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VELIKONO�NÍ  SVÁTKY  U  NÁS   
A  VE  SV�T�

Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný, 

nedáte-li malovaný, dejte aspo� bílý, 

slepi�ka vám snese jiný! 

Za kamny v koutku na vrbovým proutku, 

proutek se ohýbá, vají�ko se kolíbá, 

proutek se zláme, slepi�ka z n�j spadne. 

Vají�ko se odkulí do strej�kovy stodoly, 

vají�ko k�áp, slepi�ka kdák, 

panímámo, máte mi ho dát!

 Máme tu jaro a k n�mu neodmysliteln� pat�í velikono�ní 
svátky. Jak se slaví u nás, všichni dob�e víme. Kluci pletou 
pomlázky a p�edhán�jí se, kdo vykoleduje více vají�ek, d�v�ata 
malují vají�ka a doufají, že nadílka pomlázkou od kluk� nebude 
tolik bolet. 
 Poj�me se spolu podívat, jak se slaví velikono�ní svátky v 
jiných státech sv�ta. 

Více na stran� �. 9 

PTÁME  SE  NA  TO,  CO  VÁS  ZAJÍMÁ 

 Máme tu jaro a tím i první �íslo našeho 
zpravodaje v letošním roce. Poslední váno�ní 
zpravodaj byl plný p�ání, plán� a p�edsevzetí do 
nového roku. Pane starosto, ub�hlo nám první 
�tvrtletí nového roku; nakolik se da�í m�stysi tato 
novoro�ní p�edsevzetí? 
Nevím, jestli plány obce, respektive m�styse, lze zahrnout mezi 
novoro�ní p�edsevzetí, ale práce na dokon�ení komunikace Na 
Liškov� jsou ve skluzu z d�vodu ješt� stále zimního po�así, ale 
v pr�b�hu jara budou práce ukon�eny. 
V záv�ru roku jsme dokon�ili úpravu ob�adní sín� – nové 
žaluzie, nové podlahové krytiny a v celé budov� byly vym�n�ny 
staré (d�ravé) radiátory a budova MÚ byla vymalována. 
Na projek�ních pracích spojených s akcí „Komplexní úpravy 
Vini�ek“ se pracuje. K malému zdržení došlo z d�vodu vyžádání 
nového projednávání a nového vyjád�ení ze strany CHKO Ž�ár 
n. S., protože jsme údajn� m�li v úmyslu zni�it (dle anonymního 
telefonátu) chrán�ný strom. P�i p�íprav� podklad� jsme zjistili, 

že komunikace na Vini�kách nebyly vyjmuty ze zem�d�lského 
p�dního fondu. A toto vše protahuje dokon�ení p�íprav a 
zpracování žádosti do ROP. 

Více na stran� �. 5 

UMÍTE  UPÉCT   
VELIKONO�NÍ  MAZANEC?  

 Malovaná vají�ka, jidáš, 
velikono�ní beránek, to jsou 
dobroty, které k Velikonoc�m 
neodmysliteln� pat�í. K nim 
také pat�í do zlatova upe�ený 
velikono�ní mazanec. A tak se 
ptáme: umíte ho upéct? Ne? 
Nevadí. Máme pro vás tradi�ní 
recept, se kterým bude mít i 
mén� zru�ná hospody�ka 
veliký úsp�ch. 

Více na stran� �. 13

STARÁ  ZASTÁVKA  NA  NÁM�STÍ 
ST�EDEM  POZORNOSTI  MLÁDEŽE 

 Už jsou dávno pry� ty doby, kdy se mládež scházela v 
Hájku, na Kordule, prost� na místech, kde byla co nejdále od 
dosp�lých a ostatním ne na o�ích. Dnes je st�edem pozornosti 
mladých stará zastávka na nám�stí, kterou pojali za vlastní 
klubovnu. Zda to zastávce a nám�stí prospívá, posu�te sami. 

