestupku proti obþanskému soužití.

FARNÍ SBOR ýESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V KRUCEMBURKU
BOHOSLUŽBY:
v Krucemburku každou nedČli od 10.00 hodin v evangelickém kostele
v ChotČboĜi vždy první a tĜetí nedČli v mČsíci od 8.15 hodin v modlitebnČ Církve husitské

POUġ A BIěMOVÁNÍ V KRUCEMBURSKÉ FARNOSTI
25. kvČten byl pro naši
farnost
významným
dnem, a to hned ze dvou
dĤvodĤ.
Ten první: poslední nedČle mČsíce
kvČtna se už tradiþnČ slaví jako
„krucemburská pouĢ“. Slavnostní poutní
mši svatou v kostele svatého Mikuláše
celebroval královéhradecký svČtící biskup
Mons. Josef Kajnek. Ve své promluvČ
kromČ jiného zdĤraznil ctnosti, které
vynikaly
v životČ
patrona
krucemburského
kostela
svatého
Mikuláše, tedy vztah k sociálnČ slabým,
láska, dobrota, život pro druhé…
Po skonþení poutní mše þekala farnost
další slavnost: po patnácti letech se

udČlovala svátost biĜmování. Mše svatá
zaþala v 10 hodin a hlavním celebrantem
byl opČt pan biskup Josef. Svátost
biĜmování – dovršení kĜesĢanské iniciace,
naplnČní dary Ducha Svatého – pĜijalo 64
biĜmovancĤ z celé naší farnosti. Pohled

BOHOSLUŽBY KATOLICKÉ
FARNOSTI

StĜeda ýtvrtek

Pátek

Krucemburk: svatý Mikuláš

18.00

18.00*

Sobota

NedČle
8.00**

Horní Studenec: svatý Václav

18.00

9.30**

VojnĤv MČstec: svatý OndĜej

16.45

11.00

Ždírec: mše v prostorách DPS

16.30*** °

Škrdlovice: kaple sv. Cyrila a
MetodČje

18.00*** °

do lodČ kostela, která byla zaplnČná
pĜevážnČ mladými lidmi, dávala nadČji, že
víra v Boha, osobní vztah k Bohu, není
tradicí, ani nČþím vynuceným, starým a
zapomenutým,
ale
svobodným
rozhodnutím a osobním projevem
každého jedince.
Jsem rád, že jsme tyto slavnosti mohli
prožít dĤstojnČ a pĜíjemnČ.
A protože toto þíslo þasopisu vychází
tČsnČ pĜed þasem letních prázdnin a
dovolených, chci nám všem popĜát,
abychom si odpoþali od všech starostí,
námah a mohli znovu v plné síle
pokraþovat v dobrém.
P. Gabriel Burdej, správce farnosti

*)

Mše svatá, po níž následuje
adorace
**) Mše svatá
PravidelnČ v 1. nedČli v mČsíci,
bude v Krucemburku v 9:30 hod.
MŠE SVATÁ PRO DċTI
V tu nedČli mše svatá v Horním
Studenci bude v 8:00 hod.
(kromČ prázdnin)
***) Mše s nedČlní platností
°) 1. a 3. týden v mČsíci
Informace naleznete na
www.krucemburk-farnost.cz

EVANGELICKÝ KAZATEL, KNċZ A SPISOVATEL JAN LAHO
Více
než
þtvrt
tisíciletí
je
nepĜedstavitelnČ dlouhá doba. BČhem ní si
pĜibližnČ devČt lidských generací prožilo
svoje životní radosti i trápení, které život
pĜináší. A právČ pĜed touto dobou se
v nenápadné slovenské vesnici RadvaĖ
(dnes je souþástí mČsta Banská Bystrica)
narodil 22. dubna 1738 v rodinČ
Láhových syn Jan. PozdČji pilný student
gymnázia, protestantský knČz, zdatný
kazatel, spisovatel a vynikající uþitel na
šlechtickém gymnáziu v Ožćanech.
Nyní se skokem pĜeneseme o 43 let
pozdČji,
kdy
perem
namoþeným
v inkoustu z kalamáĜe císaĜ Josef II.
podepsal 31. 10. 1781 slavný toleranþní
patent, umožĖující vyznávat poddaným
protestantskou
víru.
MČsteþko
Krucemburk a okolní vesnice byly známé
vČtším poþtem tajných nekatolíkĤ, proto
nikoho nepĜekvapilo zdejší ustavení
prvního
protestantského
sboru
augšpurského vyznání v ýechách a také
písemná žádost z 3. prosince 1781
superintendantovi Torkošovi do Modré
(Slovensko/Uhry) o vyslání duchovního
správce novČ vznikajícího sboru. Žádosti
bylo vyhovČno, a tak se na jaĜe roku 1782
kazatel Jan Laho vydává na cestu, aby se
v neznámém kraji ujal nelehkého úkolu

vést vČĜící, kteĜí se po nČkolik generací
(témČĜ 160 let) oficiálnČ museli hlásit
k náboženství Ĝímskokatolickému, ale
potajmu – pod hrozbou nejvyšších trestĤ –
vyznávali víru zdČdČnou po pĜedcích.
Víme, že náš kazatel pĜichází 28.
kvČtna 1782 do Sázavy a následujícího
dne do Krucemburku, do místa svého
pĤsobištČ. Jeho bydlištČm se zĜejmČ stává
pronajatá místnost v bývalém panském
špýcharu. První bohoslužba se konala dne
9. þervna 1782 ve stodole p. Fr. Janáþka,
jež stála za jeho domem þ.p. 33. Že
situace vČĜících byla v otázkách víry
opravdu svízelná, svČdþí již v r. 1782
vydání spisu J. Laha „Vejtach nČkterých
hlavních otázek a odpovČdí z uþení
kĜesĢanského pro obecný lid evangelický
v ýechách“. Pokud se vČĜící nepĜihlásili
k evangelické víĜe do podzimu r. 1782,
museli pĜed pĜestoupením absolvovat
šestitýdenní katolické školení, a pokud
vydrželi, pak teprve mohli oficiálnČ
pĜestoupit.
Obtížná byla situace i v oblasti
materiální: veškerý provoz sboru, vþetnČ
vydržování
duchovního,
museli
zabezpeþovat vČĜící sboru. Oficiální
církevní platby (tzv. desátky) ovšem
odvádČli na faru katolickou, která však

pro nČ jako pro odpadlíky, kromČ vybírání
platĤ, již nic nemohla udČlat. Poznání
tíživé situace svých vČĜících vedlo Jana
Laha k úþasti na audienci u císaĜe Josefa
II. v JihlavČ r. 1784, kde osobnČ žádal
císaĜe o zrušení odvádČní tČchto poplatkĤ.

