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Zpravodaj m�styse Krucemburk        4/2008 

STAROSTA  REKAPITULUJE 

Blíží se konec roku a lidé rekapitulují, co se jim za uplynulý 
rok poda�ilo, co se 
mohlo poda�it lépe 
a jaké závazky a 
plány si ponesou 
do toho dalšího 
roku nového. 
V našem m�stysi  
se tento rok událo 
hodn� v�cí a 
n�které z nich se 
opravdu nedaly 
p�ehlédnout. Jiné 
naopak nebyly na 
první pohled vid�t, 
ale to jim neubírá na d�ležitosti. Výstavba kanalizace dala nám 
všem opravdu zabrat a všichni se t�šíme, až tato historicky 
nejv�tší výstavba bude za námi. Objevily se nové možnosti 
bydlení a další bytové výstavby, rozší�ily se p�íležitosti 
k budoucímu budování parcel a ud�lala se spousta dalších a 

dalších v�cí. A 
práv� na to, co se 
tento rok v našem 
m�stysi povedlo, 
nebo naopak 
nepovedlo a jaké 
jsou další plány, 
jsme se zeptali pana 
starosty. 

Pane starosto, 
mou první otáz-          

kou nem�že být samoz�ejm� nic jiného než pr�b�h výstavby 
splaškové kanalizace, její financování a co nás �eká 
dobudovat v roce p�íštím. Jak pohledem zpátky na celou 
výstavbu nahlížíte? 

Výstavba kanalizace se v objemu provedených prací dostává 
do své poslední p�tiny. Zbývá dokon�it stoky Na Vini�kách a Za 
Hájkem. Plánovanou uzáv�ru hlavní silnice I/37 jsme zkrátili o 
p�t týdn� a tím pomohli zlepšit dopravní situaci v Krucemburku. 
Zde je t�eba p�ipomenout, že byl položen nejen hlavní 
kanaliza�ní �ád, ale i všechny p�ípojky k jednotlivým 
nemovitostem.

Více na stran� �. 7 

PARKOVÁNÍ  VOZIDEL   
NA  MÍSTNÍCH  KOMUNIKACÍCH   

V  ZIMNÍM  OBDOBÍ 

Tak jako každoro�n�, i letos se neúprosn� p�ihnala zima. 
K tomuto období samoz�ejm� pat�í také sníh. Pro n�koho je 
zdrojem radovánek, pro druhého zase zdrojem starostí a 
zna�ných problém�. Mezi ty starosti a problémy pat�í hlavn�
odklízení sn�hu. 

Cht�l bych tímto poprosit všechny vlastníky automobil�, 
kte�í z jakýchkoli d�vod� nechávají stát svá vozidla na místních 
komunikacích, aby zvážili možnost parkování ve dvorech nebo 
alespo� na p�ijatelných místech mimo komunikaci.  

Pro �idi�e pluh�
je nesmírn� obtížné 
zajistit vyhrnutí 
sn�hu v míst�, kde 
se taková p�ekážka 
nachází, zejména 
když je to v n�které 
užší uli�ce nebo ve 
svahu. Uv�domte 
si, že sn�hová 
radlice zna�n�
p�esahuje ší�ku 
traktoru a na n�kterém terénu je ješt� dost obtížné udržet p�ímou 
stopu. Lehce se potom m�že stát, že to odnese stojící auto nebo 
prot�jší plot �i d�m. Myslím si, že je zcela zbyte�né p�ipravovat 
problémy sob� i ostatním. 

P�eji všem, aby ta letošní zima k nám byla shovívavá a 
abychom ji všichni p�e�kali ve zdraví – my i naši �ty�kolí 
pomocníci. 

František Hoke 

Upozorn�ní pro ob�any 

Ú�ad m�styse Krucemburk 
oznamuje ob�an�m, že se ú�ední 
den za st�edy 31. 12. 2008 
p�esouvá na úterý 30. 12. 2008. 
Dne 31. 12. 2008 bude ÚM 
uzav�en. 

Zajist�te si prosím v�as své 
pot�ebné záležitosti. 

  první dokon�ená �ást ulice Na Liškov�

nový bytový d�m ve Školní ulici 
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P�IŠEL  SVATÝ  MIKULÁŠ 

Váno�ní nad�lování za�íná pro d�ti Mikulášem. Stejn� jako 
p�edešlá léta se tohoto zvyku zhostili �lenové loutká�ského 

souboru Oblázek, 
kte�í se snaží o 
udržení t�chto 
starobylých tradic. 
Mikuláš, and�l a 
dva �erti navštívili 
letos p�es 17 
rodin, kde se na n�
více �i mén� t�šily 
d�ti. D�ti m�ly 
p�ipravenou pro 

Mikuláše básni�ku nebo písni�ku a s vážným výrazem ve tvá�i 
slibovaly, že se polepší. Všichni pak byli obdarováni. Od �ert�
pak maminky dostaly metli�ku, kterou mávnutím mohou na 
zlobivé d�ti  p�ivolat �erty, a d�ti od nich 
dostaly pekelný dukát, který p�i zlobení pálí. Od 
d�tí naopak dostali kreslené obrázky, tak jak 
ony samy Mikuláše, and�la a �erty vidí.  
 Nej�ast�ji zazn�la písni�ka, kterou se d�ti 
nedávno u�ily v místní mate�ské školce. 

Mikuláši, Mikuláši, 
kdo to tady d�ti straší? 
Kdo tu �in�í �et�zem 
a pro� s tebou p�išel sem? 
Rohatý, rohatý, 
kožich má až na paty. 
Rohatý, rohatý,  
�erný, st�apatý. 

Roman Dopita 

VÍTÁNÍ  NOVÝCH  OB�ÁNK�

Dne 23. listopadu 2008 se v ob�adní síni Ú�adu m�styse 
Krucemburk konalo slavnostní vítání nov� narozených d�tí                
v Krucemburku. Hol�i�ky Mirku, Sabinu, Elišku, Veroniku a 
Ani�ku p�ivítal starosta Ji�í 
Havlí�ek. P�i této významné 
události jejich rodi��m p�edal 
vkladní knížku              s 
po�áte�ním vkladem 3.000 K�. Ke 
slavnostní a p�íjemné atmosfé�e 
ned�lního odpoledne p�isp�ly svým 
programem d�ti z místní mate�ské 
školy a p�vecký sbor vedený paní 
Martou Rejškovou.  

Ji�ina Valecká 

A  KDE  JE  KAŠPÁREK? 

V �eských zemích se �adí loutkové divadlo k tradi�ním 
formám divadelní zábavy již �adu století. Mezi nejznám�jší 
loutká�e �eských d�jin pat�í Mat�j Kopecký se svou postavi�kou 
Kašpárka. Ten se stal symbolem veselého a chytrého hrdiny, 
který si dovede poradit v každé situaci. Plní velmi d�ležitou 
úlohu p�i výkladu d�je a objas�ování souvislostí. 

„A kde je 
Kašpárek?“ To je 
nej�ast�jší otázka, 
kterou �lenové 
loutká�ského spolku 
dostávají po 
p�edstavení, pokud se 
v odehrané pohádce 
Kašpárek neobjeví.  
Proto se loutká�i 
rozhodli za�azovat 

Kašpárka i do t�ch pohádek, kde nemá svoji ur�enou roli. 
V nedávno zahájené sezon� mohly d�ti v m�síci zá�í 

zhlédnout pohádku „O draku Buchtorádovi“. I když na 
p�edstavení p�išlo velmi málo d�tí, pohádka byla úsp�šná. Další 
pohádka odehraná v m�síci listopadu m�la naopak velkou 
návšt�vnost. Byla to „Poš�ácká pohádka“, plná nezbedných 
poštovních sk�ítk� v�etn� ob�tavého listonoše pana Kolbaby, 
který se vydá na 
cestu dlouhou rok a 
den s psaním bez 
adresy.  

Po p�edstavení 
d�ti rády využívají 
možnosti vid�t, jak 
se s loutkou pracuje, 
a samy si zkouší 
základní pohyby           
s loutkou.  

Divadlo oslovuje p�edevším d�ti p�edškolního i mladšího 
školního v�ku a pomáhá jim p�i rozvíjení komunikace. P�sobí 
velmi pozitivn� na d�tskou emocionalitu a podporuje estetický 
zážitek. Proto loutká�i doufají, že se další pohádky budou líbit a 
d�ti budou rády divadlo i nadále navšt�vovat. 

Takže: uvidíme se 21. 12. 2008 v 15 hodin v sále kina u 
pohádky „Váno�ní zem�“. 

Na setkání s d�tmi se t�ší Kašpárek a všechny loutky. 
Ing. Dagmar B�e�ová 

DIVADLO  ŠTR�DL 

Blíží se konec roku, a tak mi dovolte, abych krátce zhodnotil 
divadelní rok 2008. Jak m� všichni znáte, budu stru�ný a jasný. 

Co jsme všechno d�lali a kde jsme 
všude hráli, najdete na 
www.divadlostrudl.unas.cz a nebo u 
našich orchestrálních p�átel 
www.mapinuv-orchestr.cz. Pokud 

páni administráto�i nezaspali, 
jak se jim ob�as stává, 
naleznete zde i n�jaké fotky. 
Co bych cht�l hlavn�
vyzdvihnout, jsou Vánoce a 
p�l na Velkém Dá�ku, které 
se nám letos opravdu 
povedly, dále ú�ast na 
druhém ro�níku Závodu dra�ích lodí na Velkém Dá�ku, který se 
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svou velikostí staví na p�ední místa akcí Vyso�iny, kde vedeme 
celý doprovodný kulturní program, a naši tradi�ní besídku u nás 
v sokolovn�. Tímto 
bych cht�l pod�kovat 
všem �len�m divadla a 
Mapinova divadelního 
orchestru za úsilí p�i 
výrob� krucemburské 
kultury a Vám všem 
divák�m za Vaši 
p�íze�. P�ipravujeme 
pro Vás již další 
besídku na rok 2009 a 
doufáme, že se pobavíte stejn� dob�e jako letos. 
 Veselé Vánoce a š�astný nový rok Vám za divadlo Štr�dl 
p�eje  

Winca von Samotzin, �editel divadla. 

Z  D�NÍ  V  MŠ 

Podzim se s námi lou�í a pomalu p�edává vládu paní Zim�. 
Než se s námi úpln� rozlou�í, zanechá svoji stopu i v duších 
našich nejmenších. Nesmazatelnými dojmy se zapsal v písních, 
básních, pohádkách, kresbách, malbách i výrobcích. 
Vyvrcholením pro všechny – d�ti, rodi�e i u�itelky – byla 
podzimní tvo�ivá dílna, uskute�n�ná v polovin� m�síce �íjna. Pod 

rukama rodi�� i d�tí 
spole�nými silami 
vznikala nejroztodivn�jší 
um�lecká díla (r�zné 
postavi�ky a zví�átka) ze 
všech možných materiál�, 
které nám podzim 
vykouzlil. P�kných a 
teplých dn� jsme využili     
k výlet�m a vycházkám 
do okolí – na �eku,              

k Za�áku, do Farského lesa nebo ke T�em k�íž�m. Do bat�žku 
jsme si p�ibalili krom� ovoce a zeleniny i švihadla, mí�e, gumy a 
nesmíme zapomenout ani na draka, který moc krásn� a vysoko 
létal. Zpátky z p�írody jsme nechodili s prázdnou, ale obt�žkáni 
žaludy, kaštany, bukvicemi, šiškami, barevným listím, 
rostlinami, a tak jsme si p�enesli kousek p�írody do všech prostor 
mate�ské školy.  

Pravideln� na podzim navšt�vujeme také ordinaci paní 
zuba�ky MUDr. Hany Kohlové. D�ti se nenásiln� seznamují          
s pé�í o své zoubky, s prost�edím ordinace a tím se zbavují 
strachu z p�ípadné další návšt�vy. Radost nám tradi�n�
p�ichystává divadélko „Úsm�v“ ze Ž�áru nad Sázavou se svými 
veselými i pou�nými pohádkovými h�í�kami. T�šíme se i na 
pravidelná m�sí�ní filmová p�edstavení v místním kin�. 

A než jsme se 
nadáli, je tady 
prosinec a na ten my 
se obzvláš� t�šíme. 
Návšt�vu Mikuláše a 
�erta jsme ve zdraví 
všichni p�ežili, v 
„Pekle“ z�ejm� letos 
nepot�ebovali žádné 
pomocníky. Ba práv�
naopak, Mikuláš byl 
št�drý a každému 
dít�ti nad�lil dobr�tky. Pak už se celou školkou linula v�n�
váno�ního cukroví a do váno�ního sváte�ního šatu se oblékla 
celá školka. 

Nejv�tší ruch zažila MŠ druhou prosincovou st�edu 10. 12., 
kdy malí i velcí spole�n� tvo�ili. Všechnu tu váno�ní krásu 

(andílky, p�ání�ka, svícánky, ozdobi�ky, …) si d�ti p�enesly i do 
svých domov�, kde jim budou p�ipomínat spole�né chvíle 
prožité nad jejich vytvo�ením. Pak už jsme se jen dvakrát vyspali 
a byl tu Št�drý den. Od rána panovala ve všech t�ídách slavnostní 
atmosféra plná o�ekávání. Všude bylo slyšet váno�ní písn� a 
koledy, chystali jsme slavnostn� prost�ené stoly a zdobili 
strome�ky. Napjat� jsme všichni poslouchali, kdy už se kone�n�
ozve to kouzelné zacinkání a Ježíšek nás pozve k rozsvíceným 
strome�k�m, pod nimiž schoval dáre�ky pro nás d�ti. 