Více na stran� �. 2 



PO�ASÍ  V  KRUCEMBURKU   
V  ROCE  2008 

V roce 2008 spadlo v Krucemburku 748,2 mm srážek. 
M�sí�ní pr�m�r �inil 62,3 mm (1 mm = 1 litr na m2). Nejvíce 
srážek spadlo v �ervenci 89,9 mm, nejmén� v únoru 34,7 mm. 
Nejvíce srážek za 24 hodin spadlo 14. �ervence 30,5 mm a 15. 
�ervence 28,0 mm. Od 1. ledna do 31. prosince spadlo 
v Krucemburku celkem 61 cm sn�hu. Nejvíce sn�hu za 24 hodin 
spadlo 21. listopadu, a to 9 cm. Nejv�tší 
výšky dosáhla sn�hová pokrývka ve 
ve�erních hodinách 24. listopadu – 14 cm. 
Rozložení srážek b�hem roku: 

Leden 66,0 mm, sníh 2 cm 
Únor  34,7 mm, sníh 0 cm 
B�ezen 85,9 mm, sníh 30 cm 
Duben 37,3 mm 
Kv�ten 65,1 mm 
�erven 79,4 mm 
�ervenec 89,9 mm 
Srpen 82,1 mm 
Zá�í 52,6 mm 
�íjen 39,0 mm 
Listopad 71,7 mm, sníh 21 cm 
Prosinec 44,4 mm, sníh 8 cm 

Nejnižší teplota byla nam��ena 17. února ráno, a to –13° C. 
První bou�ka p�išla 1. b�ezna. Nejteplejším dnem byl 29. 
�ervenec, kdy v odpoledních hodinách vystoupila teplota na 32°. 
Nejteplejší noc byla z 29. na 30. �ervenec, kdy teplota neklesla 
pod 19° C. B�hem roku však nebyla žádná tropická noc, tj. no�ní 
teplota nedosáhla 20° C. Zato bylo v roce 2008 t�ináct tropických 
dn�, tzn. že v t�chto dnech teplota dosáhla nejmén� 30° C. 
Prvním tropickým dnem byl 31. kv�ten, posledním 6. zá�í. 
Letních dn� – tj. dn� s odpolední teplotou od 25 do 29° C – bylo 
v pr�b�hu roku 35. První letní den byl 27. 5., poslední 11. 9. 

Pro po�así tohoto roku byly typické �asté silné v�try. První 
z nich p�išel již 3. ledna. Naši oblast však našt�stí nezasáhl, ale 
v nedalekém Svratouchu dosahoval rychlosti až 107 km/hod. 
V ned�li 2. b�ezna zasáhl území našeho státu orkán Emma, který 
dosahoval v horách rychlosti až 140 km za hodinu. Na území 
státu zp�sobil zna�né materiální škody, zavinil zpožd�ní vlak�, 
výpadky elektrické energie a také smrt 2 osob. Naši oblast také 
minul. Naši oblast však krátce zasáhla vich�ice 25. �ervna ve�er, 
která doprovázela silnou bou�ku. Ta také zp�sobila výpadek 
elektrického proudu. �asté silné a studené jihovýchodní v�try se 
u nás projevily zejména koncem listopadu a v prosinci.  

Celkov� byl rok 2008 pom�rn� p�íznivý. Zima na po�átku 
roku byla mírná, konec jara i léto byly teplé. Teplý, s menším 
množstvím vodních srážek, byl i podzim, což vyhovovalo 
zem�d�lc�m p�i sklizni podzimních plodin. 

Podle hlášení pana Františka Holase i na základ� vlastních 
pozorování sestavil místní kroniká� Václav Janda. 

Jaro na sebe nenechalo dlouho �ekat. Na první fotce vidíte 
krucemburskou zasn�ženou zahradu 24. 3. a na druhé tu samou 
zahradu o pouhé �ty�i dny pozd�ji 28. 3.             foto redakce 

SV�CENÍ  MOTOROVÉHO  �LUNU   
NA  VELKÉM  DÁ�KU 

�lun po rekonstrukci
1. kv�tna 2009 v 16 hodin prob�hne na Velkém Dá�ku 

v prostoru p�ed hrází sv�cení nov� repasovaného, dnes již 
historického motorového �lunu, který od svého prvopo�átku 
pat�il na Velké Dá�ko. 

Sv�cení bude provád�t kn�z �ímsko-katolické farnosti 
Krucemburk P. Mgr. Gabriel Burdej za p�ítomnosti pozvaných 
host�. Tento akt bude slovem 
provázet moderátor Roman 
Dopita. 