V r. 1784 povolává do Krucemburku
kazatele J. Molitorise, který pracoval jako
uþitel, od tohoto roku také probíhá
vyuþování evangelické školy v domku
þ.p. 123 na námČstí. Po odchodu J. Láha
zpČt 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 þ.p. 137, na jejíž zahradČ byla od r.
1786 dĜevČná modlitebna, která sloužila

do r. 1840, kdy její funkci pĜevzal kostel.
R. 1843 byla modlitebna zbourána.
Aþ
Jan
Láho
(Laho)
nebyl
krucemburským rodákem, ani zde
neprožil znaþnou þást svého života, pĜesto
jeho pĤsobení bylo oním základním
kamenem pro novČ vzniklý evangelický
sbor a ovlivnilo tak život v Krucemburku
a okolí na dlouhou dobu dopĜedu.
Až pĤjdete okolo evangelického
kostela, pĜestože tento se zaþal stavČt až
49 let po smrti J. Laha, vzpomeĖte na
tohoto významného kazatele, uþitele a
spisovatele, který se narodil právČ pĜed
270 lety.
Josef Štefánek

O JEDNOM
STRAŠNÉM MORDU
PĜíbČh, který chci vyprávČt, nemá na
první pohled s naším regionem nic
spoleþného – odehrál se totiž v ýikovČ,
malé osadČ severozápadnČ od NámČštČ
nad Oslavou.
Psal se rok 1640. TĜicetiletá válka se
ještČ dlouho nemČla ke svému konci a
váleþné události se tu s vČtší, tu s menší
intenzitou pĜipomínaly lidem ve mČstech i
na vesnicích. Na námČšĢském panství ve
vesniþce ýikovČ a okolí však na nČjaký
þas ozvČnu váleþných hrĤz pĜehlušila jiná
událost. Jednoho dne na konci záĜí totiž
starý Jíra, místní pastýĜ prasat, hnal jemu
svČĜený dobytek z pastvy. Náhle se však
jeho svČĜenci na samém okraji vsi shlukli,
a když se pastýĜ pĜišel pĜesvČdþit, cože je
dĤvodem, ujistil se, že jejich vyhlášený
þich není dobrý pouze k vyhledávání
lanýžĤ. Prasata totiž ze zemČ vyhrabala
mrtvolku novorozenČte. Jíra si na pomoc
zavolal sousedky Laznickou a VaĖkovou,
které nedaleko stĜásaly hrušky, a spoleþnČ
uvČdomili „ouĜad“. ÚĜední osoby nechaly
novorozenČ pohĜbít u božích muk a
zároveĖ se rozebČhlo vyšetĜování. Jeho
popis se nezachoval, ale dá se
pĜedpokládat, že rychtáĜ z Velké Bíteše,
do jehož pravomoci pĜípad spadal, se
zamČĜil na místní ženy v reprodukþním
vČku. A jeho úsilí bylo úspČšné: matkavražedkynČ byla vypátrána a ke svému
þinu se pĜiznala (i když se to asi neobešlo
bez nČjaké formy muþení, protože v té
dobČ a ještČ dlouho potom se dobrovolné
pĜiznání nepovažovalo za dostateþnČ
dĤvČryhodné). ZvlášĢ hoĜkou pĜíchuĢ
muselo mít ale vypátrání pachatelky pro
oznamovatele zloþinu: byla jí totiž
pastýĜova dcera Mariana.
V první polovinČ Ĝíjna na radnici ve
Velké Bíteši probČhly výslechy obvinČné
i svČdkĤ, které zaznamenával radní písaĜ.
Na dotaz, „s kejm by a s kterou osobou
mužského pohlaví neĜádného, od Pána
Boha zapovČdČného smilstva se dopustila
a jestli by ji o zamordování plodu kdo

navádČl“, dala Mariana tuto odpovČć:
„Páni milí. Mnou vinen je ten pacholek
Jakub Bobeþek, kterej u pastejĜe, bratra
mého v Zahrádce (tj. sousední vesniþce),
pĜi stádČ za pacholka slouží, který je taky
z ýech jako já. Co se pak plodu mého
dotejþe, k tomu se znám, že trochu bylo
živý a já je za krþek vzala a do zemČ
zahrabala. A žádný mne k tomu
nenavádČl, nebo bych sama hĜích sobČ
uþinila, neb sem pĜi tom sama byla, ani
žádný nevČdČl, abych tČžký život mČla,
neb sem se co nejvíce utahovala, abych
snázeji za stádem bČhati mohla.“
(Poznámka: TČžký život mČl v té dobČ
témČĜ každý, ale v tomto pĜípadČ se
tČžkým životem má na mysli, že dotyþná
chodila „s outČžkem“, tj. byla tČhotná.)
Po žalobČ pak právní uþinČné, zná-li
se k té vČci, že tomu tak jest, v þem se
obviĖuje, prohlásila: „Páni milí! Co mám
jináþ mluviti, jest tomu tak, že sem je
zamordovala, k tomu se znám.“
Na Jíru, pastejĜe þikovského, potaz
uþinČn, aby pravdivČ oznámil, jestli jest
s ženou svou o tom vČdČl, že by dcera
jeho tČžký život mČla a s kým by
v neĜádném lotrovství svém páchání þinila
a jakým zpĤsobem nad plodem svĤj mord
provedla. Tato odpovČć od nČho dána:
„Vaše Milosti, páni milí. Neraþte mnČ,
ubohému starému þlovČku, za zlé míti,
prosím pro Boha, nemohu jináþe Ĝíci, než
co sem prve oznamoval, žeĢ sem o tom,
hĜíšný þlovČk, ani žena má, nevČdČl, aby
ona tČžký život mČla a nám starost
takovou velkou uþinila, neboĢ sme na ní
nic znáti nemohli, neboĢ sme ji vždy
s ženou svou napomínali, aby se dobĜe
chovala, aby nám starosti nČjaké
neuþinila. Nenadál sem se, hĜíšný þlovČk,
toho a nikdá nic spatĜiti nemohl, aby
s kejm
takovou
nešlechetnost
provozovala. O jinší vČci nevím, co více
jiného oznámiti, neboĢ sem se nenadál,
aby BĤh ráþil na mne k mé starosti
takovou tČžkost dopustiti.“
Téhož léta 1640 dne 15. Octobris
examinírován Jakub Bobeþek právnČ,
pacholek pastejĜe z dČdiny Zahrádky.
PĜednČ na otázku k Jakubovi uþinČnou,
jestliže jest tou Marianou vinen, která na
nČj vyznala, že ji obtČžkal, a vČdČl-li jest
o tom, aneb jí napomáhal a radil, aby
zahubila, dal odpovČć: „Páni! Já se
k tomu znám, že sem ní vinen, ale já sem
jí nevzkázal, aby ona zahubila a to
umoĜila, ani sem nevČdČl, aby tČžký život
mČla, nebo bych ji byl já sobČ vzal, kdyby
toho byla neuþinila, nebo nic mnČ ona
neĜíkala. Já sem rodilý z ýech
z Kruczborku jako ona a tam sme se
seznámili.“
Po provedených výsleších obžalované
a svČdkĤ vynesl soud následující
rozsudek: „PonČvadž táž jistá nadepsaná
Mariana, dcera Jíry, pastejĜe ýikovského,
nad Pánem Bohem se zapomenula,