Ješt� než se d�ti rozejdou na váno�ní prázdniny, navštíví 
bývalé zam�stnance MŠ, obyvatele Domu s pe�ovatelskou 
službou a všechny ty, kte�í jakýmkoliv zp�sobem p�isp�li ke 
klidnému chodu celého za�ízení. D�ti pod�kují p�áním a malým 
dáre�kem. A co dodat na záv�r? Zbývá už jen pop�át Vám všem 
spokojené a š�astné Vánoce, do nového roku hodn� sil, pohody a 
vzájemného porozum�ní. 

    kolektiv zam�stnanc� MŠ 

ZPRÁVY  ZE  ZŠ 

Po tém�� �ty�ech m�sících pilné práce se chceme pochlubit 
dobrými výsledky žák�, ale také všechny seznámit s tím, co se za 
tu dobu odehrálo na naší škole, které akce prob�hly a ješt�
prob�hnou do konce kalendá�ního roku.  
ZŠ Krucemburk ve spolupráci se Spole�ností Jana Zrzavého 
po�ádá výtvarnou sout�ž „Po stopách Jana Zrzavého“.            
V letošním roce se uskute�nil již �tvrtý ro�ník. 1. �íjna 2008 
prob�hlo vyhodnocení výstavy. Naše dv� bývalé žákyn� se 
umístily na prvních dvou místech a byly ocen�ny. 1. Eva 
K�es�anová 9. t�., 2. Klára Matulová 9. t�. 
3. �íjna se chlapci 6.–9. t�íd zú�astnili turnaje v malé kopané       
v rámci okresu Havlí�k�v Brod. Turnaj se konal na h�išti ZŠ 
Ždírec nad Doubravou. Našimi soupe�i byli žáci ze ZŠ Ždírec n. 
D. a ZŠ Havlí�kova Borová. V celkovém sou�tu bod� jsme 
obsadili 2. místo, ale nepostoupili jsme do celkového finále            
v Havlí�kov� Brod�. 
Pro žáky devátých ro�ník� prob�hly 6. �íjna a 1. prosince 2008 
besedy s paní doktorkou Weberovou. Paní doktorka 
navšt�vuje naši školu pravideln�, proto i letos s námi bude 
spolupracovat. Besedy byly zam��eny na otázky týkající se 
plánovaného rodi�ovství. 
8. �íjna žáci z 8. a 9. t�íd navštívili mezinárodní veletrh 
informa�ních a komunika�ních technologií INVEX. B�hem 
exkurze m�li volný �as na prohlídku jednotlivých pavilon�
brn�nského výstavišt�. Svoje poznatky z exkurze zpracovali          
v hodinách informatiky. 
14. �íjna se pro žáky 6. ro�níku uskute�nila exkurze do 
Anthroposu v Brn�. Žáci postupn� procházeli od primát� až po 
nejstarší antropologické nálezy moderního �lov�ka. Seznámili se 
s vývojem myšlení t�chto p�edch�dc�, stylem obživy, bydlení, 
oblékání a poh�bívání prav�kých lovc�. 
Od konce zá�í se naše škola zapojila do školního recykla�ního 
programu s názvem RECYKLOHRANÍ. Cílem projektu je 
zvýšit pov�domí o t�íd�ní odpad� u mladé generace a také zajistit 
recyklaci drobných vysloužilých elektroza�ízení a baterií v co 
nejv�tší mí�e. Za sb�r baterií a elektroza�ízení do p�ipravených 
nádob získává naše škola body, které si ve speciálním 
internetovém obchod� sm�ní za zajímavé odm�ny pro školu. 
Další body žáci získávají za zodpov�zení otázek, p�ípadn�
spln�ní rozli�ných úkol� týkajících se odpadové problematiky.  
21. �íjna sehráli chlapci 6. a 7. t�íd p�átelské utkání ve florbalu
s žáky ZŠ Ždírec n. Doubr. Zvít�zili po výborném výkonu 25:24. 
Žáci 8. a 9. t�íd se zú�astnili již 3. ro�níku sout�že P�írodov�dný 
klokan, kategorie Kadet. Odpovídali na 24 otázek                       
z matematiky, fyziky, chemie, biologie a všeobecných znalostí.      
Z maximálního po�tu 120 bod� získali nejúsp�šn�jší �ešitelé 
Anna Kadlecová (9. A) 86 bod�, Petr K�es�an (9. B) 80 bod� a 
Ji�í Kazda (8. t�.) 74 bod�. 
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22. �íjna prob�hla na Obchodní akademii v Chot�bo�i talentová 
sout�ž v psaní na klávesnici PC. Sout�že se zú�astnilo 158 
žák�. Sout�žící m�li za úkol b�hem 30 minut zvládnout 
desetiprstovou metodou co nejvíce lekcí v programu 
ZAVIA	I	. Michaela Kasalová obsadila p�kné 8. místo                
s výsledkem 77 dosažených cvi�ení. Výkony Anny Kadlecové a 
Adély Pleska�ové byly též dobré. 49 a 37 spln�ných cvi�ení 
sta�ilo na umíst�ní v první stovce sout�žících. 
23. a 24. �íjna naši školu navštívila paní Jana Lacinová, �lenka 
Sdružení na pomoc popáleným d�tem. Žáci 3.–9. ro�ník�
absolvovali velmi zajímavou p�ednášku s názvem Primární 
prevence úrazu popálením. V úvodu byly d�ti seznámeny            
s d�lením popálenin do skupin, úrazy popálením a jejich trvalými 
následky. Paní lektorka kladla d�tem zajímavé otázky, jejichž 
prost�ednictvím samy vyvozovaly zásady bezpe�ného chování. 
Žáci a žákyn� 9. t�íd v rámci výuky pracovního vyu�ování 
navštívili 20. �íjna SPŠ ve Ž	á�e nad Sázavou. P�ivítal je Ing. 
Mou�ka, zástupce �editele, který jim �ekl pár slov o historii 
školy, pak je seznámil s obory, které je možno v sou�asnosti na 
škole studovat, s jejich náplní a uplatn�ním absolvent� v praxi. 
Poté mluvil o vybavení školy a p�ijímacím �ízení, které se 
uskute�ní v p�íštím roce. 
Sout�ž Mladý historik je ur�ena pro žáky 8. a 9. t�íd. Z naší 
školy se zapojilo 56 žák�. Školu budou v okresním kole 
reprezentovat dv� žákyn� z t�ídy 9. A: Anna Kadlecová a Hana 
Jandová. 
6. listopadu sehráli chlapci 6.–9. t�íd p�átelské utkání ve 
florbale se ZŠ Ždírec nad Doubravou a prohráli 20:34. 
7. listopadu prob�hlo p�átelské utkání ve florbale dívek ve 
Ždírci nad Doubravou. Naše d�v�ata sice podlehla 22:9, ale 
rozhodn� si zaslouží pochvalu za p�knou hru. 
12. listopadu po�ádala St�ední škola technická ve Ž�á�e nad 
Sázavou sout�ž v odborných dovednostech žák� základních 
škol. Vytvo�ili jsme jedno družstvo ve složení Jakub Král, Marek 

Procházka a Lukáš 
Vašek. Po ukon�ení 
sout�že se chlapci 
zú�astnili Festivalu 
vzd�lávání 2008. 
Již tradi�n� se naše škola 
ú�astní talentové 
sout�že v psaní na 
klávesnici PC, kterou 
po�ádá Obchodní 
akademie a Hotelová 
škola Havlí�k�v Brod. 
12. listopadu se konal již 
6. ro�ník této sout�že. 

Naši školu reprezentovaly Tereza Veselská z 8. t�ídy, Anna 
Kadlecová, Michaela Kasalová, Adéla Kosá�ová a Adéla 
Pleska�ová z 9. t�ídy. 
13. listopadu 2008 žáci 4. a 5. t�ídy navštívili knihovnu J. M. 
Sychry ve Ž	á�e nad Sázavou. Knihovnická lekce m�la 
tentokrát název „Zem� zubr�“ a byla tematicky zam��ena na 
pov�sti ze Ž�árska a jeho okolí. D�ti se seznámily se 
zpracováním historie okolí domova v pov�stech. 
25. listopadu se uskute�nil d�jepisný projekt spole�nosti 
�lov�k v tísni P�íb�hy bezpráví 2008. Žáci 9. ro�ník� vid�li 
film o roce 1968 a vyslechli velmi poutavé vypráv�ní pam�tníka  
pana Václava Jandy, bývalého �editele ZŠ Krucemburk. 
Odpoledne 25. listopadu sehráli chlapci p�átelské utkání ve 
florbale ze ZŠ Ždírec n. D.. Chlapci sice nevyhráli, ale pat�í jim 
pochvala za velkou snahu. 
26. listopadu navštívila 5. a 6. t�ída planetárium v Hradci 
Králové, kde si žáci zopakovali a rozší�ili znalosti planetárního 
zem�pisu. 
28. listopadu se žáci druhého stupn� vypravili za kulturním 
zážitkem do V�D Pardubice, kde vid�li hru Radúz a Mahulena. 

Koncem listopadu žáci 3. a 4. t�ídy ukon�ili deset lekcí plavání 
v Hlinsku v 	echách. D�ti získaly „Mokré vysv�d�ení“ za snahu. 
5. prosince p�išli do naší školy Mikuláš, n�kolik �ert� a and�lé, 
kte�í odm�nili hodné žáky (tedy všechny) sladkostmi. 
V odpoledních hodinách pot�šily slovem i písní nejstarší 
generaci v DPS žákyn� z p�veckého školního sboru a p�ipravily 
senior�m svým vystoupením poklidné p�edváno�ní odpoledne. 
Žáci 1., 2. a 3. t�ídy se 10. prosince vypravili do Ž�áru nad 
Sázavou na divadelní pohádku O chytré princezn�. 
16. a 17. prosince prob�hla v prostorách ZŠ váno�ní výstava, na 
níž se podíleli všichni žáci a u�itelé 1. a 2. stupn�. P�íprava 
výstavy i samotná výstava p�isp�ly k navození p�íjemné váno�ní 
atmosféry. 
20. a 27. listopadu prob�hla okrsková kola ve florbale dívek a 
chlapc�. D�v�ata se umístila na 3. míst� a chlapci na 3.–4. míst�. 

V rámci sportovních her se 
konal 16. prosince 2008 
„Váno�ní turnaj ve 
florbale“ žák� ze 6. a 7. 
t�íd  ZŠ Krucemburk. 
T�sn� p�ed váno�ními 
prázdninami 18. a 19. 
prosince jsme navštívili 
kino Krucemburk. Žáci 1., 
2. a 3. t�ídy zhlédli 
pohádku �arovné lyže a ti 

starší dobrodružný film Cesta do st�edu Zem�. 
Celý prosinec probíhal ve škole v p�edváno�ní atmosfé�e. Díky 
váno�ní výstav� byli žáci nat�šení na nadcházející nejkrásn�jší 
období roku – Vánoce. 
                    kolektiv pedagogických pracovník�  ZŠ Krucemburk 

P�íjemné prožití svátk� váno�ních, 
hodn� zdraví, št�stí a spokojenosti 

do nového roku 2009 
p�ejí 

žáci a zam�stnanci 
ZŠ Krucemburk

Narození 

Sn�hová vlo�ka vzduchem si létá, 
rozžíhá sv�télka všech o�í sv�ta. 
Sváte�ní nálada v srdce se vkrádá, 
váno�ní koledy pan Michna skládá. 

Ježíšek sm�je se v jeskyni chudé, 
jen v jeslích vložený, p�ec králem bude! 
Pastý�i p�ichází klan�t se svatosti 
a v srdci každému radost se rozhostí. 

Váno�ní nálada jasn� zní do ticha, 
každý tou radostí skoro až nedýchá. 
A hv�zda nad stájí slavnostn� zazá�í, 
tak jako svíce na nebeském oltá�i. 

Malinké zvone�ky z oblohy cinkají 
a lidé v kostele sborov� zpívají: 
„Narodil se Kristus Pán, 
veselme se..“ 

Hana Jandová 9. t�. 
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VYHODNOCENÍ  4.  RO�NÍKU  
VÝTVARNÉ  SOUT�ŽE  

 „PO  STOPÁCH  J.  ZRZAVÉHO“ 

Ve st�edu 1. �íjna byla ZŠ v Krucemburku 
sv�dkem úsilí o vyhodnocení �tvrtého ro�níku 
výtvarné sout�že „Po stopách Jana Zrzavého“. 
Výb�r byl letos velice obtížný, jak potvrdil 
výtvarník Filip T.A.K., který m�l rozhodující 
slovo p�i ur�ování ocen�ných prací. Oproti 
lo�skému roku p�ibyly do sout�že obrázky d�tí ze ZŠ v Oudoleni 
a ze Základní um�lecké školy Fr. Drdly ve Ž�áru nad Sázavou. 
Dále sout�žily výtvarné práce d�tí ze ZŠ v Krucemburku, 
Vojnov� M�stci, Okrouhlici, Sobí�ov�, Havlí�kov� Borové a ze 
ZŠ Otokara B�eziny v Jihlav�. Nám�ty prací nebyly p�edem 
ur�eny, a tak se vedle pokus� o reprodukci obraz� Jana Zrzavého 
objevily milé obrázky inspirované místy školní docházky nebo 
bydlišt� d�tí, nechyb�ly výjevy z d�tských her, pohádkové 
postavy a portréty kamarád�. 

Práce žák� ze ž�árské um�lecké školy posunuly la�ku pro 
hodnocení výš a tím bylo rozhodování komplikováno. Nakonec 
t�í�lenná porota z �ad �len� Spole�nosti Jana Zrzavého ur�ila 
první t�i místa d�tí mladšího školního v�ku a d�tí staršího 
školního v�ku a ud�lila jedenáct �estných uznání. 

Do p�íštího ro�níku se organizáto�i sout�že pokusí domluvit 
možnost vystavení obrázk� blíže centra Krucemburku, nejlépe       
v prostorách Ú�adu m�styse. 

A zde jsou jména d�tí, jejichž práce byly ocen�ny. 
Mladší školní v�k 
1. Tomáš Ba�kovský   1. t�.  ZŠ Oudole�
2. Jitka Koftunová        10 let ZUŠ Fr. Drdly Ž�ár nad Sázavou  
3. Michal Halama     5. t�.   ZŠ Havlí�kova Borová    
�estná uznání                                                                      
Vilém Paušíma           4. t�.   ZŠ Havlí�kova Borová             
Aneta Pelikánová       8 let   ZUŠ Fr. Drdly Ž�ár nad Sázavou    
Petra Kárníková         2. t�.   ZŠ Vojn�v M�stec                   
Patricie Kejlová          5.B    ZŠ Otokara B�eziny Jihlava 
Tereza Fialová          5. t�.  ZŠ Okrouhlice 
Kristýna Pot��ková   2. t�.   ZŠ Sobí�ov 
Rostislav Beran          4. t�    ZŠ Havlí�kova Borová 
Vilém Pecen               3. t�.   ZŠ Okrouhlice 
Gabriela Pospíchalová 4. t�.  ZŠ Vojn�v M�stec 
Jan Imramovský   2. t�.  ZŠ Vojn�v M�stec          
Klára Milichovská       5. t�.  ZŠ Okrouhlice  
Starší školní v�k  
1. Eva K�es�anová        9. t�.  ZŠ Krucemburk                      
2. Klára Matulová         9. t�.  ZŠ Krucemburk               
3. Kristýna Nedomová 11 let ZUŠ Fr. Drdly Ž�ár nad Sázavou 

Srde�n� blahop�ejeme a v��íme, že výtvarná �innost d�ti t�ší 
a že se jí s chutí budou v�novat dál. Zárove� d�kujeme všem, 
kte�í se na výuce a vedení d�tí podílejí a nechávají se inspirovat 
také odkazem Jana Zrzavého. 

Sou�ástí v�cných cen pro vít�zné práce byly publikace              
Z ilustra�ní tvorby Jana Zrzavého od paní Dr. Jitky M��ínské         
s jejím osobním v�nováním. Obdržely je také všechny 
zú�astn�né školy. 

D�kujeme vedení ZŠ v Krucemburku za realizaci sout�že, za 
poskytnutí prostoru k vystavení obrázk� a také za p�kné 
odpoledne p�i vyhodnocení sout�že.  

                    Za Spole�nost Jana Zrzavého 
Miloslava Michalová 

VÝSTAVA BETLÉM� V T�EŠTI 
Shumpeter�v d�m – denn� až do 2. února 2009. 

Od 25. prosince majitelé ve�ejnosti zp�ístupní 21 privátních 
betlém�, v�tšinou v domácnostech. 