O navrácení �lunu na Velké 
Dá�ko a jeho zprovozn�ní se 
postaral prezident Windsurfing 
Clubu Velké Dá�ko Vladimír 
Ehl za nemalé pomoci mladých 
mechanik� z nedalekých 
Škrdlovic a Polni�ky (Honza 
J�n, David Buká�ek, Lukáš Groch)                   �lun p�ed rekonstrukci

Historie �lunu 
Mahagonový d�ev�ný motorový �lun Wartburg vyrobený  p�ed 

35 lety v r.1974 ve východním Berlín�. 
První majitelem v �eskoslovensku byla obec Škrdlovice, která 

ho vlastnila do roku 1991. 
25. 4. 1991 byl �lun bezúplatn� p�eveden na T�lovýchovnou 

jednotu Ž�as, Ž�ár nad Sázavou.  
31. 7. 2001 koupil �lun pan Josef Ehl, Hronov. 
29. 5. 2008 se stal vlastníkem Windsurfing Club Velké Dá�ko. 
22. 8. 2008 byl �lun po deseti letech zkušebn� spušt�n na vodu 

u p�íležitosti závod� dra�ích lodí. 
Vladimír Ehl 

STARÁ  ZASTÁVKA  NA  NÁM�STÍ 
ST�EDEM  POZORNOSTI  MLÁDEŽE

Pokra�ování ze strany 1 
Vážení spoluob�ané, 

cht�la bych, abychom se 
všichni zamysleli nad naší 
mládeží, která se nyní scházívá 
na místním nám�stí. Z�stává 
tam po ní velká spouš	. Musím 
se p�iznat, že m� osobn� to 
nenechalo chladnou. Usilovala 
jsem proto, aby mladí po sob�
alespo� ten nejv�tší nepo�ádek uklidili, což se také stalo. 
V sobotu 21. 3. 2009 uklízeli pouze 4 mladí, ale v ned�li jich 
bylo daleko více. Jsem velice ráda, že pochopili, alespo� n�kte�í 
z nich, že to je špatná vizitka naší obce i jich samotných. T�m, 
kte�í to pochopili, bych cht�la pod�kovat. A Vám ostatním? 
Doporu�uji: zamyslete se sami nad sebou. 

Apeluji také na rodi�e naší mládeže, aby se pokusili více 
zajímat o to, jak a kde jejich d�ti tráví sv�j volný �as. 
V n�kterých situacích bych se �ídila heslem: ,,D�v��uj, ale 
prov��uj!!“                                    Ji�ina Moravcová 



Z  D�NÍ  V  MŠ 

Po Novém roce jsme se sešli plni dojm� z Vánoc. Zážitky z 
prožitých váno�ních svátk� se objevily nejen v podob� výkres�
na nást�nkách, ale i ve sd�lování zážitk� a v tvo�ivých hrách. 

V m�síci lednu nás po n�kolika letech „navštívily“ plané 
neštovice a n�které akce, nap�. divadlo, návšt�va 1. t�ídy ZŠ, 
musely být p�esunuty do dalších m�síc�. Koncem ledna prob�hla 
informativní sch�zka s rodi�i p�edškolák� k zápisu do 1. t�ídy 

ZŠ, na níž byli 
p�ítomni i zástupci 
ZŠ. V pond�lí 9. 
února ud�lalo 24 d�tí 
sv�j první významný 
krok do života – zápis 
do 1. t�ídy ZŠ. 

M�síc únor se nesl 
ve znamení 
karnevalového veselí 

a pohádkových postav. Velkou motivací pro d�ti byla pohádková 
strašidla. D�ti zde uplatnily svoje p�edstavy a fantazie. Kreslily 
strašidýlka, st�íhaly, vyráb�ly je z r�zných materiál�. Výsledky 
jejich snažení byly využity p�i výzdob� t�ídy na karneval. 

Karneval s názvem „Strašidýlko, strašidýlko Emílek“ jsme si 
ve st�edu 25. února odpoledne všichni opravdu užili. D�ti op�t 
p�ekvapily krásnými a �asto i originálními kostýmy, na jejichž 
výrob� se podílela celá rodina. B�hem odpoledne se st�ídal tanec 
d�tí, tanec s rodi�em, pln�ní r�zných netradi�ních disciplín – 
„chytání myší, vyhán�ní pavouk�, sout�ž stonožek,...“. K nabrání 
dalších sil bylo nachystáno bohaté ob�erstvení, které pro všechny 
p�ipravily naše paní kucha�ky. Toto p�íjemné odpoledne si užili 
nejen d�ti, ale i rodi�e, sourozenci a prarodi�e a nikomu se 
necht�lo dom�. Odm�nou pro nás byl úsm�v d�tí a spokojenost 
rodi��. D�ti druhý den vypráv�ly zážitky a své citové prožitky 
zv��nily na papír. 