pĜikázání jeho svaté páté a šesté Nezabiješ
a
Nesesmilníš
pĜestoupila,
vedle
dobrovolného jejího pĜiznání plod svĤj
zardousila a zamordovala a do zemČ
zahrabala, pro takovou vejtržnost, které
se dobrovolnČ dopustila, trestání pĜístného
zasloužila, však má jakožto taková
bezbožná žena a mordýĜka v zem za živa
zakopána a kolem (tj. kĤlem) 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,
ráþil nadepsané MarianČ milost tuto
uþiniti, aby toliko meþem popravním
hlava její sĢata a v zem i s tČlem
zahrabána byla. Kdež k nadepsané osobČ
pĜikroþeno a zadosti právu, tak se i stalo.“
Nabízí se otázka, proþ se celá rodina
(prokazatelnČ pastýĜ Jíra, jeho manželka,
syn a dcera i jejich známý Jakub
Bobeþek) ocitla vzdušnou þarou témČĜ 55
km
od svého pĤvodního bydlištČ.
OdpovČć pravdČpodobnČ dává „Berní
rula“ z r. 1654, podle které bylo
v tehdejším Krucemburku z pĤvodních 54
usedlostí ještČ 6 let po skonþení tĜicetileté
války 21 usedlostí pustých. Jejich
obyvatelé buć zemĜeli kvĤli váleþným
útrapám, nebo tzv. zbČhli z panství, tj.
tajnČ opustili své grunty. DĤvodem mohly
být vysoké danČ a robotní povinnosti,
vylouþit nelze ani náboženské dĤvody,
tedy nastupující rekatolizace. PĜedevším
ale obyvatelstvo trpČlo prĤtahy vojsk,
lhostejno jestli ŠvédĤ nebo císaĜských,
které byly spojeny se zabavováním
potravin,
rekvizicemi
dobytka
a
násilnostmi všeho druhu. „ZbČhnutí do
Moravy“, kde bylo relativnČ bezpeþnČji
než v mČsteþku, ležícím na frekventované
komunikaci mezi ýechami a Moravou,
tedy bylo þasto jediným zpĤsobem, jak
zachránit holou existenci. A samozĜejmČ
majitelé panství, kam se uprchlíci
uchýlili, nové poddané ochotnČ pĜijímali.
Pokusit se ztotožnit Jíru s nČkterým
z majitelĤ pustých gruntĤ není možné. I
kdyby mu skuteþnČ patĜila nČkterá
opuštČná usedlost (v Berní rule byly
oznaþovány podle svých bývalých
majitelĤ jako napĜ. „poustka Náhodovská,
Matoušovská, BČlouškovská, Hektavýho
atd.“), byl by pod tímto tzv. pĜíjmím znám
pouze v Krucemburku a okolí. PĜi svému
útČku na Moravu ho jeho pĜíjmení
nenásledovalo a v novém pĤsobišti byl
oznaþován podle svého povolání, tedy Jíra
pastýĜ. Význam pĜíjmení Jakuba Bobeþka
asi není tĜeba zvlášĢ vysvČtlovat – mohli
mu tak Ĝíkat tĜeba podle nevysokého
vzrĤstu, v lepším pĜípadČ je bobek také
lidový název pro vavĜín. AĢ tak nebo tak,
když opouštČli své rodištČ, jistČ nikdo
z nich netušil, že lidské neštČstí, kterému
se snažili uniknout, je stejnČ dostihne.
JiĜí Pospíchal

Z HISTORIE OBCE
STARÉ RANSKO
Rok 1910 – Sþítáním obyvatel Starého
i Nového Ranska bylo zjištČno, že obČ
obce mají dohromady 704 obþanĤ (Nové
Ransko až do Ĝíjna roku 1953 patĜilo
administrativnČ k obecnímu úĜadu ve
Starém Ransku).
V tomto roce byl ve Starém Ransku
ustanoven „Spolek dobrovolných hasiþĤ“.
Oproti okolním obcím to bylo pozdČji
(Krucemburk 1878, Hluboká 1891,
Kohoutov a Horní Studenec 1894). Je
však tĜeba poznamenat, že nČkolik
raneckých obþanĤ bylo pĜed ustavením
sboru v obci þleny požárního sboru
v Krucemburku. V jeho kronice se
mĤžeme doþíst, že na valné hromadČ
konané dne 30. 4. 1911 vystupují ze sboru
jeden þlen zakládající a 6 þlenĤ
pĜispívajících, všichni ze Starého Ranska,
a to z dĤvodu založení hasiþského sboru
ve Starém Ransku. Prvým starostou
raneckého sboru byl zvolen Jaroslav
RybáĜ,
velitelem
Antonín
MísaĜ,
jednatelem Alois ýervený, pokladníkem
Karel Glás.
Rok 1913 – K 1. lednu odstupuje
z funkce starosty obce Josef Dymáþek. Na
velmi krátkou dobu (asi dva mČsíce) jej
zastupuje Josef Janáþek, továrník. Zápis
protokolu z 16. 3. již podepsal jako
starosta Alois ýervený. Na zasedání
obecního zastupitelstva (OZ) dne 16. 6.
navrhuje hostinský Josef Janáþek, aby do
výboru školní rady v Krucemburku byli
navrženi dva þlenové výboru, a to Josef
Dymáþek a Antonín MísaĜ; ti funkci
pĜijali.
Rok 1914 – Ze zápisu protokolu 8.
záĜí se dovídáme, že byla ustanovena
žĖová komise ve složení Jan PĤjman,
Josef Korejtko z Nového Ranska a Josef
Dymáþek ze Starého Ranska.
Rok 1915 – Byly zavedeny stravovací
lístky, kterým se Ĝíkalo chlebenky, a byly
postupnČ vydávány na chléb, mouku a
mouþné výrobky vĤbec, dále na tuky,
brambory, mýdlo a jiné vČci, které
zmizely z volného obchodu a byly
kupovány za pĜemrštČnou cenu pod
rukou. Množství potravin vypoþítávané
pro osobu bylo nepatrné. Nastal shon po
potravinách a lidé jak z naší obce, tak i
z obcí jiných chodili shánČt potraviny,
kde se o nich doslechli. A byly to zvláštČ
ženy, které byly nuceny pro nČkolik
kilogramĤ mouky jít pČšky až šest hodin.
Musely se doprošovat, mnohdy také
vyslechnout rĤzné hrubosti a ještČ platit 810, nČkdy i více korun za 1 kg bílé
mouky. Za 1 kg másla se požadovalo 2530 K, sádlo stálo 25-30 K a pĜíjmy
zĤstávaly takové jako za þasĤ normálních.
PĜestože v obci Staré Ransko nebyli
rolníci v pravém slova smyslu a pĜestože

zdejší chalupníci vlastnili jen nČkolik
kouskĤ polí, i zde se rekvírovalo, a dost
pĜísnČ. Hladu bylo mezi lidmi dost.
Na schĤzi OZ z 27. 5. byl ustanoven
aprovizaþní výbor, do nČhož byli zvoleni
zástupci obce Antonín MísaĜ, Josef Glanc,
dále dle ustanovení i starosta, za
živnostníky Jaroslav Janáþek (pekaĜ) a
Eman Langer (obchodník). V pĜípise z 29.
6. 1916 naĜídilo okresní hejtmanství tento
výbor doplnit; zvolen byl Jan PĤjman
z Nového Ranska. Do žĖové komise byl
dodateþnČ zvolen V. Popelka. Na schĤzi
OZ bylo usneseno, aby aprovizaþní výbor
podával zprávy o své þinnosti obecnímu
výboru pĜedkládáním protokolĤ.
Rok 1916 – 23. þervence pĜevzal
vedení obce pan Josef Janáþek, hostinský
v þ.p. 57 a doposud úĜadující první radní.
Doba to byla velice tČžká, mnoho obþanĤ
bylo povoláno na rĤzné práce pro armádu,
takže potom scházeli pro práce domácích
Ĝemesel i pro místní továrny. Rekvizice
byly þím dál pĜísnČjší a vzbuzovaly svou
bezohledností velké roztrpþení mezi
obyvatelstvem. Bezohlední byli také
vykonavatelé tohoto naĜízení – þetníci,
vojáci, kteĜí þasto vzali chudým
chalupníkĤm to poslední.
Podle zápisĤ obecního zastupitelstva
zpracoval Jan Velík

KRUCEMBURK
A 1. SVċTOVÁ VÁLKA

BezprostĜední pĜíþinou vypuknutí I.
svČtové války se stala krize vyvolaná
balkánskými válkami. Druhou pĜíþinou,
neménČ závažnou, bylo zastĜelení
v bosenském
Sarajevu
následníka
rakouského trĤnu arcivévody Ferdinanda
d‘Este a jeho manželky Žofie srbským
Gavrilo Principem 28. þervna 1914.
VyšetĜováním se zjistilo, že atentátníci
byli ve spojení se sousedním Srbskem.