Ú�AD  M�STYSE  KRUCEMBURK  
VÁM  NABÍZÍ 

PE�OVATELSKOU  SLUŽBU  PRO  OB�ANY  
Z  KRUCEMBURKU,  Z HLUBOKÉ   
A  ZE  STARÉHO  RANSKA 

Poslání 
Pe�ovatelská služba poskytuje své 
služby uživatel�m v d�chodovém 
v�ku, invalidním d�chodc�m a lidem 
v nep�íznivé sociální situaci (nap�. 
osam�le žijícím po vážném úrazu), 
jejichž schopnosti, zejména v oblasti osobní pé�e a pé�e o 
domácnost, jsou sníženy. 
Cíl 
Udržet uživatele co nejdéle v jeho domácím prost�edí a zachovat 
tak jeho životní styl. 
Poskytované služby 
1) Celková koupel ve st�edisku osobní hygieny 35,- K� / koupel 
2) Celková koupel v domácnosti 50,- K� / hodinu 
3) B�žné úkony osobní hygieny, pomoc p�i oblékání, p�i p�esunu 
na invalidní vozík nebo na l�žko, pomoc p�i použití WC  

50,- K� / hodinu 
4) Dovoz ob�da 7,- K� / úkon Krucemburk                                 
                                                     8,-  K� / úkon St. Ransko 
5) R�zné poch�zky 10,- K� / úkon 
6) Praní prádla 40,- K� / kg 
7) Nákupy do  100,- K� - 10,- K� / nákup 
                                                    nad 100,- K� - 20,- K� / nákup 
8) Pomoc p�i podávání jídla 40,- K� / hodinu 
9) Dohled nad dosp�lým ob�anem 30,- K� / hodinu 
10) Doprovod mimo domov -  p�šky,  
      sanitou s pe�ovatelkou 60,- K� / hodinu 
11) Donáška uhlí, d�eva, pomoc p�i topení, 
      vynesení popela 50,- K� / hodinu 
12) B�žný úklid a údržba domácnosti 70,- K� / hodinu 
13) Doprovod na vyšet�ení k léka�i,  
      na pedikúru apod.:                                                                                         
                   Krucemburk – Hluboká 45,- K�
                    Krucemburk – Staré Ransko 45,- K�
                    Krucemburk -  Ždírec n. D 45,- K�
                    Krucemburk – v míst� 20,- K�
14) Podání ob�da DPS 30,- K� / m�síc 

Pokud poskytování služby, v�etn� �asu nezbytného 
k zajišt�ní úkon� ad 2, 3, 8, 9, 10, 11,12, netrvá celou hodinu, 
výše úhrady se krátí. 
Kontakt 
Žádat o služby m�žete osobn� nebo i kdokoliv z rodiny, blízkých 
osob �i soused�. 

Adresa :    Hlubocká 262, 582 66 Krucemburk 
Pracovní doba : 7:00 – 15:30 hodin 
Telefon :    569 697 275, 605 787 129 

PLESOVÁ SEZONA 
V SOKOLOVN� KRUCEMBURK 2008 

24. ledna 2008 TJ Sokol Krucemburk 
31. ledna 2008 Farnost Krucemburk 
14. února 2008 M�stys Krucemburk 
28. února 2008 SDH Ždírec nad Doubravou
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INFORMACE  Z  40.-45. 
ZASEDÁNÍ  RADY  

M�STYSE 

40. zasedání – 15. 9. 2008  
* RM projednala návrh Obecn� závazné 
vyhlášky – �. 4/2008 o místním poplatku 
za provoz systému shromaž	ování, 
sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a 
odstra
ování komunálního odpadu. 
V její p�íloze jsou rozú�továny skute�né 
náklady na sb�r a svoz net�íd�ného 
komunálního odpadu na osobu a rok. 
• Skute�né náklady za rok 2007  

 612.255 K�
• Po�et osob s trvalým pobytem   

 1.650 
• Po�et staveb ur�ených k rekreaci  

 175 
• Po�et celkem      

 1.825 
• Výpo�et  (náklady : po�tem celkem)

 612.255 : 1.825 = 335,50 K�
Zaokrouhleno 336 K� + 250 K� paušální 
�ást poplatku. Celková výše poplatku �iní 
585,50 K�. 
RM navrhuje stanovení výše poplatku na 
500 K� osoba/rok, pro osoby p�ihlášené
k trvalému pobytu a 500 K� ro�n� za 
objekt u rekrea�ních objekt�. Pro osoby 
právnické a fyzické podnikající 
navrhuje RM �ástku 1.400 K� (+DPH) 
za každou popelnici a kalendá�ní rok. 
RM doporu�uje návrh vyhlášky ZM ke 
schválení. 
* RM projednala a schválila žádost 
souboru „Mapin�v orchestr“ o dotaci na 
svoji �innost. Soubor zašti�uje svým 
vystoupením �adu kulturních akcí v obci, 
provozuje internetové stránky prezentující 
d�ní v Krucemburku. RM schválila 
p�ísp�vek ve výši 3.000 K�
* RM projednala a schválila dv� nabídky 
na zakázku „Úprava místních 
komunikací Vini�ky“ p�edložené firmou 
MDS Projekt s.r.o., Vysoké Mýto, za cenu 
726.019 K� v�etn� DPH a firmou Drupos–
projekt, v.o.s, P�í�ná 260, Havlí�k�v Brod, 
za cenu 430.423 K� v�etn� DPH. Na 
základ� zmocn�ní ZM schvaluje 
RM nabídku firmy Drupos-projekt a 
zárove� schvaluje návrh Smlouvy o dílo. 
* RM projednala pot�ebu opravy 
sociálního za�ízení u restaurace 
v rekrea�ním st�edisku �eka. Schvaluje 
postup, který by zajistil p�edevším 
funk�nost za�ízení bez zbyte�ných 
náklad�, a pov��uje místostarostu 
vypracovat návrh ceny a zajistit opravu. 
41. zasedání – 29. 9. 2008  
* RM projednala a schválila smlouvu o 
uzav�ení budoucí smlouvy o z�ízení 
v�cného  b�emene – uložení kabelu NN 
pro 10 BJ. Jedná se o pozemek p.�. 734/1 
v k.ú. Krucemburk na LV 10001. Smlouva 
bude uzav�ena mezi M�stysem 

Krucemburk a firmou 	EZ Distribuce, 
Teplická 874/8, D��ín. RM souhlasí 
s uzav�ením této smlouvy za cenu 500 K�. 
* Starosta seznámil RM s žádostí firmy 
ZDAR a.s., Jihlavská 759/4, Ž�ár nad 
Sázavou, o souhlas k ud�lení licence pro 
p�epravu osob na lince 840319 Byst�ice 
nad Pernštejnem – Ž�ár nad Sázavou – 
Praha. RM žádost projednala a schválila 
kladné vyjád�ení k návrhu pro ud�lení 
licence.     
* Starosta informoval RM o zákazu pálení 
oh
� mimo intervilán obce, vydaném 
Správou CHKO Ž�árské vrchy. Zákaz se 
týká i pálení klestí v lese.       
42. zasedání – 13. 10. 2008  
* RM projednala žádost ZŠ Krucemburk 
o navýšení položky „spot�eba plynu“ pro 
rok 2008 o 200.000 K�. Žádost byla 
podána na základ� zjišt�ných cen plynu 
v roce 2008 pro maloodb�ratele a 
p�edb�žné kalkulace vytvo�ené podle 
spot�eby a ceny plynu b�hem roku 2008. 
RM doporu�í p�i nejbližším zasedání ZM 
schválit zvýšení rozpo�tu ZŠ o 100.000 K�
s následnou úpravou v rozpo�tu podle 
skute�ných náklad� s tím, že toto navýšení 
nelze použít pro jiné ú�ely. Zárove�
doporu�uje upozornit vedení ZŠ na 
pot�ebu efektivního vytáp�ní s ohledem na 
klimatické podmínky.  
* RM projednala žádost MŠ Krucemburk 
o navýšení rozpo�tu v kapitole plyn o 
20.000 K� na rok 2008 z d�vodu zvýšení 
p�edepsaných záloh pro druhé pololetí od 
V	P. RM doporu�í žádost MŠ o navýšení 
rozpo�tu o 20.000 K� na druhé pololetí 
2008 v požadované výši ZM ke schválení. 
* RM projednala návrh na podání žádosti o 
finan�ní p�ísp�vek z rozvojového fondu 
akciové spole�nosti Vodovody a 
kanalizace Havlí�k�v Brod na investi�ní 
akce p�i budování  vodohospodá�ské �ásti 
infrastruktury v obci. RM navrhované 
zásady schvaluje a souhlasí s podáním 
žádosti o finan�ní p�ísp�vek. 
43. zasedání – 20. 10. 2008  
* RM projednala a schválila kritéria pro 
hodnocení žádostí o byty v bytovém 
dom� 10 BJ, Školní 454, Krucemburk. RM 
p�ijala a projednala 14 žádostí o p�id�lení 
bytu. RM odsouhlasila podle podmínek a 
odsouhlasených kritérii  obsazení 6 byt�
v tomto dom�. Rozd�lení byt�: 
      Byt 3+1 v prvním pat�e – Hana a 
Miroslav Kubovi, bytem Hluboká 2, 
Krucemburk 
      Byt 3+1 v p�ízemí – František N�mec, 
U Hájku 343 , Krucemburk 
      Byt 2+1 v prvním pat�e – Stanislava 
Uhlí�ová, Na Liškov� 209, Krucemburk 
      Byt 2+1 v p�ízemí  – Martina 
Krej�ová, Mikuláše St�ely 285, 
Krucemburk 
      Byt 2+1 v prvním pat�e – Renata 
	ermáková, Nám�stí Jana Zrzavého 13, 
Krucemburk 

Nájemní smlouvy budou uzav�eny na dobu 
ur�itou na dobu dvou let. 
Paní Monika Janá�ková, bytem Družstevní 
356, Ždírec nad  Doubravou, bude vyzvána 
k dopln�ní žádosti; v p�ípad� dopln�ní jí 
bude p�id�len byt 1+ kk.  
Ostatní žádosti nesplnily podmínky 
vyhlášené výb�rovým �ízením. Pro 
neobsazené byty bude vyhlášeno druhé 
kolo výb�rového �ízení v nejbližším 
možném termínu. 
* RM projednala, doplnila a schválila 
návrh programu jednání ZM, které se 
bude konat 29. 10. 2008. 
* RM projednala a schválila žádost 
Spole�nosti Jana Zrzavého o finan�ní 
podporu pro koncert, který bude 
uspo�ádán k 90. výro�í vzniku republiky. 
RM souhlasí s finan�ním p�ísp�vkem 
6.000 K�.  
44. zasedání – 12. 11. 2008  
* RM projednala zprávu starosty a 
stavebního dozoru (pan Lukáš Dohnal) o 
kone�né výši náklad�  na vícepráce na 
bytovém dom� 10 BJ. Jedná se o navýšení 
o 544.787 K�. RM schválila tyto vícepráce 
jako opodstatn�né a souhlasí s navýšením 
rozpo�tu. Tato skute�nost se promítne 
do následujících rozpo�tových zm�n. 
* RM byla seznámena se Smlouvou o 
smlouv� budoucí s firmou Telefonica O2 
na v�cné b�emeno na pozemky p.�. 168, 
PK 168, 182, 187, 1434/1, 1482/1                  
v katastrálním území Krucemburk, za 
celkovou úplatu 60.000 K�.  RM souhlasí 
s uzav�ením této smlouvy. 
* RM projednala a schválila jednostranné 
zvýšení nájmu v nájemních domech �p. 
193 a 345, krom� p�dních vestaveb, podle 
p�íslušného zákona. RM souhlasí se 
zvýšením nájemného od 1. 3. 2009 (jedná 
se o zvýšení o 7,2 %).  
45. zasedání – 24. 11. 2008  
* RM projednala návrh rozpo�tu pro rok 
2009 a doporu�uje po projednání ve 
finan�ním výboru ke schválení ZM. RM 
schválila náklady a výnosy hospodá�ské 
�innosti pro rok 2009.  
* RM projednala a schválila dodatek SoD 
s panem Josefem Strašilem na vyhrnování 
sn�hu na místních  komunikacích ve 
Starém Ransku a v Hluboké v zimním 
období 2008/2009 Cena za jednu hodinu 
sjednaných prací je 400 K� + 19% DPH. 
* Starosta seznámil RM se zprávou o 
díl�ím p�ezkoumání hospoda�ení obce 
za rok 2008. Kontrola prob�hla bez 
p�ipomínek kontrolního orgánu. RM 
zprávu schválila  a doporu�ila ke schválení 
ZM. 
* RM p�ijala rezignaci paní Jaroslavy 
Pecinové na funkci p�edsedkyn�
kontrolního výboru a na její �lenství 
v tomto výboru. RM doporu�uje na funkci 
p�edsedy kontrolního výboru pana Josefa 
Strašila a doporu�uje oslovit jako  nového 
�lena pana Lukáše Dohnala. 
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INFORMACE  Z  15.  ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA  M�STYSE   

(29. 10. 2008) 

*  ZM projednalo a schválilo rozpo�tové opat�ení �. 4/2008. 
* ZM projednalo a schválilo Obecn� závaznou vyhlášku – �. 
4/2008 o místním poplatku za provoz systému 
shromaž	ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a 
odstra
ování komunálního odpadu. 

* ZM projednalo a schválilo prodej 1.500 ks akcií �eské 
spo�itelny prost�ednictvím burzy nebo RMS systému za cenu 
nejmén� 650 K� za akcii. ZM rovn�ž schválilo prodej akcií 
prost�ednictvím Capital Partners, a.s. Praha, na základ�  
p�edložených komisioná�ských smluv. 
*  ZM schválilo vyhlášení 2. kola p�ijímání žádostí o byt
v bytovém dom� 10 BJ dnem 15. listopadu 2008 za stejných 
podmínek jako v 1. kole. 

       Zpracoval František Hoke 

Publikovány jsou upravené verze usnesení Rady 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. 

UPOZORN�NÍ 

Od 1. 1. 2009 nabývá ú�innosti Obecn� závazná vyhláška �. 4/2008 O místním poplatku za provoz systému shromaž	ování, 
sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a odstra
ování komunálních odpad�. Sazba poplatku pro poplatníka, který má v obci trvalý 
pobyt, �iní 500 K� za osobu a rok. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu sloužící k individuální rekreaci, v níž není hlášena 
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, platí 500 K� za objekt a rok. Osoby, které mají v m�stysi trvalý pobyt a mají ve vlastnictví 
stavbu ur�enou nebo sloužící k individuální rekreaci, jsou od poplatku osvobozeny (tyto osoby platí poplatek pouze z titulu trvalého 
pobytu v m�stysi). 

Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 30 dn�. V�as nezaplacené poplatky 
nebo jejich nezaplacenou �ást m�že obec zvýšit až na trojnásobek. 

Poplatek za pravidelný odvoz a uložení komunálního odpadu v podnikatelské �innosti p�i smluvním ujednání je od 1. 1. 2009 
stanoven takto: 1.400 K� + DPH 1 kus popelové nádoby/rok, 12.600 K� + DPH 1 kus kontejnerové nádoby/rok, 1.400 K� + DPH 
ro�n� paušální �ástkou za možnost ukládání skla a plast� do kontejner� p�istavených obcí pro podnikající fyzické osoby. 

STAROSTA  REKAPITULUJE 
Pokra�ování ze strany 1 
V��ím, že celkové dílo bude dokon�eno v�as dle plánu, a zde 
považuji za nutné pod�kovat všem firmám podílejícím se na této 
stavb� za dobrou spolupráci a kvalitu provedených prací. Na 
druhou Vaši otázku si dovolím odpov�d�t až po zkolaudování 
celé stavby, protože doposud jsme ve fázi budování a jakékoliv 
hodnocení v tomto okamžiku by bylo nevhodné. 