V m�síci b�eznu 
jsme se zam��ili na 
�emesla „Co je více 
než šikovné ruce“. 
B�hem m�síce jsme 
se seznámili s 
r�znými druhy 
povolání. Zkoušeli 
jsme si práce s 
r�znými druhy 
materiál�, s nástroji 
(šití, vyšívání, lepení, modelování, stav�ní, konstruování, 
zatloukání h�ebík�). 

Ve st�edu 11. 3. 2009 d�ti s nap�tím o�ekávaly, s �ím novým 
nás p�ekvapí kouzelník Mire�ek. Do p�edstavení plného magie, 
písní a kouzel jsou zapojeny i d�ti a na okamžik se p�em��ují na 
malé kouzelníky. 

P�íjemné chvíle prožíváme s návšt�vou divadélka „Úsm�v“ 
ze Ž�áru nad Sázavou. V m�síci únoru si pro nás p�ipravilo 
pohádku „O Smolí�kovi“ a v b�eznu „Hastrmánkovo jaro“. 

Pravideln� 1x v m�síci se celá škola zahalí do jedné barvi�ky. 
Tento den se nese v duchu ur�ité barvy, leden – bílá, únor – 
fialová, b�ezen – oranžová. Barva se objevuje na oble�ení d�tí i 
dosp�lých, na p�edm�tech a hra�kách, které si d�ti p�inášejí v 
tento den z domova, v r�zných hrách, �innostech a v neposlední 
�ad� i v jídelní�ku (oranžová – džus, mrkvový salát,...). 

Jeden �tvrtek v m�síci máme vyhrazen na návšt�vu v místním 
kin�. 

P�edškoláci navštívili své kamarády v 1. t�íd� ZŠ. Ti je 
p�ivítali ukázkou všeho, co už se nau�ili. Vyzkoušeli jsme si 
sezení v opravdové lavici, prohlédli jsme si sešity a u�ebnice. A 
už se t�šíme, jak z nás od zá�í budou opravdoví školáci. 

Pravideln� 1x týdn� d�ti s 
vadami �e�i docházejí na 
logopedická cvi�ení pod vedením 
paní R. Krátké. Na pokroky v 
náprav� �e�i se p�ijel podívat 
odborník, klinický logoped PhDr. 
Josef Dvo�ák, který se spolupráci s 
naší MŠ v�nuje již dlouhá léta. 

Koncem b�ezna jsme se pustili 
do p�ípravy oslav jarních svátk�. 
Sou�ástí t�chto p�íprav je ú�ast na 
akci „Velikono�ní cesta k varhanám 
aneb Podoubravské kraslicové 
stromo�adí“. S d�tmi jsme zdobili r�znými technikami 
vyfouknutá vají�ka (voskem, omotáváním vlny, polepováním 
t�stovinami, malováním barvami, otiskováním). 

Ve st�edu 25. 3. odpoledne zavládl �ilý ruch ve všech t�ídách. 
Propuklo „velikono�ní šílenství“ – konala se totiž tvo�ivá dílna s 
rodi�i. Pod šikovnýma rukama rodi�� i d�tí vznikala nádherná 
díla. N�které výrobky zdobí vestibul MŠ. Ostatní výrobky si 
odnesli do svých domov�, které jim p�ipomínají tyto spole�n�
prožité chvíle. 

P�ejeme všem krásné prožití velikono�ních svátk�, na�erpání 
dalších sil do života z probouzející se jarní p�írody. 

 kolektiv zam�stnanc� MŠ 

Zápis d�tí do Mate�ské školy  
Krucemburk se koná 

ve st�edu 22. dubna od 8 hodin do 16 hodin 
v budov� mate�ské školy. 

Zapisovat budeme d�ti od 2 let v�ku  
na školní rok 2009/10. 

ZPRÁVY  ZE  ZŠ 

Od za�átku roku 2009 prob�hla na naší škole celá �ada 
sout�ží a olympiád. Mnozí žáci dosáhli perfektních výsledk�, 
proto se chceme se všemi �tená�i pod�lit o radost z jejich 
umíst�ní. Krom� sout�ží se uskute�nila �ada besed, sportovních 
utkání a jiných kulturních akcí. 

Hned 5. ledna pro žáky devátých ro�ník� byla p�ipravena 
beseda s paní doktorkou Weberovou. Téma 2. p�ednášky se 
týkalo navazování partnerských vztah�.  