Jako odvetu vyhlásil proto císaĜ František
Josef I. Srbsku válku. Stalo se tak 26.
þervence 1914, zároveĖ byla vyhlášena
všeobecná mobilizace mužĤ ve vČku 2439 let.
Válka, která mČla být jen malým
trestem a pokutou pro Srbsko za jeho
nepĜátelské chování vĤþi RakouskoUhersku, vyvolala zhoubný požár, který
zachvátil celou Evropu a zanesen byl i na
jiné þásti svČta. Srbsku pĜispČchalo na
pomoc Rusko a na jeho stranu se pĜipojily
Francie, Anglie, Belgie, ýerná Hora,
pozdČji bývalý spojenec Rakouska Itálie,
Japonsko, Austrálie, Spojené státy a
Kanada, všechny tyto státy vstoupily do
války. Na stranČ Rakouska-Uherska
bojovalo císaĜské NČmecko, Turecko a
Bulharsko. Boje probíhaly v Haliþi,
Francii, Belgii a v severní Itálii. Bojovalo
se také v Africe a na moĜích, kde
probíhaly námoĜní bitvy a zejména
ponorkové války. V prĤbČhu války byly
povolávány další roþníky brancĤ, mezi
nimi také osmnáctiletí chlapci a muži
roku 1866.
VraĢme se však do tehdejšího
Krucemburku, odkud bylo na fronty I.
svČtové války posláno 218 mužĤ, vČtšinou
otcĤ od rodin. Mnozí z nich upadli do
zajetí, þást zajatcĤ vstoupila pozdČji do
þeskoslovenských legií, kde bojovali za
svobodu naší vlasti. Bohužel tĜiatĜicet
obþanĤ pĜineslo obČĢ nejvČtší, padli v boji
nebo zemĜeli na následky zranČní; byli
mezi nimi i krajané z Ameriky, kteĜí šli
bojovat za svobodu naší vlasti. Mezi
prvními krucemburskými obČĢmi byl
uþitel evangelické školy Antonín ýuhel,
který zemĜel v lednu 1915.
Velký problém vznikl za války
v zemČdČlství; když hospodáĜi odešli do
války, jejich místa musely nahradit dČti,
probíhaly rekvizice dobytka a neustále se
zvyšovaly dodávky obilí, brambor, sena a
slámy. Také nastal pokles výroby
v místních
továrnách.
DvČ
zdejší
tkalcovny pro nedostatek pĜíze zanikly na
poþátku války. V ŠtillovČ tkalcovnČ byla
výroba obþas pĜerušena, stejnČ jako
v BinkovČ koželužnČ pro nedostatek kĤží.
Naopak Janáþkova strojírna a strojírna
Dymák a ýervený v Ransku vyrábČly od
roku 1914 dČlostĜelecké granáty – jeden
z nich je možné spatĜit u pomníku
padlých na krucemburském námČstí. PĜi
výrobČ granátĤ byli zamČstnáni i uþĖové,
v tČchto továrnách byla vyhlášena
pracovní doba od 7 hodin ráno do 20
hodin veþer. ýasto se pracovalo i v nedČli
dopoledne.
Od 1. 5. 1916 byl zaveden letní þas,
ten platil od kvČtna do Ĝíjna. Velmi se v té
dobČ rozšíĜilo domácí síĢkování, které
provádČly i dČti. Komu se v té dobČ dobĜe
daĜilo, byli obchodníci. Ceny veškerého
zboží a potravin závratnČ stoupaly a všeho
byl absolutní nedostatek, pĜedevším

mouky a chleba. Byly zde pĜípady, že
nČkteré rodiny nemČly chleba po celý
týden v ústech. Brambory, které se i ke
kávČ pĜikusovaly, byly hlavní výživou
chudého lidu. Také maso bylo
nedostatkovým pokrmem a bylo velmi
drahé. Aby byl nedostatek zmírnČn, byly
zavedeny chlebové a jiné potravinové
lístky. Absolutní byl také nedostatek
petroleje na svícení a palivového dĜíví. Na
den byl pĜídČl 20 dkg mouky anebo 24
dkg chleba, do kterého se pĜimíchávala
kukuĜiþná mouka a brambory. Chlebové
lístky rozdČlovala aprovizaþní komise,
housky a rohlíky se za války nepekly
vĤbec.
V prĤbČhu
války
ceny
nČkolikanásobnČ
stouply,
hlavnČ
v posledním roce. Také látky na šaty,
odČvy a obuv byly neobyþejnČ drahé.
Nedostatek
potravin
pociĢovaly
pĜedevším chudé dČti. Proto zde byla
zĜízena lidová stravovna v hostinci
Národní pivnice paní Zvolánkové. Pod
dozorem školy a za pĜispČní okresní
úĜadovny váleþné v ChotČboĜi byla zde
vaĜena polévka za 8 haléĜĤ a dáván chléb
za 6 haléĜĤ, pĜedevším pro pĜespolní žáky.
Polévku zde dostávali nČkteĜí dospČlí.
Z dĤvodu zabezpeþení výživy obyvatel
bylo naĜízeno provádČt soupisy obilí a
brambor. Již v roce 1915 byla provedena
sbírka kovĤ, mČdi, mosazi, cínu, stĜíbra a
zlata. V tČchto sbírkách se pokraþovalo
bČhem 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.
VymČĖovaly se dokonce mČdČné svody
hromosvodĤ za železné, sbírala se vlna a
bavlna, guma a ke konci války dokonce
aluminiové nádobí. Staženy byly niklové
deseti a dvacetihaléĜe a vymČnČny
za železné. Školní dČti, pĜedevším vČtší
dívky, pletly a šily odČvní potĜeby pro
vojáky, ponožky, kamaše, nátepníþky,
košile a ruþníky. Ve škole bylo zhotoveno
také 2.800 papírových vložek do bot.
Školní dČti musely sbírat kopĜivy, šípky,
maĜinku vonnou a listí ostružinové a
malinové na þaj pro vojáky a do
nemocnic. Místo kožených podrážek se
zaþaly vyrábČt náhrady ze smČsi kaménkĤ
a asfaltu nebo dĜevČné podrážky.
V prosinci
1914
pĜišlo
do
Krucemburku 63 vystČhovalcĤ z Haliþe,
všichni židovského vyznání, kteĜí museli
opustit své domovy. Ti dostávali dennČ
vyživovací pĜíspČvek 1 korunu na osobu
od státu. Mimoto jim museli pomáhat
místní obyvatelé, ubytováni byli v bývalé
SchnekovČ továrnČ. PozdČji odešli a
v prĤbČhu války je vystĜídali další
vystČhovalci z Haliþe a Bukoviny. Byly
zde také obavy z vypuknutí nakažlivých
nemocí, které se vyskytly pĜedevším tam,
kde bylo mnoho uprchlíkĤ. Velkou
zásluhu na tom, že se zde tyto nemoci
neobjevily, mČl pĜedevším místní lékaĜ