Bytový d�m ve Školní ulici je tém�� p�ipraven pro nové 
nájemníky. Jak probíhala celá výstavba od prvního kopnutí 
do zem� až po sou�asnost? Jaké zkušenosti máte s firmami, 
které se na výstavb� podílely? Jaká je obsazenost nových 
byt�, má ješt� n�kdo možnost byt získat? 

Již v dob� p�ed komunálními volbami v roce 2006 jsem si 
uv�domoval jeden z nejv�tších problém� obce – m�styse a tím je 
nedostatek prostor pro bydlení. Ne všichni ob�ané si budou 
stav�t rodinné domy �i uzavírat hypotéky na koupi bytu. Po zralé 
úvaze a bohaté diskusi v Rad� m�styse jsme se rozhodli nechat 
zpracovat studii a podat žádost o státní dotaci. Po velkém úsilí 
jsme v získání státní podpory ve výši 6.300 tis. K� byli úsp�šní. 
Bylo nutné p�ekro�it úskalí s dokon�ením projek�ních prací a 
zajišt�ním finan�ních prost�edk� pro stavbu domu. Mnohá 
opakovaná jednání byla složitá a vy�erpávající, ale výsledek se 
dostavil. V b�eznu tohoto roku zhotovitelská firma zahájila 
stavbu a 12. prosince byl tento bytový d�m kolaudován. Stavbu 
provád�jící firma Stavos a.s. Brno a jejich stavbyvedoucí Ji�í 
Richter si zaslouží uznání a poklonu za rychlost výstavby a 
kvalitu odvedených prací. Žádostí o byt bylo o 50% více, než 
bylo byt�. Bohužel jsme museli mnoho žádostí vy�adit a ve 2. 
kole se budou p�id�lovat t�i byty. V��ím, že se všem nájemník�m 
bude v bytech líbit a budou v nich š�astní. 

Pracujete v sou�astné dob� na p�íprav� výstavby dalších 
bytových dom�? 

Po Novém roce necháme zpracovat studii výstavby nových 
dom� s výhledem na léta 2010 až 2012. V rámci schváleného 
územního plánu byla vy�len�na lokalita pod parkem a z�stává 
otázkou, jaká podpora bude ze strany státu s výstavbou vlastního 
bydlení ob�an�. 

Jak to vypadá s vymezením zastav�ného území, lidov�
�e�enou s pozemky na další možnou výstavbu parcel? Pokud 
vím, loni bylo možné realizovat parcely v Krucemburku 
pouze sm�rem k Hluboké. Rozší�ilo se vymezení letos o jiná 
místa v Krucemburku, Starém Ransku a v Hluboké? 

V letošním roce jsme provedli vymezení zastav�ného území 
v katastrálním území Staré Ransko a Hluboká a tím odblokovali 
možnost nové výstavby. Pokud bude zájemce o stavbu domu 
v t�chto dvou místních �ástech, tj. v Hluboké nebo Starém 
Ransku, m�že se obrátit se svým dotazem na nás.  Zm�nou 
územního plánu Krucemburku jsme rozší�ili možnosti budoucí 
výstavby v dalších lokalitách m�styse. O které se jedná, je 
možno zjistit nahlédnutím do územního plánu a jsou tam 
lokality, kde stavba domu není podmín�na výstavbou nové 
infrastruktury. Otázkou jedna je vymezení lokalit ke stavb�
dom�, ale druhá v�c je zajistit dostatek finan�ních prost�edk� na 
realizaci nové výstavby dom�. 

Stejn� jako každý rok, tak i letos m�stys rozd�loval 
dotace místním sdružením a organizacím. Prob�hlo vše ke 
spokojenosti místních spolk� a plánují se n�jaké zm�ny? 

V návrhu rozpo�tu na rok 2009 jsme vy�lenili na dotace pro 
místní sdružení a spolky �ástku ve výši 100 tis. K�. Vždy jsme se 
snažili p�isp�t všem t�m, kte�í si podali žádost o dotaci, a 
uspokojit všechny žadatele a žádné zm�ny neplánujeme. 

Pane starosto, snad nebudu p�íliš troufalý, když Vám 
položím otázku, jak se �íká p�ímo na t�lo. Jak byste Vy sám 
zhodnotil své p�sobení ve funkci starosty v tomto roce? 
Pane redaktore, ptát se n�koho na to, jak sám sebe hodnotí, je 
sice možné, ale já Vám na tuto otázku neodpovím, protože si o 
sob� myslím, že nejsem ani narcista, ani megaloman, takže tuto 
otázku musí zodpov�d�t jiní. Mohu zde �íci pouze to, že jsem se 
vždy �ídil a �ídím svým rozumem, který m� nabádá ke 
skromnosti, vytrvalosti a píli. To je vše. 

Letos jsme slavili 90. let výro�í vzniku �eskoslovenska. 
Jak byste hodnotil pr�b�h oslav v našem m�stysi? 

Každé kulaté výro�í vzniku 	eskoslovenské republiky je 
dobré p�ipomenout a vzdát hold t�m, kte�í za dosažení 
samostatnosti položili nebo ob�tovali to nejdražší, co �lov�k má, 
tím je vlastní život. Já nikoho a nic nebudu v tomto p�ípad�
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hodnotit, nebo� nejsem ani karatel �i �len hodnotitelské poroty. 
Pr�b�h oslav byl d�stojný a na záv�r jsme spole�n� zap�li 
hymnu, symbol naší státnosti a demokracie. 

Bývá už zvykem, že se na Silvestra nave�er ob�ané 
scházejí na nám�stí, aby se podívali na oh
ostroj a pop�áli si 
do nového roku se svými známými. Bude oh
ostroj i letos? 

Samoz�ejm�, že letos bude také oh�ostroj. A jsem rád, že se 
schází �ím dál více ob�an�, kte�í si navzájem p�ejí vše dobré 
p�íštího roku. 

Se Silvestrem p�icházejí i vize do dalšího roku, plánování 
a p�edsevzetí. �eká nás v roce 2009 v našem m�stysi n�co 
zásadního, co bychom m�li v�d�t? 

Na Silvestra si osobn� žádné p�edsevzetí nedávám a plány 
ned�lám. V rámci obce bychom rádi realizovali v p�íštím roce 
akce, které jsou zahrnuty v návrhu rozpo�tu na rok 2009. Jedná 
se o dokon�ení generální opravy komunikace Na Liškov�, 
zpracování projektu a úsp�šné podání žádosti do ROP 
Jihovýchod na Komplexní úpravy Vini�ek, které zahrnují opravy 
komunikací, chodník�, ob�anské vybavenosti, cyklostezku a 
další. Samoz�ejm� nás také �eká zdárné ukon�ení stavby 
kanalizace a p�ípravu zahájení budování infrastruktury pro 
bytovou zónu Na Vydrbalce. 

Chcete �íci n�co na záv�r? 
Nejd�íve chci Vám všem pod�kovat za trp�livost a 

shovívavost k nám zástupc�m obce za všechna úskalí a 
nepohody, které jste museli prožívat p�i rozbitých komunikacích. 
V��te, že naší snahou je dokon�it zemní práce v co nejvyšší 
kvalit� ke spokojenosti Vás všech. 

Dovolím si Vám, všem ob�an�m Hluboké, Starého Ranska a 
Krucemburku, pop�át klidné a radostné Vánoce, d�tem hodn�
dárk� pod strome�kem a v p�íštím roce vše dobré, rodinnou 
pohodu, hodn� osobních a pracovních úsp�ch� a dobré zdraví. 
K tomuto všemu je t�eba i lidského št�stí�ka, kterým je taková 
š��rka života, na kterou navlékáme malé korálky p�íb�h� života 
– taková malá št�stí: �ím jsou drobn�jší a �ím je více t�ch 
životních událostí, tím je to št�stí ješt� v�tší. 

D�kuji, pane starosto, za Vaši vst�ícnost p�i našem 
rozhovoru a do nového roku Vám p�eji dostatek síly, 
odhodlání, píle a optimismu p�i vedení naší obce. 

Roman Dopita 

MÍSTNÍ  KNIHOVNA 

Místní knihovna v Krucemburku m�la v roce 
2008 celkem 66 �tená��. Z toho bylo 36 
dosp�lých �tená�� a 30 d�tí. P�e�etlo se 3.518 
knih a �asopis� – 2.351 knih a 1.167 �asopis�. 
Dosp�lí �tená�i p�e�etli 2.860 knih a �asopis� a 

d�ti 658 knih. Krajská knihovna Havlí�k�v Brod nám zap�j�ila 
pro tento rok 250 knih. Do knihovny bylo zakoupeno 80 nových 
knih. Každý m�síc se kupují �asopisy Kv�ty, Tina, Receptá�, 
Zahrádká� a Bravo. 	tená�ský poplatek pro dosp�lé �tená�e �iní 
50 K� na rok a pro d�ti 20 K� na rok. Knihovna je otev�ena 
každý �tvrtek od 14 do 18 hodin. 

Blíží se doba váno�ních svátk� a pohody. K tomu 
neodmysliteln� pat�í posezení a p�e�tení p�kné knihy. Navštivte 
naši knihovnu, která se nachází v p�ízemí základní školy. Je zde 
bohatý výb�r knih pro d�ti i dosp�lé. Každý m�síc se tento knižní 
fond, který má 5.770 knih, dopl�uje novými tituly. 

Hezké svátky váno�ní a pohodu p�eje za knihovnu  
J. Coufalová. 

VÁNO�NÍ VÝSTAVA – HRA�KY 
Muzeum Vyso�iny Havlí�k�v Brod – Havlí�k�v d�m 

Od 18. listopadu 2008 do 11. ledna 2009 
Výstava hra�ek d�ev�ných i textilních ze sbírky  

pana Františka Kyncla a z tvorby student� SUPŠ Praha 
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POLICIE  �R  HLÁSÍ 

Vážení spoluob�ané,  
dovolte mi, abych Vás alespo� v krátkosti 
seznámila s n�kterými p�ípady, které �ešili 
policisté Obvodního odd�lení Policie 	eské 
republiky v Krucemburku a jeho okolí.  

* V obci Benátky došlo k vloupání do místní restaurace; 
neznámý pachatel rozbil sklen�nou výpl� okna budovy, vnikl do 
prostoru restaurace a z vý�epu odcizil keramický talí�ek s 
drobnými mincemi v �ástce 500 K�. Objekt opustil p�ístupovou 
cestou. Celková škoda zp�sobená poškozením sklen�né výpln�
okna a odcizením finan�ní hotovostí �iní 1.000 K�.  
* Policisté zadokumentovali písemné oznámení majitele 
pozemku v katastru obce Kohoutov, že na jeho pozemku provádí 
firma Východo�eská energetika, a.s. Hradec Králové, 
protiprávn� bez jeho souhlasu výstavbu elektrického dálkového 
vedení. V�c je v sou�asné dob� prošet�ována  
* P�estupku proti majetku se dopustil dosud neznámý pachatel, 
který v Krucemburku odcizil poškozenému muži doklady a 
finan�ní hotovost. Škoda �iní 500 K�.  
* Stejn� byl kvalifikován p�estupek neznámého pachatele, který 
odcizil majiteli osobního motorového vozidla z Krucemburku 
p�ední registra�ní zna�ku z jeho vozidla. Svým jednáním 
zp�sobil škodu ve výši 400 K�. 

 Záv�rem mi dovolte, abych Vám jménem všech policist�
Obvodního odd�lení Policie 	eské republiky Chot�bo�
pod�kovala za spolupráci a do roku 2009 pop�ála pevné zdraví, 
hodn� št�stí a osobních úsp�ch�.  

   pprap. V�ra Mrtková  
vrchní asistent OOP �R Chot�bo�  

ZUBNÍ POHOTOVOST  
O SVÁTCÍCH 

20.-21. 12. 2008  MUDr. V�ra Kotrbová 
 Dobrovského 2023, Havlí�k�v Brod 
 569 422 741  
26.-27. 12. 2008  MUDr. Ji�í Pexa 
 Zámecká 550, Sv�tlá nad Sázavou 
 569 9477 111 
28. 12.-1. 1. 2009  MUDr. Cyrusová Eva 
 Havlí�kova 2198, Havlí�k�v Brod 
 569 432 014 
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VÁNO�NÍ  P�ÍB�HY 

P�íb�h s �ertem 
Vra�me se ješt� do doby p�edváno�ní 

na svátek svatého Mikuláše. Moje 
manželka, která své d�tství prožila ve 
Vojnov� M�stci, má vzpomínku na 
mikulášskou nadílku z té doby. M�li doma 
rohatou kozu, celou �ernou. Byla to koza 
velice mlsná, využila každou p�íležitost, 
aby se dostala do domu. Sta�ilo nezav�ít 
dve�e do sín� a koza byla uvnit�. Obzvlášt�
se jí líbilo, když se jí poda�ilo dostat na 
p�du, kde byla zásoba sena.  

Bylo to práv� na Mikuláše a na d�ti 
p�išel Mikuláš se svým doprovodem – 
dv�ma �erty a and�lem. Prob�hla nadílka a 
Mikuláš se svým doprovodem odcházel, 
aby pod�lil další d�ti. Sotva vstoupili do 
sín�, otev�ely se dve�e od p�dy a v nich se 
objevila �erná rohatá hlava a v ní veliké 
o�i. Byla to práv� mlsná koza, která se 
vracela dol� z p�dy. Mikuláš, �erti a and�l 
se strašn� lekli, za�ali k�i�et: „Pozor, �ert!“ 
a utíkali z domu.  

STROMEK Z NEBE 
Bylo to za mého d�tství. Váno�ní 

stromky v té dob� nebyly b�žn� v prodeji, 
leda n�kde v hájovn�. V�tšina lidí proto na 
n� chodila do lesa, byl to sice druh lesního 
pychu, ale byl tolerován. Lidé tehdy �ezali  
jen smr�ky a ty vybírali ohledupln�
z houštin nebo dvojáky. Také já s tatínkem 
jsme šli nad �eku do raneckého lesa s tím, 
že si najdeme vhodný stromek. Bylo to 
v sobotu, pozd� odpoledne, ale v té dob�
již m�l v Krucemburku sídlo Lesní závod, 
který se pozd�ji p�est�hoval do Ždírce.        
V té dob� jeho zam�stnanci za�ali 
v p�edváno�ní dob� držet služby kolem 
les�. Také v našem p�ípad� držela službu 
jedna paní v klobouku s puškou na rameni. 
Chodila po silnici od �eky k Ransku a 
nám nezbývalo, než jít s nepo�ízenou 
dom�. Když jsme p�išli do Ranska, za�alo 
se stmívat. Na hrázi raneckého rybníka 
jsem o n�co zakopl. Koukám, co to je, a on 
p�kný smr�ek, jakoby spadl z nebe. 
N�komu z�ejm� spadl z auta a nám ud�lal 
radost.  

ŠT�DROVE�ERNÍ P�ÍHODA 
P�íb�h mi vypráv�la paní Derflová. 

Vzpomíná na n�j celý život. Jako mladá 
dívka si velice p�ála od Ježíška nové lyže. 
Bylo to za�átkem padesátých let a jejím 
rodi��m na lyže nezbývalo, a proto místo 
lyží našla pod strome�kem jen oble�ení. 
Byla proto zklamaná, po nadílce vzala psa 
a šla se projít po hlubocké silnici.  