8. ledna  prob�hlo vyhodnocení školního kola O�J, kterého 
se zú�astnilo 48 žák� z osmé a devátých t�íd. Žáci si vyzkoušeli 
sv�j um v �eském jazyce po jazykové i slohové stránce. Ve 
slohové �ásti na téma „O tom se nediskutuje“ napsali žáci 
spoustu zajímavých text�.  

Pro všechny 
sportovce z 1. 
stupn�, kte�í rádi 
m��í své síly, 
jsme uspo�ádali 
12. ledna v areálu 
naší školy tradi�ní 
lyža�ské závody.  

13. ledna 
sehráli naši 
chlapci p�átelské 
utkání ve 
florbalu se ZŠ Ždírec nad Doubravou a zvít�zili 16:11.                  

Jako každoro�n� jsme i letos oslavili na naší škole období 
masopustu maškarním karnevalem. Zábavné odpoledne �ekalo 
na d�ti z 1.–4. t�ídy ve velké t�locvi�n� 21. ledna. Zavítalo sem 



více než 50 neposed�. Bylo pro n� p�ipraveno odpoledne plné 
her, tance, sout�ží a zábavy.  

Ve dnech 19.-23. ledna se 34 žáci naší školy ú�astnili 
lyža�ského výcvikového kurzu v Da�kovicích.  

V 9. t�ídách si mohli „angli�tiná�i“ p�i hodinách cizího jazyka 
vyzkoušet svoje znalosti s rodilou mluv�í Camillou z Austrálie, 
která s nimi hovo�ila na r�zná témata. 

28. ledna navštívila naši školu hudební skupina CounTrio se 
svým výchovným koncertem ve stylu country. Seznámila 
poslucha�e s legendami Divokého Západu. 

21. ledna  se konalo v Havlí�kov�
Brod� okresní kolo matematické 
olympiády žák� 5. a 9. t�íd. Anna 
Kadlecová z 9. t�ídy se umístila na 3. 
míst� a bude nás reprezentovat 
v krajském kole, její spoluža�ka Hana 
Jandová na 6. míst� a Tereza Legátová z 
5. t�ídy na 13. míst�. 

Op�t po roce se uskute�nilo okresní 
kolo chemické olympiády v ZŠ V Sadech v Havlí�kov� Brod�. 
Naši školu reprezentovali z 9. A Hana Jandová, Anna Kadlecová 
a z 9. B Denisa Dymá�ková a Petr K�es	an. Všichni dosáhli 
vynikajících výsledk�. Anna Kadlecová zvít�zila a zú�astní se 
krajského kola v Jihlav�. 

29. ledna prob�hlo na DDM v Havlí�kov� Brod� okresní kolo 
d�jepisné sout�že Mladý historik. Naši školu reprezentovaly 
dv� žákyn� z 9. A – Hana Jandová 6.–8. místo a Anna Kadlecová 
na 12. míst�. 

9. února prob�hl zápis do první t�ídy ZŠ. Na nové prv�á�ky 
už �ekaly paní u�itelky. Nikdo se nebál, každý znal básni�ku, 
um�l zazpívat, poznal základní barvy nebo popsal obrázek. Za 
sv�j výkon d�ti obdržely malé dáre�ky, které pro n� p�ipravili 
jejich starší spolužáci. 

10. února 2009 se konalo v DDM v Havlí�kov� Brod�
okresní kolo olympiády v n�meckém jazyce. Naši školu 
reprezentovali 2 žáci – František �íha ze 7. t�ídy a Denisa 
Dymá�ková z 9. B. Denisa obsadila 1. místo a reprezentovala nás 
6. b�ezna v krajském kole v Jihlav�, kde se umístila na 4. míst�, a 
František obsadil v okresním kole 2. místo. 

10. února prob�hlo školní kolo recitace na 2. stupni. Ve 3. 
kategorii (6.–7. t�ídy) postoupily do okrskového kola Petra 
Adámková ze 6. t�ídy a Lada Dymá�ková ze 7. t�ídy. Ve 4. 
kategorii (8.–9. t�ídy) si vybojovaly postup Anna Kadlecová a 
Hana Jandová z 9. A, Iveta Josková z 8. t�ídy.  

Beseda s kurátorem pro mládež se uskute�nila 9. a 11. 
února 2009. Pan Ji�í Kafka z Odboru sociálních v�cí M�stského 
ú�adu Chot�bo� besedoval s žáky 7., 8. a 9. r. na téma právní 
v�domí, drogová prevence a trestní odpov�dnost. 