MUDr. Raiman, který preventivnČ
oþkoval dČti a obyvatele. Nechal provádČt
také ve školách a na veĜejných místech
dezinfekce. V okolí se vyskytla úplavice,
nejhĤĜe postihla Borovou a Chlum.
V samém závČru války v Ĝíjnu 1918
vypukla zde a v okolních obcích
španČlská chĜipka, která si vyžádala
nČkolik obČtí na lidských životech
pĜevážnČ mladých lidí. Drahota a
absolutní nedostatek dosáhly vrcholu
v letech 1917 a 1918, kdy Rakousko
požádalo o pĜímČĜí – došlo k tomu, že se
tato monarchie rozpadla.
Na závČr dejme slovo panu uþiteli
Josefu
Kynþlovi,
který
vznik
ýeskoslovenské republiky a události
v Krucemburku popsal.
Vþera v podveþer se po Krucemburku
rozšíĜila zpráva, že Rakousko-Uhersko
požádalo o mír, bylo to 28. Ĝíjna, ten den
byla také prohlášena ýeskoslovenská
republika.
V úterý 29. Ĝíjna se þasnČ ráno objevil
na domČ MUDr. Raimana bíloþervený
prapor na oslavu dne, kterým se Národní
výbor ujímá správy ýeskoslovenského
státu. V prĤbČhu dne se prapory objevily i
na dalších domech, celkem bylo vyvČšeno
45 praporĤ. Na poštČ zmizel rakouský
orel nad schránkou upevnČný. Veþer se
omladina sešla pĜed domem þ. 1 MUDr.
Raimana, kde se zpívalo „Kde domov
mĤj“ a provolávala sláva presidentu
Masarykovi, zapČlo se také „Hej
Slované“, poté se prĤvod odebral
k obecnímu domu na námČstí, aby tam
zapČl „Moravo, Moravo“, u konsumu po
písni „Havlíþku spi“ nastal rozchod.
Ve stĜedu 30. Ĝíjna odpoledne zaþala
Národní slavnost o tĜech kapelách.
Zúþastnily se jí všechny spolky dČlnické,
hasiþi, Sokol, žáci obou místních škol a
nepĜehledné Ĝady obþanĤ i z okolních obcí
Ranska a Ždírce.
PrĤvod vyšel od domu MUDr.
Raimana, kde se pĜipojily žáci
evangelické školy s praporem, na kterém
byl kalich, dČti mČly v rukách þervenobílé
praporky. U obecní školy se pĜipojily dČti
této školy. Školní dohlížitel J. Špinar nesl
žlutoþerný prapor bez žerdi. Na námČstí
vyzval radní Štill jménem Obecního
výboru Dra. Raimana k pronesení Ĝeþi.
MUDr. Raiman ve svém projevu nadšenČ
prohlášel, že jsme svobodni, mluvil také o
naší tĜistaleté porobČ. Svoji Ĝeþ ukonþil
nabádáním národa ke svornosti a
provolání slávy Wilsonovi a Masarykovi,
toto
bylo
s nadšením
celým
shromáždČním pĜijato. Starosta obce
Lacina podČkoval Dr. Raimanovi a
provolal jemu jako nadšenému vlastenci
slávu spoleþnČ s celým shromáždČním.
Potom
promluvil
Josef
Dymáþek
z Ranska, který dĤraznČ kritizoval naše
bývalé utlaþovatele. Poté byla za zvuku
hudby zapálena ruským zajatcem hranice,

na kterou byly dány tĜi prapory žlutoþerné
a rakouský orel, kusy látky létaly
v povČtĜí. ShromáždČní bylo zakonþeno
zpČvem národních písní za doprovodu
kapel „Kde domov mĤj, Hranice vzplála a
Spi Havlíþku“.
Než se shromáždČní rozešlo, šlo se
prĤvodem ke mlýnu, potom ke Špici a na
námČstí, odtud teprve šli všichni ke svým
domovĤm.
První svČtová válka zpĤsobila rozpad
tĜí Ĝíší: carské ruské Ĝíše, RakouskaUherska a Osmanské Ĝíše. Vzniklo mnoho
nových evropských státĤ, mezi nimi i
ýeskoslovensko. Válka si vyžádala
mnoho milionĤ obČtí a velké materiální
škody. Není mČsta ani vesnice, kde by
nebyl pomník se jmény obČtí této války.
Také zdejší kraj byl poškozen touto
válkou, zejména tím, že se neuskuteþnilo
vybudování místní železniþní dráhy
Ždírec – Žćár nad Sázavou, která se mČla
v roce 1914 stavČt. TČsnČ po válce se
zaþaly vysazovat lípy
Pavel Vomela

OZNÁMENÍ VAK
Oznamujeme odbČratelĤm,
že od 1. dubna 2008 budou upraveny
ceny vodného.
Ceny vodného za 1 m³:
2007 - 25,33 Kþ bez DPH
- 26,60 Kþ vþ. DPH
2008 - 26,98 Kþ bez DPH
- 29,41 Kþ vþ. DPH
Vodovody a kanalizace
HavlíþkĤv Brod, a.s., Žižkova 832,
581 51 HavlíþkĤv Brod, tel.569 430 211

BLEDULE JARNÍ
Na konci prvního bĜeznového týdne
uveĜejnil denní tisk pod titulkem „Lidé
devastují bledule v pĜírodní rezervaci“
pomČrnČ obšírnou zprávu o škodách
zpĤsobených v pĜírodní rezervaci Staré
Ransko zároveĖ se snímky obþanĤ, jak
drží v ruce malou kytiþku, a také o tom,
že
ochranáĜi
zaþnou
udČlovat
desetitisícové pokuty. Následující den
jsem pĜi þtení zpráv na internetovém
serveru Seznam objevil další þlánky a
fotografie. Bylo zde umožnČno reagovat
obþanĤm na uvedené þlánky ochranáĜĤ
z CHKO, což jsem uþinil a napsal
odpovČć s názvem „Já tam poblíž
bydlím.“
Býval jsem jedním ze zakládajících
þlenĤ místní organizace ýeského svazu
ochráncĤ pĜírody a také dlouholetým
místopĜedsedou. Tuto oblast jsme
chránili, mČli jsme zde služby, hlavnČ
z dĤvodĤ ochrany pĜed vandaly, kteĜí
jezdili do této oblasti trhat bledule jarní ve
velkém množství, aby je mohli nabízet
k prodeji vČtšinou ve velkých mČstech.