Byl hezký a klidný sváte�ní ve�er. 
M�síc svítil a na nebi se t�pytilo plno 
hv�zd. Mrzlo, jen prašt�lo, a všude bylo 
plno sn�hu. Když došla na hlubocký 
kopec, ztichlým ve�erem se od K�ížového 
vrchu ozval hlas k�ídlovky, která hrála 
koledy. To vojáci na hlásce slavili Št�drý 
ve�er.  

       Pavel Vomela 

ELEKTRIFIKACE   
V  KRUCEMBURKU   

A  OKOLÍ

V dnešní dob� si jen málokdo z nás 
dovede p�edstavit, jak by to vypadalo, 
kdyby jeho domácnost nebyla p�ipojena na 
elektrické vedení a postrádala veškeré ty 
elektrospot�ebi�e, které do dnešní doby 
pat�í a uleh�ují náš život Bohužel, d�íve 
tomu tak nebylo: v domácnostech se svítilo 
petrolejovými lampami a n�kde jen 
sví�kami. V zem�d�lství se k pohonu 
mláti�ek používaly žentoury a k jejich 
chodu kon� a voli. Pozd�ji žentoury 
nahradily stabilní motory, bu�to na 
petrolej nebo na benzín. 

Zm�na p�išla až v roce 1927, kdy 
Posázavský elektrárenský svaz se sídlem 
v tehdejším N�meckém Brod� se rozhodl, 
že za�ne p�ipojovat na elektrickou sí� náš 
kraj. Do konce tohoto roku bylo p�ipojeno 
na elektrické vedení 33 obcí na 
N�meckobrodsku, Chot�bo�sku, Polensku 
a Královicku. Mezi t�mito obcemi byly 
Krucemburk (26. 7. 1927), Ždírec (18. 10. 
1927), Staré Ransko (26. 10. 1927) a 
Vojn�v  M�stec (24. 8. 1927).  

V Krucemburku bylo z�ízeno 153 
p�ípojek a náklady �inily 145.150 K�. Ve 
Ždírci bylo z�ízeno 83 p�ípojek a 
po�izovací náklady �inily 13.330 K�. Staré 
Ransko m�lo 46 p�ípojek a náklady byly 
39.550 K�. Vojn�v M�stec m�l 88 
p�ípojek a náklady byly 107.310 K�. 
Transforma�ní za�ízení bylo dodáno 
jiho�eskými elektrárnami. Výstavbu 
zajiš�ovala technická kancelá� Svazu, 
menší obce nebyly však napojeny na 
elektrické rozvody. N�které byly p�ipojeny 
až po válce (nap�. Hluboká až po�átkem 
50. let).  

       Pavel Vomela 

�ETNICKÁ  STANICE   
V  KRUCEMBURKU 

Po revolu�ním roce 1848 došlo v létech 
1849–50 k reorganizaci kraj� v �eských 
zemích, zárove� byly z�ízeny okresy, 
hejtmanství a okresní soudy, které byly 
pod�ízeny soudu krajskému. Okresní soud 
v Chot�bo�i zahájil svoji �innost v roce 
1848 a byl pod�ízen krajskému soudu 
v Kutné Ho�e. Hejtmanství vznikla v roce 
1850. P�edtím, až do zrušení poddanství a 
roboty v roce 1848, veškerou moc 
vykonával majitel chot�bo�ského panství a 
majitelé ostatních panství, pod které 
spadaly jednotlivé obce na Chot�bo�sku.  

V té dob� byla v Chot�bo�i z�ízena 
�etnická stanice, oficiáln� nazývaná 
CaK žandarmerie. 	etníci nosili na 
hlavách klobouky zdobené kohoutími péry 
a vzbuzovali všeobecný respekt. Dohled 
m�li nad obcemi, které byly pod�ízeny 

chot�bo�skému soudu a hejtmanství. 
Provád�ly takzvané p�íležitostní patroly 
v pod�ízených obcích a vyšet�ovaly 
trestnou a protirakouskou �innost, pokud 
k ní n�kdy došlo. Byly to pov�tšin�
krádeže, pytláctví, rva�ky a n�kdy i 
vražda. Ob�as se stalo, že n�který host, 
když byl podnapilý, za�al v hospod�
nadávat na císa�e a kritizoval rakouskou 
monarchii, n�kdo jej udal a vyšet�ování a 
trest na sebe dlouho nenechaly �ekat. Na 
obecních ú�adech byla kniha o dohlídce 
k �etnické služb�, kam patrolující �etník 
zapsal d�vod své návšt�vy v obci a starosta 
musel tento zápis podepsat. Vyšet�ování 
trestného �inu bylo zdlouhavé, dobu trvalo, 
než byl trestný �in oznámen, a také 
�etník�m dlouho trvalo, než p�ijeli trestný 
�in vyšet�it. Na místo se nechali odvést 
tzv. p�íležitostí, tj. povozníkem, který m�l 
bry�ku nebo ko�ár. 

Obecní výbor v Krucemburku z t�chto 
d�vod� žádal, ale vždy marn�, o z�ízení 
�etnické stanice v Krucemburku. Stala se 
zde však jedna p�íhoda v bývalém 
lihovaru, kde bydlel lesník a redaktor 
�asopisu „Háj“ Jan Theodor Doležal, který 
byl správcem obecních les�. Jednoho dne 
mu neznámý pachatel st�elil do okna. 
Tento p�ípad zadal p�í�inu k tomu, aby 
byla op�t podána žádost o z�ízení �etnické 
stanice. Žádosti bylo kladn� vyhov�no 
s tím, že obec bude po t�i roky p�ispívat 50 
zlatých ro�n� na provoz �etnické stanice 
od roku 1880, kdy byla �etnická stanice 
z�ízena  
	etnická stanice sídlila na nám�stí 

v bývalém hostinci Nebí�ko. Stanice byla 
nazývána �etnickými kasárnami. Jména 
prvních zdejších �etník� se nám 
nezachovala. 	etníci byli služebn�
pod�ízeni Okresní �etnické stanici 
v Chot�bo�i. Organizace �etnické stanice 
byla asi podobná �etnické stanici v Putimi, 
jak ji známe z románu Jaroslava Haška 
Osudy dobrého vojáka Švejka. Velel jí 
vrchní �etnický strážmistr, dále zde byli 
strážmistr a závod�í, kte�í provád�li 
pravidelné poch�zky. Obvod �etnické 
stanice byl rozlehlý: tvo�ily jej Ždírec, ob�
Ranska, Hluboká, Radostín, Vojn�v 
M�stec, Kohoutov, Benátky a další obce. 
Poda�ilo se mi zjistit jméno vrchního 
strážmistra Rába, který zde nastoupil 
v roce 1912; p�edtím sloužil v B�stvin�, 
kde se mu krátce p�ed p�eložením narodila 
dcera, která své d�tství prožila 
v Krucemburku. Byla jí pozd�jší 
akademická malí�ka V�ra Vovsová a na 
d�tství zde ráda vzpomíná. Ráb zde sloužil 
p�es roky první sv�tové války až do roku 
1924, kdy odešel na Chrudimsko. Po první 
sv�tové válce byly z�ízeny �etnické stanice 
v Chlumu a Vojnov� M�stci. 	etníci 
dostali nové uniformy a také se zm�nilo 
osazenstvo �etnických stanic. Do služby 
nastoupili bývalí legioná�i, jak to známe 
z úsp�šného televizního seriálu 	etnické 
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humoresky. Poda�ilo se mi také zjistit 
jména zdejších prvorepublikových �etník�. 
Po Rábovi nastoupil vrchní �etnický 
strážmistr Štraub, dále to byli z�ejm�
strážmist�i Denmark, Kalvoda, Podroužek 
a další. Nejznám�jším p�ípadem, k n�muž 
zde došlo, byla vražda fará�e Rohlíka. 

P�išel osudný rok 1938 a s ním potupná 
mnichovská dohoda, která nás p�ipravila o 
pohrani�ní území – Sudety. Velké 
množství �eského obyvatelstva muselo 
opustit své domovy a p�est�hovat se do 
vnitrozemí. 	eští obyvatelé na Slovensku a 
Podkarpatské Rusi museli odejít, mezi 
nimi p�íslušníci �etnictva a Finan�ní stráže 
a policie. Mezi ty, co museli odejít, pat�il i 
vrchní �etnický strážmistr Josef Holík se 
svou rodinou; sloužil v D��ín� a zde 
poznal, kdo jsou to henleinovci a jejich 
sudeton�mecká partaj. Nejprve nastoupil 
do �etnické stanice v Chlumu a poté jako 
velitel �etnické stanice v Krucemburku. 
V b�eznu 1939 N�mci obsadili zbytek naší 
oklešt�né republiky a vznikl protektorát 
	echy a Morava. Za�ala okupace, armáda 
byla rozpušt�na, zbylo nám jen 
bezvýznamné vládní vojsko a protektorátní 
�etnictvo a policie. V té dob� vznikla 
ilegální organizace Obrana národa složená 
z bývalých d�stojník� a voják�, legioná��
a sokol�.  

Také v Chot�bo�i vznikla rota Obrany 
národa. Do této odbojové organizace se 
zapojil i vrchní strážmistr Holík, velel �et�, 
která vznikla v Krucemburku. Na �etnické 
stanici se ilegáln� rozmnožovaly tiskoviny. 
Holík ob�tav� pomáhal ohroženým lidem, 
zejména t�m, kte�í v pozd�jších letech 
uprchli z totálního nasazení. Po p�íchodu 
partyzánské skupiny Mistr Jan Hus do 
našeho kraje se stal ob�tavým 
spolupracovníkem partyzán�. P�išla však 
zrada, s ní leden 1945 a zatýkání 
spolupracovník� partyzán� v Krucembur-     
ku. P�i této akci gestapa a jednotek SS bylo 
také zajišt�no osazenstvo �etnické stanice 
v Krucemburku. P�i výslechu byl usv�d�en 
Josef Holík ze spolupráce s partyzány, také 
jeho manželka Božena a syn Radomír. 
Všichni byli podrobeni tvrdým výslech�m, 
ale nepromluvili. Vyslýcháni byli 
s ostatními zat�enými na �etnické stanici a 
na katolické fa�e. Ostatní �etníci byli 
pozd�ji propušt�ni na svobodu. Josef Holík 
byl 26. ledna odvezen do Prahy na 
Pankrác, kde byl znovu tvrd� vyslýchán a 
pozd�ji ubit, aniž by co prozradil. Po tomto 
zatýkání bylo osazenstvo zdejší �etnické 
stanice posíleno a do jejího vedení byl 
postaven protektorátní �etník prapor�ík 
Piberka, který úzce spolupracoval 
s gestapem. V dubnu 1945 partyzáni 
z oddílu Zarevo p�epadli zdejší �etnickou 
stanici, její osazenstvo odzbrojili a svlékli 
z uniforem do spodního prádla. Po náletu 
�etníci poskytovali ob�tavou pomoc našim 
zran�ným ob�an�m.  

P�išlo osvobození a po n�m op�t ke 
zm�n� v názvu �etnické stanice – stala se 
z ní stanice Sboru národní bezpe�nosti. 
Velitelem se stal prapor�ík Barto� a 
sloužili zde strážmistr Kolá�, který pozd�ji 
koupil d�m ve Ždírci, a strážmistr Hájek. 
Stanice byla koncem 40. let p�eložena do 
Ždírce nad Doubravou a zde byl z�ízen 
okrsek SNB. 

      Pavel Vomela 

P�ÍB�H  TÉM��  
DETEKTIVNÍ 

Je tomu více než sto let, co odešel ze 
svého p�sobišt� na škole v Krucemburku 
pan u�itel Václav Hubatý. Odešel na školu 
do nedalekého Bílku a vzal s sebou velmi 
vzácnou v�c – malý, ale objemný, hust�
popsaný sešitek, do kterého si po celou 
dobu svého p�sobení v Krucemburku 
(p�sobil zde v letech 1898–1903), 
zapisoval zvyky a oby�eje, které se tenkrát 
a ješt� mnohem d�íve v našem m�ste�ku a 
v jeho nejbližším okolí udržovaly. 

O tomto sešitku nikdo v krucemburské 
škole ani v m�ste�ku nev�d�l. Až jednou, 
bylo to náhodn�, mne navštívila moje 
bývalá žákyn�, v té dob� již studentka 
vysoké školy, Petra Brychná�ová s tím, 
abych jí poradil, kde by pro svou 
vysokoškolskou práci, která jí byla zadána, 
našla n�co o místních zvycích a oby�ejích. 
Nev�d�l jsem. Pokusil jsem se jí však 
poradit, aby se obrátila na M�stské 
muzeum v Hlinsku, o kterém mn� bylo 
známo, že takové materiály 
shromaž�ovalo. Odpov�d�la mi, že se 
nap�ed poptá v M�stském muzeu 
v Chot�bo�i, kde zná n�kolik zam�stnanc�. 
V duchu jsem jí mnoho nad�jí nedával. A 
ejhle! Po �ase m� op�t navštívila a p�inesla 
mn� p�e�íst svou práci, pro kterou �erpala 
poznatky z tohoto malého sešitku pana 
u�itele Hubatého; byl uložen práv�
v archivu M�stského muzea v Chot�bo�i. 

Neodolal jsem pokušení a po �ase jsem 
M�stské muzeum v Chot�bo�i navštívil a 
obrátil jsem se na jeho pracovníky pana 
Mgr. 	umpla, vedoucího archivu, a 
zam�stnance archivu pana Málka 
s prosbou, aby mn� onen malý sešitek 
p�j�ili. Velmi ochotn� mi bylo vyhov�no, 
ovšem s tím, že mn� m�že být zap�j�en 
pouze na omezenou dobu. A tak jsem si 
tuto vzácnost odnášel, abych se pokusil její 
obsah v té vymezené dob� opsat. Poda�ilo 
se a jsem tomu rád. I když je sešitek dob�e 
uložen a ošet�ován, za�íná se, vzhledem ke 
svému stá�í a mén� kvalitnímu papíru, 
rozpadat. A tak nyní Vám, �tená��m 
Domova, mohu poskytnout informace o 
tom, které zvyklosti i �innosti se u nás p�ed 
více než sto lety udržovali v �ase Vánoc. 

Abych uchoval dobový ráz, používám 
v n�kterých p�ípadech p�ímo p�ejatých 
výraz� bez úprav. 