Tradicí místních i obþanĤ okolních
obcí bylo utrhnout malou kytiþku na
hĜbitov pro své blízké, protože vČdí, že
kvČt bledule umístČný do váziþky
v domácnostech rychle vadne. VČdČli
jsme, že tito obþané nezpĤsobí nikdy
škodu na porostech bledulí, i když zákon
ani malé množství utrhnout nedovoluje.
VyjádĜil jsem ve svém þlánku názor, že
škoda o hodnČ vČtšího rozsahu byla
zpĤsobena
plošným
odvodnČním
melioraþními pĜíkopy v této oblasti, které
provedlo LDO PĜibyslav v uplynulých
letech. V té dobČ zahynuly tisíce a tisíce
bledulí. Byla udČlena – pokud se nemýlím
– vysoká pokuta, kterou stejnČ do
dnešního dne nikdo nezaplatil. PodaĜilo se
vinu svést na podnikatele, který hloubení
melioraþních stok provádČl, protože
údajnČ nedodržel projekt a technologický
postup.
Znám
tohoto
peþlivého
podnikatele ještČ z dob Východoþeských
státních lesĤ, kdy tyto a podobné práce
provádČl ke spokojenosti nadĜízených a
v souladu s projekty.
Napsal jsem ve svém þlánku
ochranáĜĤm, že pláþou na nepravém
hrobČ, aby byli objektivní a spravedliví ke
všem stejnou mírou. OdpovČć jsem
odeslal Ĝádným zpĤsobem, ale na
internetových stránkách serveru nebyla
uveĜejnČna. Na spodku tČchto stránek
bylo napsáno, že správce serveru si
vyhrazuje vulgární þlánky nebo þlánky
hanobící národ, vyznání a rasu
neuveĜejĖovat. Byl jsem v šoku: moje
odeslaná
reakce
nic
podobného
neobsahovala, naopak mezi jinými
zveĜejnČnými byla napĜ. slova: OchranáĜi
polibte si p….. To tam správce serveru
pustil, asi se mu to více líbilo. Napsal
jsem opČt další þlánek podobného, již
dĜíve odeslaného znČní a opČt nebyl
zveĜejnČn. Napsal jsem tedy znovu
protest, že mi nebylo umožnČno se

vyjádĜit a že si myslím, že se nČkdo bojí
pravdy. Tato slova mi koneþnČ zveĜejnili.
Jsem pĜesvČdþen, že nezveĜejnČní mé
dvakrát opakované reakce nebylo kvĤli
vČtšímu množství slov nebo jinému
dĤvodu. Bylo to z dĤvodu cenzury,

protože moje vztahy s CHKO nejsou
dobré, a za kritiku toho, co se dČje
ve Státní pĜírodní rezervaci Staré Ransko,
je mi dokonce vyhrožováno soudem,
pokud budu šíĜit údajnČ lživé informace.
Petr Coufal, Staré Ransko

NAŠE PěÍRODA
Ptákem roku 2008 byl ýeskou
ornitologickou spoleþností vyhlášen racek

chechtavý (Larus ridibundus). PatĜí do
Ĝádu
dlouhokĜídlých,
rackovitých
(Laridae). Je jedním z nejhojnČjších i
nejznámČjších evropských ptákĤ. Jeho
kĜik zní chechtavČ a podle hlasu má
druhové jméno chechtavý. V našich
pĜedstavách je pĜedevším vnímán jako
pĜedstavitel moĜských dálav, svobody a
volnosti. Svou pĜítomností a kĜikem
oživuje naši krajinu. Když se pĜiblížíte
k hnízdišti nebo k blízkosti kolonie, racci
prudce nalétávají na narušitele a jejich
nálety
jsou
doprovázeny
silným
agresivním kĜikem, který je slyšet daleko.
U nás hnízdí ve velkých i menších
koloniích v rybniþnatých oblastech ýech i
Moravy a v nížinných oblastech Slezska.
Racky chechtavé však mĤžeme potkat
daleko od vod, a to vČtšinou pĜi hledání
potravy.
V roce 2003 þinila hnízdní populace
racka chechtavého v ýR až 100.000 párĤ.
Proti roku 1989 (80–150.000 párĤ) je to
pokles o více než 35 % a druh je
hodnocen
jako
ubývající.
Racka
chechtavého Ĝadíme mezi stĜednČ velké
druhy rackĤ. Jeho tČlo je snČhobílé, záda
má zbarvena došeda. Na hlavČ má
hnČdoþernou masku, která z dálky vypadá
þernČ. Konce letek jsou þernobíle
zbarvené. Zobák a nohy jsou sytČ þervené,
duhovka oka je hnČdoþerná s þerveným
oþním kroužkem. Nohy s tĜemi pĜedními
prsty jsou spojeny plovací blánou. Ve
zbarvení páru není rozdíl, výjimku tvoĜí
odlišné zbarvení ptákĤ v zimním období,
pouze hlava je bílá s hnČdavou kresbou u
oka. Zbarvení mladých rackĤ je odlišné:
svrchu jsou šedohnČdí, na kĜídlech mají
podélnou hnČdou kresbu a ocas má hnČdý
lem. Nohy mladých jsou špinavČ žluté.
Racek chechtavý je tažným druhem,
pĜezimuje v atlantské oblasti, jiná þást
populace odlétá do StĜedomoĜí a malá þást

pĜezimuje na nezamrzlých tocích (napĜ.
v Praze).
Zde
jsou
þasto
lidmi
pĜikrmováni. NČkteĜí lidé, vČtšinou
rybáĜi, jsou nespravedliví k rybožravým
ptákĤm. Když klesne na kterémkoliv
rybníce výlov, odnesou to ptáci živící se
rybami. AlespoĖ o tom vládne všeobecné
pĜesvČdþení, pĜitom jejich hlavní potravou
jsou hlodavci a hmyz, potravou mláćat
potom dvoukĜídlý, blanokĜídlý hmyz,
brouci i menší obratlovci. U vČtších
mláćat podle roþního období a
klimatických podmínek pĜevažují brouci a
žížaly. Rackové jsou velice nenasytní
ptáci. Za jeden den spolyká racek
nejménČ 210 gramĤ hmyzu a s mláćaty
kolem 18 kg za mČsíc. VČtší kolonie racka
chechtavého, napĜ. na pobĜeží ýerného
moĜe v poþtu 60.000 jedincĤ v pĜírodní
rezervaci, spoĜádá za jediný den 12 tun
hmyzu.
Hnízdo budují oba partneĜi na suché
zemi, na ostrĤvcích, nebo ,,plovoucí“ na
hladinČ. Bývá zbudované z kouskĤ rákosu
a orobince, jen málo vystlané. Samice
snáší nejþastČji tĜi vejce, v sezení se
stĜídají oba partneĜi 20 až 23 dní. Potravu
pĜináší vČtšinou samec, pĜedává ji samici
a ta teprve mladé krmí. HodnČ hnízd je
zniþeno vlivy poþasí, kolísáním hladin,
predátory (lišky, tchoĜi, vrány, velcí
rackové), þasté je usmrcování mláćat
v cizích hnízdech. Nejvyšší prokázaný
vČk racka chechtavého je 32 let.
Ochrana náleží rackovi chechtavému
podle §5 a zákona þ.114/92 Sb. v jeho
platném znČní. V þerveném seznamu
ptákĤ ýR je v kategorii zranitelný (VU).
Mezi další významné druhy rackĤ
patĜí:
racek
þernohlavý
(Larus
malamocephalus) – ohrožený druh
kategorie (EN), racek bouĜní (Larus
canus) – nejvČtší tulák, v kategorii
zranitelný druh (VU), racek bČlohlavý
(Larus cachinnans), racek stĜíbĜitý (Larus
argentatus), racek žlutonohý (Larus
fuscus) a racek malý (Larus minutus).
František Coufal

NOVÉ WEBOVÉ
STRÁNKY
MapinĤv divadelní orchestr pro
vás pĜipravil webové stránky, na
kterých se mĤžete dozvČdČt mnoho
informací nejen o orchestru, ale také
o kulturním dČní v Krucemburku a
okolí. Jsou pro vás pĜipraveny
fotogalerie z akcí MDO, divadla
ŠtrĤdl,
ZUŠ
Krucemburk,
chrámového
pČveckého
sboru
a mnoho dalšího. Tak neváhejte a
navštivte:

www.mapinuv-orchestr.cz

PěEDÁNÍ
SPOLKOVÉHO PRAPORU SDH
V sobotu 17. 5. 2008 probČhla na hĜišti za ZŠ v Krucemburku
okrsková soutČž starších hasiþĤ, které se zúþastnilo 17 družstev.
Tato
soutČž
byla
uspoĜádána ke
130.
výroþí
založení Sboru
dobrovolných
hasiþĤ
Krucemburk.
PĜi
této
pĜíležitosti
vČnovalo
našemu Sboru
Zastupitelstvo
mČstyse Krucemburk spolkový prapor, který osobnČ pĜedal
starosta Mgr. JiĜí Havlíþek spolu se zastupitelem Ing.
Vladimírem Kozlem starostovi SDH panu Janu Moravcovi. Po
pĜedání byl prapor slavnostnČ vysvČcen páterem Gabrielem
Burdejem. Po svČcení následovalo ocenČní þlenĤ Sboru formou
diplomĤ a medailí. Mezi ocenČnými byl i náš nejstarší zasloužilý
þlen pan Jaroslav Dobrovolný, který je v SDH od roku 1949 –
tedy 59 let. Tohoto aktu byli pĜítomni i dva þlenové
zastupitelstva kraje Vysoþina – pan Jaroslav Hulák a pan Bc. JiĜí
Vondráþek.
Ve 13.45 byla zahájena vlastní soutČž bČhem na 100 m
pĜekážek mužĤ a žen a požárního útoku. Voda pro potĜebu
soutČže byla dopravována z rybníþku za školou pomocí
plovoucího þerpadla, které zapĤjþil SDH ze Ždírce nad
Doubravou, þímž se ušetĜilo na dopravČ mobilní technikou
z rybníka Macurák. PĜi závČreþném vyhodnocení soutČže byly
pĜedány nejlepším družstvĤm putovní poháry vítČzĤ, diplomy,
vČcné dary a pamČtní list SDH Krucemburk.
Celá akce probČhla za podpory sponzorĤ z obce a okolí –
ZemČdČlská a.s. Krucemburk, Elasta –Vestil, s. r. o., Beho, s.r.o.
Staré Ransko, ELKO Kopecký Krucemburk, Intermont, s.r.o.
Krucemburk, Elektro DvoĜák, HK DĜevovýroba Ždírec nad
Doubravou, pan Miloš Coufal Benátky, pohostinství „Pepíno“
Krucemburk, restaurace „Na KubČ“ Krucemburk, DekoraJeníþek, a.s. Ždírec nad Doubravou, pivovar RychtáĜ Hlinsko,
Strojírna Benc Krucemburk.
ZávČrem se patĜí podČkovat jménem SDH všem úþastníkĤm,
vedení obce Krucemburk, jakož i všem sponzorĤm a þlenĤm
SDH za pĜípravu a zdárný prĤbČh soutČže. Poþasí nám pĜálo, a
tak si myslím, že jsme prožili spoleþnČ krásné odpoledne. TČším
se se všemi na další akce SDH Krucemburk.
Jan Moravec, starosta SDH Krucemburk

LETNÍ KINO KRUCEMBURK
6.7.
8.7.
11.7.
12.7.
18.7.
19.7.
22.7.
25.7.
26.7.
29.7.
1.8.
2.8.
5.8.
8.8.
9.8.
12.8.
15.8.
16.8.
19.8.
22.8.
23.8.
26.8.

ýERVENEC 2008
BOBULE
JUMPER
U Mċ DOBRÝ
SWEENEY TODD ĆÁBELSKÝ HOLIý
INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KěIŠġÁLOVÉ
LEBKY
KRONIKA RODU
TAHLE ZEMċ NENÍ PRO STARÝ
KULIýKY
SPEED RACER
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
SRPEN 2008
3:10 VLAK DO YUMY
SEX VE MċSTċ
LETOPISY NARNIE 2
VENKOVSKÝ UýITEL
SMUTEK PANÍ SCHNEIDEROVÉ
MONGOL – ýINGISCHÁN
OKO BERE
MEJDAN
DOSTAĕTE AGENTA
HANCOCK
FRANTIŠEK JE DċVKAě
INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KěESġANSKÉ
LEBKY

VSTUPNÉ 70,- Kþ
ZMċNA PROGRAMU VYHRAZENA

ýESKÝ RYBÁěSKÝ SVAZ,
MO KRUCEMBURK, ZVE ýLENY NA BRIGÁDY
Brigády se v létČ budou konat každou druhou sobotu
5. a 19. 7., 2., 16. a 30. 8.
Sraz vždy v 8:00 hodin na rybníku Zaćák.
Více informací na tel. 723304512
M. Nejedlý, hospodáĜ

DċTSKÝ DEN,
ANEB ROZLOUýENÍ
S PRÁZDNINAMI
TJ Sokol Krucemburk Vás zve na dČtský den
„Rozlouþení s prázdninami“ v sobotu 23. 8. 2008. Ve 13
hodin zaþne letová ukázka modelĤ motorových vrtulníkĤ.
V13:30 hodin bude zahájení sportovnČ dovednostního
odpoledne, kde si budou moci dČti vyzkoušet rĤzné
disciplíny, za které budou ohodnoceny kupony
smČnitelnými v bohaté tombole. Pro dČti i pro dospČlé bude
pĜipraveno bohaté obþerstvení (zmrzlina, grilované sele,
klobásy, bramboráþky). PĜi nepĜíznivém poþasí se dČtský
den pĜesouvá do sokolovny
Tímto Vás TJ Sokol Krucemburk zve k prožití
pĜíjemného odpoledne.
za TJ Sokol M.Kubový
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RYBNÍK ěEKA
Je neuvČĜitelné, jak to letí. Je po pouti, pĜehoupne se þerven a
pĜicházejí tolik oþekávané prázdniny, doba sluníþka a
dovolených. Dovolených urþitČ, o sluníþku by se v tČchto
destinacích dalo þasto pochybovat, jsme pĜece Vysoþina. Mnozí
z Vás tedy radČji odjíždČjí na dovolenou k moĜi: je to jistota
poþasí, þistá voda a také hodnotnČjší kulturní zážitky.
I v Krucemburku máme svoje „moĜe“: je jím rybník ěeka.
S úklidem a pĜípravou na sezonu jsme zaþali 2. þervna. Ve dnech
27.– 29. þervna 2008 se zde uskuteþní motorkáĜský sraz a od 1.
þervence zaþínají najíždČt první rekreanti. Hlavní nápor je až
v polovinČ þervence, to jsou ubytovací kapacity obsazeny až do
poloviny srpna. Potom se už pĜijíždí jen na pár dní, protože
dČtem musíme dát þas a vrátit je zpátky do civilizace.
Od letošního léta mají hospodu pronajatou a „kelímkárnu“
koupenou manželé Zahradilovi.
Ale to už jsem hodnČ napĜed. PĜeji Vám všem pČkné
prázdniny a dovolené s dostateþným množstvím sluneþných dní.
Rádi Vás na ěece uvidíme.
Marie Trávníþková.
NA ěECE SE BUDE TOýIT RYCHTÁě
Zeptali jsme se nové majitelky „kelímkárny“ a nájemnice
restaurace na ěece p. Zahradilové, jaké mají na tuto sezonu
plány:
„V restauraci momentálnČ probíhají úpravy interiéru, ale
poslední víkend v þervnu na motosraz JAWA by mČlo být již
otevĜeno. Toþit se bude pivo RychtáĜ. Restaurace také dostane
nové jméno: Restaurace u moĜe. Název se odvíjí od mota, které
bude uvnitĜ na zdi napsáno: Rybník ěeka – moĜe Vysoþiny.
„Kelímkárna“ zĤstane tento rok uzavĜena. Více zatím
prozrazovat nebudeme, pĜijćte se v létČ sami podívat. Jste
srdeþnČ zváni.“
zpracoval Tomáš Trávníþek