* P�ed. sv. Mikulášem ve�er chodili velcí 
hoši po staveních ustrojení za Mikuláše, 
and�la a �erta. Když p�išli do stavení, 
zazvonili a vejdouce, cht�li na mládeži, 
aby se modlila. Kdo se modlil, byl pod�len 
ovocem, a kdo se necht�l modlit, byl od 
�erta bit. Na ovoce se tito t�i hoši sami 
pen�žitými  �ástkami složili. 
* Na Št�drý den v�nuje hospodá� i 
hospodyn� zvláštní pozornost dobytku. 
Ten den, než ráno slunce vyjde, dá se 
dobytku skylka chleba se solí a �esnekem, 
aby byl dobytek po celý rok zdravý. Mají-
li v tomto �ase stelnou krávu, dávají pozor, 
kdo k nim ráno první p�ijde. P�ijde-li 
mužský, �íkají, že bude mít kráva bý�ka, 
p�ijde-li ženská, bude mít jal�vku. 
* K ve�e�i na Št�drý den se d�lají šišky, 
aby byly tak velké klasy obílí. Jinde se va�í 
hrách nebo �o�ka a kyselá polévka.  
* D�v�ata o Št�drém dnu sedají na podlahu 
zády ke dve�ím a hází p�es hlavu pantofel. 
Obrátí-li se pantofel špi�kou ke dve�ím, 
dívka se do roka vdá. Obrátí-li se patou ke 
dve�ím, z�stane dívka svobodná. 
* Na Št�drý den berou dívky do náru�e 
polínka a rovnají je po dvou do hrani�ky a 
myslí p�itom na milého. Jestliže vyjde sudé 
�íslo a žádné polínko nezbyde, dostanou 
se, jestliže polínko zbyde, rozejdou se. 
* Po vod� se poušt�jí o�echové sko�ápky 
se sví�kami, sejde-li se sko�ápka d�v�ete 
se sko�ápkou milého, budou do roka svoji. 
* Mén� zábavný je následující zvyk: Na 
st�l se položí hlína, chléb a peníze. Každá 
z t�chto v�cí se p�ikryje talí�em nebo 
hrne�kem. Ke stolu p�ichází jeden po 
druhém se zavázanýma o�ima a jednu v�c 
si vybere. Kdo vyhledá hlínu, do roka 
zem�e, kdo chléb, bude mít dobré živobytí, 
kdo peníze, zbohatne. 
* Svobodné d�v�e vyjde ke plotu, t�ese jím 
a �íká: „T�esu, t�esu tímto plotem, kde m�j 
milý ve�e�í dnes, odtamtud a� zašt�ká 
pes.“ 
* Když jde �eledín spát, má si ve chlév�
lehnout pod žlab, aby se dobytek 
v následujícím roce dob�e da�il.  
* Za d�ív�jších dob chodívali svobodní 
k dí�e v ledu na rybníce nebo ke studánce a 
rozžali svíci, sv�tlo drželi u vody a dívali 
se dol�. Ve vod� spat�ili, co se s nimi 
v p�íštím roce stane. 
* Hospodá�i, když jdou z p�lno�ní, 
pozorují nebe. Když je hv�zdnaté, bude 
následujícího roku dobrá úroda brambor. 

Václav Janda, kroniká�

VÁNO�NÍ  BOHOSLUŽBY  
�CE  KRUCEMBURK 

(Farní sbor 	eskobratrské 
církve evangelické v Kru-    
cemburku, Mikuláše St�ely 
178, tel. 569697116, �íslo 
ú�tu: 150934175/0600) 
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„Když se však naplnil stanovený �as, 
poslal B�h svého Syna, narozeného 
z ženy…, aby vykoupil ty, kte�í jsou 
zákonu podrobeni…“ (epištola 
Galatským 4,4-5) 

Milé sestry a milí brat�i, milí p�átelé, 
srde�n� Vás zdravíme jménem 

staršovstva našeho sboru a p�ejeme Vám 
všem od Boha hodn� síly a radosti do 
Vašeho života. 

V ned�li 30. listopadu jsme vstoupili 
do nového církevního roku, do doby 
adventní. Advent je p�ípravou na Vánoce. 
O Vánocích si p�ipomínáme zázrak Božího 
vt�lení. B�h se stal �lov�kem a my už 
nejsme na sv�t� bez Boha. V narozeném 
Dít�ti, Ježíši Kristu, poznáváme Boží tvá�. 
Je to tvá� laskavého a milosrdného Otce, 
který p�išel, aby na sebe vzal lidský h�ích a 
otev�el nám výhled do Boží budoucnosti. 
Ježíšovým narozením se otev�ela cesta do 
Božího království pro každého �lov�ka. 
B�h nechce, abychom stáli stranou, zve 
nás a žádá, abychom uznali jeho vládu a 
p�ijali jeho milosrdenství a odpušt�ní. 
Pokud se necháme podmanit a zavázat 
Božím odpušt�ním, budeme i my 
odpoušt�t svým bližním, budeme žít 
solidárn� s druhými, budeme se starat o 
sv�t, který nám je sv��en. Vánoce takto 
pochopené nebudou jen svátky plného 
stolu a pohody, ale výzvou k následování 
Božího díla ve sv�t�.  
Zveme Vás srde�n� k t�mto váno�ním 
bohoslužbám v Krucemburku:  
21. prosince – �tvrtá adventní ned�le, 
bohoslužby na fa�e v 10 hodin 
24. prosince – Št�drý den, bohoslužby 
v kostele v 10 hodin s d�tskou váno�ní 
slavností       
25. prosince – Boží hod váno�ní, 
bohoslužby v kostele v 10 hodin s ve�e�í 
Pán�; vykonáme sbírku na bohoslovce naší 
církve 
26. prosince – bohoslužby v 10 hodin na 
fa�e 
28. prosince – ned�lní bohoslužby v 10 
hodin na fa�e, kázat bude bratr fará� Tomáš 
Jirk� z Jimramova, senior poli�ského 
seniorátu  
4. ledna 2009 – ned�lní bohoslužby 
v kostele v 10 hodin s ve�e�í Pán�, kázat 
bude bratr fará� Jan Široký z Chot�bo�e 
Bohoslužby v Chot�bo�i: 
21. prosince – �tvrtá adventní ned�le, 
bohoslužby v 8.15 hodin 
25. prosince – Boží hod váno�ní, 
bohoslužby s ve�e�í Pán� v 8.15 hodin; 
vykonáme sbírku na bohoslovce naší 
církve. 
4. ledna 2009 – bohoslužby s ve�e�í Pán�
v 8.15 hodin 

Jménem staršovstva Vám p�ejeme 
pokojný advent, radostné Vánoce a 
požehnaný nový rok 2009. 
S pozdravem za staršovstvo            

      Pavel Janá�ek, kurátor                                                             
Marek Van�a, fará�

PO�AD  BOHOSLUŽEB  
KATOLICKÉ  CÍRKVE 
O VÁNOCÍCH 
VE  FARNOSTI 
KRUCEMBURK 

St�eda: 24. 12.  ŠT�DRÝ DEN 
Vojn�v M�stec: 20:00  
– Vigilie Narození Pán� – mše svatá 
Krucemburk: 22:00  
– Vigilie Narození Pán� – mše svatá 
�tvrtek: 25. 12. 
SLAVNOST NAROZENÍ PÁN�
Krucemburk: 8:00 – mše svatá 
Horní Studenec: 9:30 – mše svatá 
Vojn�v M�stec: 11:00 – mše svatá 
Pátek: 26. 12. SV. ŠT�PÁN 
Krucemburk: 9:30 – mše svatá 
Sobota: 27. 12. SV. JAN evangelista 
Škrdlovice: 10:00 – mše svatá 
Krucemburk: 17:00  – mše svatá 
Ned�le: 28. 12. 
SVÁTEK SVATÉ RODINY 
Krucemburk: 8:00 – mše svatá 
Horní Studenec: 9:30 – mše svatá 
Vojn�v M�stec: 11:00 – mše svatá 
Pond�lí: 29. 12.
Krucemburk: 8:00 – mše svatá 
St�eda: 31. 12.
Krucemburk: 16:00  
Mše svatá a d�kovná pobožnost na záv�r 
kalendá�ního roku 
�tvrtek: 1. 1. 2009
SLAVNOST PANNY MARIE 
BOHORODI�KY  
Krucemburk: 8:00 – mše svatá 
Horní Studenec: 9:30 – mše svatá 
Vojn�v M�stec: 11:00 – mše svatá

Asi se nás ješt� o letošních váno�ních 
svátcích globální ekonomická krize 
nedotkne. Asi budeme mít ješt� dost 
finan�ních prost�edk� dop�át si bohatého 
Ježíška a v�bec zabezpe�it pohodu Vánoc 
tím, že nám na stole nebude nic chyb�t. 
Kéž by to tak bylo!  

Vše, co nám pom�že p�íjemn� prožít 
nejenom tyto sváte�ní dny, je dobré. Jen 
nás to nemá nechat nezm�n�né. Ani kusy 
balícího papíru nez�stanou v originální 
podob�, protože je poma�káme, potrháme, 
až budeme rozbalovat dárky… A ani náš 
život by nemusel a nem�l z�stat stejný. To, 
že si n�co navíc dop�ejeme na Vánoce, asi 
nebude pravé o�echové. Spíš je d�ležit�jší, 
abychom se my sami stali bohatšími, 
napln�n�jšími, spokojen�jšími… pak tu 
nastanou opravdové Vánoce. To je jeden 
z množství moment� jejich poselství: kdo 
p�ijme realitu a skute�nost, že Vánoce 
nejsou jen o pohod� a plnosti b�ich, ale že 
jsou naopak o p�ipomenutí si p�íchodu 
Božího Syna Ježíše, který se chce spolu 
s námi neustále rodit do prázdnoty, 
smutku, nenapln�ní, strachu, opušt�ní a 
všednosti života, ten pochopí, že je možné 

odum�ít sob�, nemyslet jen na sebe a 
vlastní zájmy, uvid�t realitu kolem sebe a 
nenechat se nadále znechucovat okolím �i 
spole�enským klimatem.  

To, že každý �lov�k touží po zm�n�, 
nenapov�d�ly jen nedávné komunální 
volby… Zm�na našeho života ale 
nenastane sama od sebe. Nepom�že sed�t 
u piva, bouchat p�stí do stolu a nadávat na 
všechno kolem.  

I letos o Vánocích se m�že každý z nás 
nanovo rodit tím, že nechá za sebou to, co 
život nep�ináší: pomluvy, nadávky, závist, 
znechucenost, lenost, nezájem… a povstat 
k životu novému.  

Možná k malé zm�n� v kvalit� našeho 
života posta�í, když nebudeme sledovat 
komer�ní televize, kupovat bulvární tisk, 
který tak lehce ur�uje naše myšlení, náš 
pohled na život a v�ci v n�m. Ale 
absolutn� zkreslen�, jenom posypané 
t�pytivým pozlátkem toho, jaký život 
v�bec není. Je to na nás.  
 Žádná politická strana, žádný politik a 
samoz�ejm� ani B�h – i když nám se 
životem daroval svobodu a možnost 
rozhodnout se, následky si neseme sami – 
nerozhodne za nás. Míra zodpov�dnosti za 
sebe, za sv�j život, za spole�nost z�stává 
jen a jen na nás. Proto se nespoléhejme, že 
to za nás za�ídí stát nebo n�kdo jiný, to je 
nesmysl! Zkusme se spolehnout na své 
vlastní síly, dokázat dát to, co dát m�žeme, 
a p�i v�domí, že jsme ud�lali všechno, už 
nebudeme mít plno �e�í o tom, že se nic 
nezm�nilo. 

I toto mohou být naše Vánoce 2008, i 
toto m�že být malá pom�cka k našemu 
novému narození do dalšího roku. 

To Vám i sob� p�eji. 
Milí p�átelé, cht�l bych Vás ješt�

pozvat 25. 12. na Boží hod váno�ní 
odpoledne v 15 hodin na farní dv�r 
v Krucemburku, kde bude „Živý betlém“. 
P�ij�te se poklonit narozenému Ježíškovi a 
p�ipomenout si s Marii a Josefem, pastý�i a 
zví�aty tu neopakovatelnou atmosféru i 
realitu, do které se narodil Boží Syn 
v Betlém�.  

26. 12. v 16 hodin po�ádáme 
VÁNO	NÍ KONCERT. Ú�inkují DPS 
Giocoso, Krucemburský chrámový sbor a 
Chalupá�ský komorní orchestr. Na 
programu jsou Koleda K. Steckera a 	eská 
mše váno�ní Jakuba Jana Ryby. 

Rovn�ž Vás chci pozvat v sobotu 27. 
12. na mši svatou v 17 hodin. P�i mši svaté 
– je to tradice v tento den památky svatého 
Jana evangelisty – budeme žehnat víno. 
P�ineste si tedy svoje víno, abychom je 
mohli požehnat. 

A kone�n� Vás zvu na 2. ro�ník 
pingpongového turnaje o „Zlatou fanku“, 
který se uskute�ní 29. 12., za�átek je v 9 
hodin v sokolovn� v Krucemburku. 

   P. Gabriel Burdej,  
správce farnosti 
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SHM  KLUB KRUCEMBURK 

Odházet sníh, dojít p�idat do 
kotle...venku je ale zima, že? 
Ješt�že jsou ty Vánoce a nikam 
se nemusí – práce, škola, to 
všechno po�ká. 	lov�k si m�že v 
klidu sednout do tepla, vytáhnout 
knížku a s hrnkem teplého �aje 
se nechat vtáhnout do životních 
osud� Sherlocka Holmese, 
Rychlých šíp�, Jeníka Ratkina nebo jiných literárních postav. Na 
to se t�šíme i my: uvelebíme se do k�esla a vše pustíme z hlavy. 
Je to p�íjemné, když si m�žeme odpo�inout, a snad každý to 
pot�ebuje. Jen bychom dodali, až op�t položíme knihu do police 
mezi ostatní a „vrátíme se na zem“: zkusme se také pono�it do 
života skute�ných osob, vždy� není lepšího okamžiku než b�hem 
t�chto vznešených svátk�. M�žeme se pokusit více p�ijmout ty, 
kte�í jsou blízko našich srdcí, pot�šit je, odpustit nedostatky a 
uzdravit naše vztahy, které pot�ebují tolik ope�ovávání. Zkusme 
se pono�it do žití skute�ných osob – m�žeme za�ít u své rodiny, 
u svých milých, u Krista. 

Všem chceme pop�át Vánoce plné radosti a posily do života 
našich vztah�, jak s lidmi, tak s Bohem.  

Rádi bychom vás ješt� upozornili na film o salesiánech, který 
se bude vysílat na Št�drý den na 	T – �eká nás hodinový 
polohraný dokument z dílny Otakáro Maria Schmidta, který je 
znám díky svým film�m „Nejsme and�lé, jen d�láme jejich 
práci“ (o jezuitech) a „Nejznám�jší 	ech Jan Nepomucký 
(Sv�tec s p�ti hv�zdami)“. Pokud budete mít zájem, nezmeškejte 
film „Dej mi duši a ostatní si ponech“, který vám p�edloží 
základní informace o salesiánech. Pr�vodní slovo k filmu 
pronese Marek Eben. Film bude vysílán 24. 12. 2008 ve 22:25 na 
	T 2 (zdroj: www.sdb.cz). 

   Ond�ej Málek, Kate�ina Kadlecová, Martin Rejšek 

HUDBA  O  VÁNOCÍCH 

Prožíváme nyní krásný �as – advent, plný radostného 
o�ekávání a nad�je; muzikanti již „finišují“ s hudební p�ípravou 
na Vánoce.  

Dovolte mi, abych vás pozvala na tradi�ní p�lno�ní mši 
svatou; již p�ed ní zazní fanfárovitá skladba bývalého 
krucemburského u�itele J. Konfršta „Vzh�ru vsta�te brat�i“. 
Radost z narození Ježíše v Betlém� umocní váno�ní mše 
Jaroslava O�enáška „V posvátné noci“. 

Na Boží hod váno�ní jsme p�ipravili drobné skladby, 
pastorely a váno�ní ordinárium sou�asného hudebního skladatele 
Stanislava Jelínka, to vše uvedeme p�i mši svaté. 

Na již tradi�ním svatošt�pánském koncertu (26. 12. v 16 
hodin) si vyslechneme koledy v úprav� K. Steckera v podání 
dív�ího sboru Giocoso a zaposloucháme se do známé 	eské mše 
váno�ní Jakuba Jana Ryby. Zpívá Krucemburský chrámový sbor 
a dív�í sbor Giocoso, doprovází Chalupá�ský komorní orchestr. 
T�šíme se na vás – poslucha�e a v záv�ru koncertu i zp�váky, 
nebo� si op�t spole�n� zazpíváme. 

Za zp�váky a muzikanty  
     Marta Rejšková       

ZÁKLADNÍ  UM�LECKÁ  ŠKOLA 

Žáci i u�itelé ZUŠ uspo�ádali v pond�lí 15. 12. v sále ZUŠ 
váno�ní vystoupení.  

DPS Giocoso si krom� váno�ního koncertu v kostele 
p�ipravil malý dárek pro seniory bydlící v dom� s pe�ovatelskou 
službou na Slavíkov�. Ve st�edu 17. 12. jejich domov rozezn�ly 
váno�ní koledy v podání dívek a jednoho hocha – varhaníka. 

Na záv�r mi dovolte pop�át nám všem, abychom mohli a 
dovedli prožívat váno�ní svátky v duchu nejznám�jší koledy a 
mohli pocítit opravdovou vnit�ní váno�ní radost a št�stí: Narodil 
se Kristus Pán, veselme se, z r�že kvítek vykvet nám, radujme se. 

                                                                            Marta Rejšková 

INFORMACE   
SPOLKU  P�ÁTEL  KRUCEMBURKU 

Spolek p�átel Krucemburku se nezam�niteln� zapsal do 
novodobé kulturní tradice Krucemburku od svého založení v zá�í 
roku 1992. Od té doby jsme uspo�ádali mnoho kulturních akcí. O 
této naší �innosti bylo již mnoho napsáno, a proto nechci vše 
znovu opakovat. Vždy jsme se zapojili do významných událostí 
našeho m�ste�ka a jejich pr�b�h jsme pomáhali zajiš�ovat.  

Vra�me se však k naší �innosti v roce 2008. Jist� mnozí 
z Vás zaznamenali, že jsme upustili od prodejních výstav malí��
z Vyso�iny. Vedl nás k tomu d�vod, že obrazy zna�n� podražily 
a staly se tím neprodejné. Tím jsme také p�išli o rabat, který jsme 
z prodeje obraz� m�li. Rovn�ž zajišt�ní výstavy bylo �asov�
náro�né a vstupné, které bylo dobrovolné, nám sotva pokrylo 
náklady na po�ádání výstavy. 

Také náš pravidelný zájezd do divadla, tak jak jsme ho 
po�ádali každoro�n�, se letos neuskute�nil. Vinu na tom má 
p�edevším skute�nost, že se hrají moderní divadelní hry, a t�m 
zejména starší lidé nerozum�jí; jak jsme se již n�kolikrát 
p�esv�d�ili, z takového p�edstavení jsme odjížd�li zklamaní. 

Proto naší hlavní náplní byl zájezd po kulturních památkách 
naší vlasti. Letos jsme navštívili Muzeum �emesel v Letohrad� a 
Perníkovou chaloupku pod Kun�tickou horou v Pardubicích. 
Zájezd byl velice zajímavý a v��ím, že nebylo nikoho, komu by 
se nelíbil.  

V �íjnu jsme uspo�ádali vzpomínkovou besedu o první 
sv�tové válce a jejím prožívání obyvateli Krucemburku. Tyto 
akce publikujeme v regionálním tisku, zejména ty události, které 
se udály v Krucemburku.  

Jen jedna v�c nás velice trápí: �lenové Spolku jsou již 
p�evážn� staršího v�ku. P�ejeme si, aby si cestu k nám našli 
mladí lidé a d�ti, abychom m�li pokra�ovatele v naší �innosti.  

       Pavel Vomela, p�edseda Spolku 

CYKLO  KLUB  PLASTOCHEM  
SEZONA  2008 

V letošní sezon� Cyklo klub Plastochem za�al p�ípravu jako 
každoro�n� na b�žkách a posléze v b�eznu na �trnáctidenním 
soust�ed�ním na špan�lském ostrov� Mallorca. 

Za p�íznivého po�así se poda�ilo najet více kilometr�, než 
bylo v plánu, a proto toto soust�ed�ní lze považovat za výborné 
zahájení sezony. Na Mallorce byli jako každoro�n� i naši in-line 
brusla�i, kte�í zde zahájili hlavní p�ípravu na �ervnový závod 
LeMans24hodin. I brusla�i díky stabilnímu po�así najeli spoustu 
kilometr� a též se skv�le p�ipravili na nastávající sezonu. 

Po návratu z Mallorcy se ihned rozjela závodní sezona, která 
z d�vodu konání letní olympiády v Pekingu za�ala velice brzo. 
Už 15. dubna se jel první závod �eského poháru XC
v Pardubicích. Za ú�asti mnoha zahrani�ních závodník�, kte�í se 
snažili závodit na všech dostupných závodech práv� kv�li 
získání bod� v kvalifikaci na olympiádu, dojel Tomáš na 52. 
míst� a Betty na 17. míst�

Druhý závod �eského poháru se konal v Teplicích. Betty 
p�ijela do cíle na 15. míst�. I v závod� muž� Elite bylo mnoho 
zahrani�ních závodník�. Tomáš skon�il na 36. p�í�ce. T�etí 
pohárový závod se konal v Karlových Varech. Betty byla 11. a 
Tomáš 25. 	tvrtý pohárový závod se jel ve Špindlerov� Mlýn�. 
Betty byla po defektu 15. a Tomáš 38.  
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Mistrovství �R  (Velké Losiny). Betty a Tomáš p�ijeli do 
Losin již v pátek, aby si v klidu projeli mistrovskou tra�. 
V sobotu na n� �ekala štafeta, v ned�li Betty závod žen a Tomáše 
závod Elity. V sobotu startovaly kategorie žáci, žákyn�, kadeti, 
kadetky, muži open a masters. V 16:30 m�ly startovat štafety. 
Kv�li dešti a krupobití, které náhle zasáhlo konec závodu muži 
open a masters, se start odložil o 15 minut. Na startu bylo 
p�ipraveno 14 štafet. Naši štafetu výborn� odstartoval a mezi 
prvními p�ivezl k p�edávce Tomáš Stuna a na tra� vyjela Alžb�ta 
Havlasová, ta p�edávala štafetu juniorovi Radkovi Ostr�ilovi, 
který do cíle p�ijel na 8. míst�. V ned�li jako první odstartovali 
junio�i, po nich se na tra� vydaly ženy a juniorky a jako poslední 
a zárove� nejsledovan�jší kategorie odstartovali muži elite. Tra�
byla po sobotním dešti blátivá. Betty dojela na 14. míst� a Tomáš 
p�ijel na krásném 22. míst�.  

Finále �eského poháru v XC se konalo v Ku�imi. Betty 
byla 15. a porazila n�které holky, které v pr�b�hu sezony 
neporážela. Tomáš dojel na 30. míst�. 

V celkovém po�adí se Betty umístila na 8. míst�, Tomáš          
v celkovém po�adí na 35. míst� 	eského poháru XC. Tato �ísla 
budou mít p�íští rok na �ídítkách p�i prvním závodu.   

Zú�astnili se také n�kolika závod� na Vyso�in�.  
Zlaté kolo Vyso�iny (Ruda u Velkého Mezi�í�í). Betty po 

nebezpe�ném pádu na šestém kilometru p�ijela nakonec jako 
první žena do cíle sto deset kilometr� dlouhého závodu. Tomáš 
p�ijel na krásném 2. míst� v celkovém po�adí.  

Chlubna cup. Série závod� (závody silni�ní nebo MTB) se 
konala v okolí Ž�áru nad Sázavou. Zde se naši závodníci 
pravideln� umis�ovali na 1. až 2. míst�. 

Silni�ní �asovka do vrchu a silni�ní etapa v dvanáctiboji 
Ž	árské ligy mistr�. Zde Tomáš vyhrál �asovku; v silni�ní 
etap� prohrál spurt a skon�il na 2. míst�. Betty silni�ní etapu 
vyhrála, ale v �asovce se umístila na 2. míst� se ztrátou 13 vte�in.  

Horem dolem Vyso�inou. Závod se tradi�n� konal v kv�tnu 
ve Ž�áru nad Sázavou u Pilské nádrže. Tomáš zde vyhrál 90 km 
dlouhou tra�. Betty po celou dobu závodu vedla, ale kv�li chyb�
kousek p�ed cílem dojela na 2. míst� v kategorii žen.  

Pohár Železných hor. V sérii silni�ních závod�, v�tšinou 
�asovek, které se konaly v kopcích Železných hor, Betty 
s Tomášem suverénn� vyhrávali.  

Cyklo klub Plastochem se stal spolupo�adatelem závodu 
v Hlinsku – Mistrovství Pardubického kraje a Kraje Vyso�ina 
v cross country. Jako první na start se postavili nejmladší 
závodníci. Náš Martin Má�el si do cíle p�ijel pro dres Mistra 
Kraje Vyso�ina. Betty jela od startu za Pavlínou Šulcovou, která 
si své první místo bezpe�n� pohlídala. Betty p�ijela na 2. míst�, 
ale i tak se stala mistryní v cross country pro Kraj Vyso�ina. 
T�etí v celkovém po�adí žen p�ijela do cíle Martina Pelánová a 
zárove� se stala vicemistryní Kraje Vyso�ina.  

Nejo�ekávan�jší byl závod muž�. Hned po startu nasadil 
Tomáš tempo, kterému ostatní závodníci nesta�ili, a v každém 
z 5 okruh� m�l nad svými soupe�i stále v�tší a v�tší náskok. Po 
zásluze zvít�zil a získal i dres pro mistra Vyso�iny.  

Doubrava Vyso�ina tour. Betty i Tomáše potkaly defekty 
kol, a proto Tomáš nemohl bojovat o první místa a musel se 
smí�it se 7. Betty nakonec dojela první.  

Okolo Libice MTB. V sobotu 30. srpna se konal v Libici nad 
Doubravou MTB závod na 30 km. Tomáš p�ijel první 57 minut 
od startu. Betty p�ijela do cíle také první asi s patnáctiminutovým 
náskokem na druhou ženu, v �ase 1:09:25. 

Merida bike Vyso�ina. Marathon 80 km, marathon 40 km a 
sprint XC, který byl v p�ímém p�enosu 	eské televize 	T 4 
sport. Do Nového M�sta p�ijely bikové hv�zdy, jako jsou José 
Antonio Hermida, Ralph Naef, Yader Zoli, Elizabeth Osl a další.  

Jako první závod byl na programu marathon m��ící 80 km. 
Odstartoval v 9 hodin. Tohoto závodu se zú�astnili Tomáš Stuna 
a Josef Stuna. Tomáš odstartoval výborn� a držel se na špici. 
Bohužel p�ed koncem prvního kola m�l defekt, který ho zdržel 

asi o 10 minut. Do cíle p�ijel jako pátý, ve své kategorii obsadil 
bramborovou pozici. Josef Stuna p�ijel do cíle na 10. míst� ve 
své kategorii.  

Druhý závod v po�adí byl marathon 40 km. Toho se 
zú�astnila Betty Havlasová. Odstartovala dob�e a p�es polovinu 
závodu si držela pr�b�žné první místo v ženách p�ed Kate�inou 
Neumannovou. Nakonec obsadila 3. místo.  

Betty i Tomáš se zú�astnili prestižního závodu – MTB 
SPRINT, který se p�ímým p�enosem vysílal na programu 	T 4 
SPORT. Tomáš se z kvalifikace bohužel neprobojoval do finále 

kv�li únav� z osmdesá-   
tikilometrového mara-   
thonu. Betty se díky 
nízkému po�tu závodnic 
probojovala, ale byla též 
znát únava z p�edchozí-  
ho závodu a byla 
vy�azena v první finá-  
lové jízd�.  
�asovka Sloupno u 

Chot�bo�e. Konala se 
po náro�ných dvou 
sobotních závodech 
v Novém M�st� na 
Morav� (Merida bike 

Vyso�iana), ale i p�es únavu Betty s Tomášem dokázali, že 
�asovky a hlavn� �asovky do vrchu jim opravdu jdou, a stali se 
králi Železných hor. 

Spezialized rally Sudety. Na marathon v Teplicích nad 
Metují se tradi�n� každoro�n� vydal náš tým ve složení Tomáš 
Stuna v kategorii ELITE na trati dlouhé 123 km, stejn� jako 
Josef Stuna v kategorii do 50 let a Betty Havlasová kratší 
variantu dlouhou 63 km. První do cíle dorazila Betty v �ase 
2:43:12, který znamenal 6. místo v ženách. Na dlouhé trati se 
mezitím Tomáš propracovával postupn� z 25. místa na kone�né 
13. místo �asem 5:32:05. To znamenalo 8. p�í�ku v ELIT
. Josef 
Stuna se po defektu v první t�etin� závodu dostal do cíle na 33. 
míst� v kategorii M40. 

Poslední závod Tomáše a Betty byl MTB Veloservis cup, 
který se jel za krásného slune�ního po�así v Havlí�kov� Brod�. 
Jeden okruh m��il cca 6 km a závodníci m�li p�ed sebou závod 
trvající hodinu + 1 kolo. Tomáš s Michalem Bubílkem hned na 
startu nastoupili a vytvo�ili si b�hem 6 kol závodu 
n�kolikaminutový náskok. Tento závod rozhodl až záv�re�ný 
spurt. Tomáš skon�il druhý o dv� vte�iny. Betty nesta�ila jen 
n�kolikanásobné mistryni 	R a do cíle p�ijela druhá. 

Tento závod byl p�knou te�kou za uplynulou sezonou, se 
kterou jsou Betty s Tomášem velice spokojeni. 

FUTSAL  V KRUCEMBURKU 

Zdravím všechny �tená�e 
krucemburského zpravodaje. 
Jmenuji se Miroslav Zvolánek a rád 
bych vám p�edstavil náš nový 
fotbalový klub, zam��ený p�edevším 
na futsal. Tento klub jsme založili 
p�edevším pro bývalé fotbalisty, 
kte�í skon�ili p�ed�asn� ve svých 
klubech a nebo nedostávali tolik 
prostoru pro hraní. V první sezon� jsme se p�ihlásili do nejnižší 
sout�že futsalu  v Hlinsku. Poda�ilo se nám dostat se i do play off 
o postup do vyšší sout�že, ale ve vy�azovacích zápasech se nám 
moc neda�ilo, a�koliv jsme m�li jednu z nejlepších obran 
v sout�ži. I když máme spoustu dobrých hrá��, nejdeme 
bezhlav� za postupem a hrajeme hlavn� pro sebe a pro partu. To 
znamená, že dostávají šanci i hrá�i, kte�í nejsou obda�eni 
fotbalovým nadáním. V našem týmu jsou hrá�i od 15 do 28 let a 



14 

máme tém�� 20 �len�. Všechno, co je spojené s tímto sportem, si 
hradíme sami, i když se našlo n�kolik lidí, ale i firem, kte�í nám 
dali d�v�ru a pomohli nám s financováním futsalové sout�že a 
s nákupem sportovních pot�eb.  