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
RODINNÉ JEDENÁCTKY ýÁPģ
V nedČli 1. 6. 2008 se na hĜišti ve Starém Ransku konal
fotbalový zápas rodinné jedenáctky ýápĤ proti týmu ELKO
Krucemburk. Nápad založit fotbalový tým z pĜíbuzných
s pĜíjmením ýáp mČl již dlouhá léta František ýáp z ChotČboĜe.

Utkání zaþalo ve 14 hodin a obČ mužstva, i navzdory
velkému vedru, podala obČtavý výkon. Tým ýápĤ si pĜivezl ze
svého rodného VepĜíkova plný autobus svých fanouškĤ, kteĜí se
postarali o morální podporu svého družstva. Také místní se
nenechali zahanbit a sešli se v hojném poþtu.
Diváci se v prvním poloþasu doþkali tĜí gólĤ ze strany ýápĤ a
jednoho gólu ze strany fotbalistĤ ELKO. Po zmČnČ stran došlo
ke srovnání skóre, a tak zápas nakonec skonþil remízou 3:3.
V tomto zápase však nešlo o vítČzství, ale o pĜátelské utkání,
pobavení a také o splnČní jednoho fotbalového snu kapitána
Františka ýápa. Celý zápas bedlivČ sledoval komisaĜ z agentury
Dobrý den z PelhĜimova a regulérní prĤbČh zápasu Ĝídil rozhodþí
z ýeskomoravského fotbalového svazu.
Toto utkání, kde se pĜedstavilo dokonce šestnáct þlenĤ
fotbalového týmu se stejným pĜíjmením ýáp, si nenechala ujít
ani televize Prima, která reportáž z utkání vysílala v hlavních
veþerních zprávách. SamozĜejmČ nechybČla ani televize NOVA a
reportéĜi z deníku Blesk, Havlíþkobrodského deníku a Cesty
Vrchovinou.

POýASÍ V KRUCEMBURKU
V ROCE 2007
V roce 2007 spadlo v Krucemburku 890,4 mm srážek.
MČsíþní prĤmČr þinil 74,2 mm. Nejvíce srážek spadlo v mČsíci
záĜí (182,6 mm), nejménČ v dubnu (4,5 mm). Nejvíce srážek za
24 hodin spadlo 6. záĜí (52,5 mm). V prĤbČhu celého roku spadlo
175 cm snČhu. Nejvíce snČhu za 24 hodin spadlo 20. bĜezna, a to
26 cm. Souvislá snČhová pokrývka ležela od 23. ledna do 8.
února, nejvČtší výšky 31 cm dosáhla 28. ledna. Vlivem teplého
poþasí v lednu a v únoru sníh postupnČ odtával. Poslední sníh
padal 23. bĜezna. V mČsíci lednu a únoru byly denní teploty
vČtšinou nad bodem mrazu.
Nejnižší teplota byla zaznamenána ráno 26. ledna, a to -9°C.
Poslední jarní mráz (slabČ pod bodem mrazu) byl zaznamenán 3.
kvČtna – pouze v pĜízemní vrstvČ. První podzimní mráz
v pĜízemní vrstvČ (opČt slabČ pod bodem mrazu) byl zaznamenán
ráno 20. záĜí. V þervenci a srpnu byla Ĝada tropických dnĤ, avšak
první tropický den byl již 22. kvČtna. Celkem bylo 21 tropických
dnĤ, tj. kdy teplota dosáhla 30 a více stupĖĤ. Nejteplejšími dny
byly pravdČpodobnČ nedČle 15. a pondČlí 16. þervence, kdy
odpolední teplota pĜesáhla 33°C. Noc mezi tČmito dny byla také
tropickou nocí, tj. teplota v noci neklesla pod 20°C. CelkovČ lze
hodnotit tento rok jako nejteplejší od r. 1775, tj. od doby, kdy se
u nás provádČjí meteorologická mČĜení (dle hlášení
Hydrometeorologického ústavu).
Podle hlášení pana Františka Holase zpracoval Václav Janda.

DRAýÍ LODċ NA VELKÉM DÁěKU

Od loĖského roku se snažil sehnat podobný rodinný tým na
sehrání pĜátelského utkání, ale bezúspČšnČ. Nakonec ho napadlo
požádat o pomoc pelhĜimovskou agenturu Dobrý den. Ti mu sice
podobné mužstvo nesehnali, ale nápad se jim zalíbil a domluvili
se na uspoĜádání zápasu a ustanovení nového þeského rekordu.
Oficiální zápas, který bude zapsán do ýeské knihy rekordĤ, se
tedy uskuteþnil 1. þervna. Když František ýáp nesehnal jako
soupeĜe žádný podobný rodinný tým, oslovil mužstvo, kde hrají
alespoĖ další ýápovi pĜíbuzní a kamarádi. Tak se zrodilo
pĜátelské utkání ýápova jedenáctka vs ELKO Krucemburk.

V sobotu 23. 8. probČhne na Velkém DáĜku druhý roþník
závodu draþích lodí. S naším mČstysem
mají tyto závody nemálo spoleþného. Perun
Hluboká loni zvítČzil a letos bude toto
prvenství obhajovat. ýlenové loutkového
divadla Oblázek a þinoherního divadla
ŠtrĤdl se budou i letos starat o zábavu pro
nejmenší nejen hraním pohádek, ale budou
také poĜádat soutČže a uvádČt doprovodný
program. Veþer možná jako pĜedkapela
vystoupí The Old Childrens (není zatím
oficiálnČ potvrzeno), potom nastoupí
havlíþkobrodský Fousatej Hat. Vše bude
opČt zakonþeno ohĖostrojem nad hladinou
Velkého DáĜka.
Tomáš Trávníþek

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

p Ĝ i j m e
pro pracovištČ na Starém Ransku nové zamČstnance:

- pracovník expedice
- konstruktér potravináĜských strojĤ
- horizontáĜ, soustružník, obsluha CNC

Informace poskytneme
na tel.: 777 812 019
Životopisy je možné zasílat
na e-mail: jana.krestanova@beho.cz