Od ned�le 23. 11. za�al další ro�ník futsalové sout�že               
v Hlinsku. Minulý rok jsme skon�ili na �tvrtém míst� z t�inácti. 
Letos bychom cht�li skon�it op�t v pop�edí tabulky. Díky našim 
výsledk�m v minulém roce jsme se posunuli o t�ídu výš, a to 
když byla letos založena III. t�ída Hlinsko. Do týmu p�ibyli i t�i 
noví hrá�i v�etn� branká�e, od nichž si slibujeme ješt� lepší 
vyztužení obrany. V p�ípravných zápasech si tito hrá�i vedli 
dob�e a velké zlepšení bylo vid�t i na hrá�ích, kterým to minulý 
rok ješt� tolik nešlo. Letos bude podstatn� mén� zápas�, a proto 
pokud chceme usp�t, musíme se vyvarovat zbyte�ných chyb a 
dát do hry maximum. Doufám, že se nám to poda�í, a pokud 
bychom m�li št�stí, rádi bychom na konci sezony ulovili i 
n�kterou z trofejí.  

Zajímá vás, 
co plánujeme do 
budoucna? Toto 
léto jsme si 
ud�lali výlet na 
Slovensko, p�i 
kterém jsme 
navštívili 
termální prameny 
ve Vrbov�, prošli 
jsme Tatry a 
zavítali jsme na 
Spišský hrad. Pak 
jsme se sešli 
s Perunem Hluboká v Bolešov�, kde jsme s nimi odehráli dv�
p�átelská utkání proti místním fotbalist�m. P�íští rok bychom to 
cht�li zopakovat a projet i jiné státy. Na léto jsme pozváni na 
n�kolik dobrých turnaj� a plánujeme i jiné zajímavé akce. 

Vše o našem klubu se m�žete do�íst na našich internetových 
stránkách www.fcvk.wgz.cz nebo na nást�nce klubu TJ Spartak 
Staré Ransko. 

Na záv�r bych cht�l srde�n� pod�kovat všem, kte�í nám fandí 
a drží p�st�, našim hrá��m za �as a energii, kterou do zápas�
vkládají, a i všem ostatním, kte�í se o nás zajímají. V neposlední 
�ad� bych cht�l pod�kovat Lu�kovi Strašákovi a celému Perunu 
Hluboká za velkou podporu a pomoc p�i zakládání našeho klubu. 
Samoz�ejm� nemohu zapomenout ani na sponzory – za jejich 
d�v�ru, finan�ní a v�cné dary, které nám velice pomohly. Naši 
sponzo�i jsou: Hosp�dka u Pecin�, Krucemburk, Elasta Vestil, 
Krucemburk, Projektové práce – Lukáš Dohnal, Krucemburk, 
Projektové práce – Jaroslav Dohnal, Krucemburk, Zednické 
práce – Miroslav Zvolánek, Krucemburk, ELKO – Kopecký 
Václav, Krucemburk, Dušan Belec ml., Krucemburk, Václav 
Vavroušek, Staré Ransko, Tomáš Otradovský, Havlí�k�v Brod 

Všem bychom cht�li pop�át veselé Vánoce a hodn� št�stí a 
zdraví do nového roku 2009.  

    Za FC Vini�ky Krucemburk Miroslav Zvolánek      
      

TRADI�NÍ  LIDOVÁ  VÝROBA 
Váno�ní a velikono�ní ozdoby ze d�eva, bytové dopl
ky, 
r�zné dekorativní p�edm�ty, medovky, me�e, píš�alky, 

vy�ezávaná zví�átka, p�ív�sky, zápichy, misky, svícny, atd. 

Ji�í Myška
Nade Mlejnem 441 
582 66 Krucemburk

 Tel.: 732 893 574            www.vyrobaozdob.zde.cz 

      TJ  SPARTAK   
      STARÉ RANSKO   
      V  ROCE  2008 

Rok 2008 jsme zahájili Sportovním plesem v sokolovn� v 
Krucemburku. I když jsme m�li díky sponzor�m bohatou 
tombolu, byl to již n�kolikátý ples v Krucemburku, a tak ú�ast 
nebyla p�íliš velká. Snad to p�íšt� bude lepší. 

Další naší akcí bylo „Pálení �arod�jnic“, které jsme tradi�n�
d�lali u kabin ve Starém Ransku. Myslím si, že se všichni 
pobavili a ú�el sejít se s p�áteli a pobesedovat se naplnil. 

V kv�tnu p�ed poutí jsme posbírali železný šrot. Je 
p�ekvapivé, co šrotu nám obyvatelé Starého Ranska p�ipravili, 
p�estože ho sbíráme každý rok. D�kujeme jim za podporu. 

V �ervnu jsme zorganizovali D�tský den. D�ti si na h�išti 
zasout�žily, vyhrály spoustu cen a š�astné odcházely dom�. 

Poslední akcí, kterou jsme pro d�ti a ve�ejnost p�ichystali, 
byla mikulášská nadílka. Díky p. ing. Bencovi jsme mohli 
tradi�n� pozvat d�ti i dosp�lé na sál firmy BeHo, aby si všichni 
zatancovali a d�ti si odnesly i balí�ek od Mikuláše. 

V záv�ru vý�tu bych ráda pod�kovala všem po�adatel�m, 
organizátor�m a sponzor�m, bez nichž bychom tyto akce 
nemohli uspo�ádat. 

ASPV   
V listopadu jsme se zú�astnili závod� „Zimní �ty�boj“. 

V okresním kole jsme v konkurenci Ždírce n. D., Chot�bo�e, 
Nové Vsi, Mal�e a Havlí�kova Brodu usp�li a se sedmi d�tmi 
postoupili do krajského kola. Ani tady jsme neud�lali ostudu, a 
p�estože se s d�tmi na cvi�ení nescházíme, musím je pochválit za 
snahu, bojovnost a vynikající reprezentaci našeho oddílu. 

FOTBAL
Po zimní p�íprav� naši hrá�i nastoupili druhou �ást 

mistrovské sout�že okresního p�eboru ro�níku 2007/2008. 
V sout�ži máme �ty�i mužstva – starší p�ípravka, žáci, dorost a 
muži. Po výborných výsledcích se umístila na p�edních místech 
tabulky. Starší p�ípravka, žáci a muži skon�ili na t�etím míst� a 
dorost na šestém. Nutno dodat, že v mužstvu dorostu po pádu 
z krajské sout�že nastala hrá�ská obm�na: starší hrá�i odešli a 
nastoupili mladší. Proto to chce �as, než se mužstvo 
zkonsoliduje. 

V lét� prob�hl turnaj p�ípravek a po�adatel�m za n�j 
d�kujeme. 

Po letní p�íprav� jsme nastoupili do sout�žního ro�níku 
2008/2009. Máme ho dob�e rozehraný. Starší p�ípravka a žáci 
jsou na 7. míst�, dorost je �tvrtý a muži na 5. míst�. Uvidíme, jak 
zimní p�íprava pom�že dosáhnout na ješt� lepší výsledky. 
V našem fotbalovém oddílu máme i mladší p�ípravku. Ta však 
není p�ihlášená do sout�že, ale piln� trénuje a svoje dovednosti si 
ov��uje p�i p�átelských utkáních. Musím konstatovat, že díky 
ob�tavosti tatínk� našich nejmenších hrá��, z nichž se 
v listopadu stali držitelé trenérské licence „C“, a ostatních 
trenér� si vychováváme dobrou základnu pro budoucí fotbal.

Záv�rem bych cht�la všem pod�kovat, a� už to jsou trené�i, 
cvi�itelky, hrá�i �i všichni ostatní, kte�í se starají o kabiny, o 
h�išt�, materiální zázemí. Všem t�m pat�í obrovský dík. D�láme 
to všichni ve svém volném �ase a naší odm�nou je dobrý pocit, 
že n�co d�láme pro své d�ti, mládež i dosp�lé. Zárove� d�kuji 
sponzor�m a M�stysi Krucemburk, že nás podporují v naší 
�innosti. I jim pat�í velký dík. 

Dovolte mi, abych Vám všem jménem VV TJ Spartak Staré 
Ransko pop�ála krásné Vánoce a hodn� zdraví, pohody a 
úsp�ch� v novém roce. 

        Miroslava Slana�ová 

Zpravodaj m�styse Krucemburk, vydání 4/2008. Vydává Ú�ad  m�styse Krucemburk, e-mail: redakce@krucemburk.cz Redak�ní rada: Tomáš Trávní�ek, Roman 
Dopita, Ji�ina Moravcová, Marie Šillerová, Petr Coufal, Pavel Vomela, Ji�í Havlí�ek, Ji�í Zeman. Šéfredaktor Roman Dopita, jazyková korektura Ji�í Zeman, grafická 

úprava Tomáš Trávní�ek. Registra�ní zna�ka MK �R E 17399. P�íští uzáv�rka 2. 3. 2009. Redak�ní rada si vyhrazuje právo p�ísp�vky krátit a upravovat.
Tiskové chyby vyhrazeny, názory vyjád�ené v �láncích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Vytiskl UNIPRESS Ž�ár nad Sázavou.
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PERUN CUP 2008

V sobotu 13. 9. 2008 po�ádal PERUN HLUBOKÁ na 
fotbalovém plácku v Hluboké 11. ro�ník fotbalového turnaje 
PERUN CUP. Osm tým� rozd�lených do dvou skupin zm��ilo za 
p�íjemného slunného po�así své fotbalové um�ní. 

Letošní ro�ník byl charakteristický p�edevším velkou 
vyrovnaností. Až na dva zápasy ve skupinách a finále skon�ily 
všechny maximáln� vít�zstvím o jeden gól, o postupujících ze 
skupin rozhodovaly až poslední zápasy ve skupinách a krom�
finále se ve všech zápasech play-off a zápasu o 5. místo 
rozhodovalo v penaltovém rozst�elu, a to až v druhých sériích!!! 
Zde vidíte, jak tenká byla hranice mezi úsp�chem a neúsp�chem 
na tomto turnaji. 

Ve finálovém zápase obhájil domácí PERUN lo�ské 
vít�zství, když zdolal Dream team góly Jirky Málka a Vítka. 
A�koliv se PERUN obával o postup ze skupiny, k �emuž jim 
pomohla remíza jejich rival� Sokola Krucemburk s Ohradou, 
postupem �asu se neustále zlepšoval a s jistou dávkou št�stí a s 
pomocí výborného výkonu gólmana Tomáše Janá�ka vystoupal 
až na vrchol.  Dream team, mladší odnož Janovic, dokázal, že v 
Janovicích pracují s mládeží na výbornou, a kone�né druhé místo 
je pro Janovice velkým p�íslibem do budoucna. Sokol 
Krucemburk – to je kapitola sama pro sebe. Jako vždy: nejv�tší 
favorité turnaje, všichni soupe�i si myslí, že vyhrají, všichni v�dí 
o jejich nesporných fotbalových kvalitách, jako tém�� vždy 
skon�ili t�sn� pod vrcholem. Sokol pomýšlel na víc, ale co by 
jiní dali za t�etí místo... 

Záv�rem chceme pod�kovat všem aktér�m, po�adatel�m, 
rozhod�ím (Martin Šarkány, Franta Holcman), starostovi 
Krucemburku p. Havlí�kovi a sponzor�m (Pivovar Rychtá� a 
Zem�d�lská a.s., Krucemburk). 

Kone�né po�adí
1. PERUN HLUBOKÁ 
2. Dream team 
3. Sokol Krucemburk 
4. Chlum�tín 
5. Ohrada 
6. Parta hits 
7. Ž�ár nad Sázavou 
8. Vini�ka 
nejlepší hrá�: Václav Záv�ta (Janovice) 
nejlepší st�elec: Jan Horák (Chlum�tín)  –  5 gól�

Lud�k Strašil 

ŠACHOVÝ  KROUŽEK 

Od zá�í za�al pracovat šachový kroužek. Žáci se scházejí 
každý pátek od 17 do 18 hodin v místní sokolovn�. U�í se 
pravidla této královské hry, nejr�zn�jší taktiky a finty. Dosp�lí se 
scházejí také v pátek od 18 do 20 hodin. Leckdy se to však 
protáhne i do pozd�jších hodin.  

Náš šachový oddíl se ú�astní Krajské sout�že západ a               
v minulé sezon� skon�ili na 6. míst� z 10 oddíl�.  
Každým rokem se po�ádá váno�ní  turnaj o putovní pohár, ten 
poslední skon�il: 1. Kafka R., 2. Janá�ek.T., 3. Hran�ík M.   

Také se po�ádá ve�ejný turnaj pro dosp�lé i d�ti; koná se na 
ja�e v Pohostinství Pepíno. Poslední se uskute�nil 8. 3. 2008, 
zú�astnilo se ho 26 hrá��, z toho 7 žák� a žáky�. 
Dosp�lí: 1. Hran�ík M. (Ždírec), 2. Janá�ek T. (St. Ransko), 3. 
Smejkal M. (Ž�ár n. S.). 
Žáci: 1. Janá�ek J. (Hlinsko v 	.), 2. Janá�ek T. (St. Ransko), 3. 
Janá�ek F. (St. Ransko), 4. Strašil M. (Krucemburk), 5. Soukup 
J. (Krucemburk),  
Žákyn�: 1. Hospodková Š. (Hlinsko v 	.), 2. Soukupová A. 
(Krucemburk ).   

Žákovskou šachovou sezonu zakon�ujeme turnajem                   
v sokolovn�. V minulém se zú�astnilo 7 žák�: st. ž.: 1. Janá�ek 
T., 2. Strašil M., 3. Coufal J.; ml. ž.: 1. Janá�ek F., 2. Soukup J., 
3. Pálka P.; žákyn�: Soukupová A.  

Pravideln� se také ú�astníme turnaj� v Havlí�kov� Borové a 
P�ibyslavi. Z p�ibyslavského klání jsme si p�ivezli krásné 1., 2., 
23. a 24. místo (Hran�ík M., Janá�ek T. st., Janá�ek F. a T.) z 26 
hrá�� a z Borové 2., 5., 6., 8. (Janá�ek T., Hran�ík M., Kašpar L., 
Hran�ík J.) z 20 hrá��. 
 Za šachový oddíl TJ. Sokol Krucemburk   

Tomáš Janá�ek 

KINO KRUCEMBURK 
LEDEN 2009 

03.01.  D
TI NOCI  
10.01.  STAR WARS 
17.01.  ROLLING STONES 
22.01.  O TÉ VELKÉ MLZE 
24.01.  RUDÝ BARON 
31.01.  HLÍDA	 	. 47 

ÚNOR 2009 
07.02.  ANGLICKÉ JAHODY 
12.02  MACH A ŠEBESTOVÁ 
14.02.  KOZÍ P�ÍB
H – POV
STI STARÉ PRAHY 
14.02.  JUNO 
21.02.  HELLBOY II 
28.02.  OKO DRAVCE 

Informace na tel.: 724 362 660 

Redak�ní oprava
V �. 3/08 Zpravodaje m�styse Krucemburku v �lánku Naše 

p�íroda došlo p�i p�episu k chyb�. P�edposlední v�ta  má správn�
znít: Je to ostuda tohoto státu (Kypr), který je �lenem EU. 
	lánek byl rovn�ž podstatn� zkrácen z d�vodu nedostatku místa. 
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