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce se uskute�nilo 
12. února. Do okresního kola postoupily žákyn� 6. ro�níku 
Helena Perglová a žákyn� 9. ro�níku Hana Jandová.                   

16. února prob�hlo školní kolo recita�ní sout�že na 1. 
stupni. V 1. kategorii (2. a 3. t�ídy) postoupily do okrskového 
kola v Chot�bo�i Adéla Veselská, Aneta Josková a Andrea 
Kazdová. Ve 2. kategorii (4. a 5. t�ídy) postoupily Lucie 
Žižková, Alžb�ta Kavalírová a Martina Harvánková. 

Lyža�ské závody pro žáky 2. stupn� se uskute�nily 20. 
února a na start se dostavilo 14 lyža��. Všichni byli za svoji ú�ast 
na závodech odm�n�ni diplomem a sladkostmi.             

24. února sehráli chlapci 6. a 7. t�íd p�átelské utkání ve 
florbale se ZŠ Ždírec nad Doubravou, kterou reprezentovali žáci 
7. - 9. t�íd, a prohráli 51:7. 

23. a 24. února se na naší ZŠ uskute�nilo školní kolo 
olympiády ze zem�pisu. Do okresního kola postoupili David 
Wasserbauer ze 6. t�ídy a Ji�í Kazda z 8. t�ídy.              

Exkurze do Terezína prob�hla pro žáky 9. t�íd a vybrané 
žáky 8. t�ídy 23. února.  

25. února se uskute�nilo v KD Junior Chot�bo� okrskové 
kolo v recitaci. Sout�že se zú�astnilo 87 d�tí z dvanácti škol. 
Naši ZŠ zastupovalo 10 dívek, z nichž t�i dosáhly velmi p�kného 
umíst�ní. V kategorii d�tí 4. a 5. t�íd obsadila druhé místo 
Alžb�ta Kavalírová. Mezi nejstaršími žáky byla Anna Kadlecová 
z 9. ro�níku na druhém a Iveta Josková z 8. ro�níku na t�etím 
míst�. Alžb�ta Kavalírová a Anna Kadlecová postoupily do 
okresního kola. 

23. února se uskute�nilo v Havlí�kov� Brod� okresní kolo 
olympiády v anglickém jazyce. V 1. kategorii zvít�zila Helena 
Perglová z 6. ro�níku a v 2. kategorii Hana Jandová z 9. A, která 
postoupila do krajského kola. 

24. února navštívil naši školu okresní metodik prevence 
pan Mokrejš. Besedoval s žáky 4. a 8. ro�níku o trestné �innosti 
mládeže a trestné �innosti páchané na mládeži, jak ve školním, 
tak i mimoškolním prost�edí.  

27. února se uskute�nil sportovní den pro žáky 2. stupn�
nazvaný „Sportem pro radost“… aneb pro každého n�co.  

Žáci 4. t�ídy si v rámci hodin �eského jazyka p�ipravili 
dramatizaci pohádky o �ervené karkulce.  

V m�síci únoru prob�hla také školní kola matematické 
sout�že „Pythagoriáda 2009“  v 6. a 7. ro�níku. Úsp�šnými 
�ešiteli se stali: Jan Pecina ze 6. t�ídy, Daniela Soukupová, Pavel 
Benc, Josef Doležal, Matouš Van�a a Tomáš Van�a ze 7. t�ídy. 

Školní kolo biologické olympiády se uskute�nilo 4. b�ezna. 
Do okresního kola postoupily žákyn� 8. ro�níku Iveta Josková a 
Lydie Novotná. 

4. b�ezna žáci druhého stupn� navštívili Hronovickou scénu 
V�D v Pardubicích, kde vid�li Kytici od K. J. Erbena v podání 
student� 4. ro�níku hudebn� dramatického um�ní z Ostravy.  

Ob�anské sdružení Sobí�ov nás požádalo o spolupráci p�i 
p�íprav� akce Podoubravské kraslicové stromo�adí. Cht�jí 
touto akcí vytvo�it rekord v po�tu kraslic a zárove� p�itáhnout 
pozornost ke krásnému koutu �eskomoravské vrchoviny. Naši 
žáci se do tohoto projektu s chutí zapojili. Škola hrála barvami 
nazdobených kraslic, které nám p�ipomínaly nadcházející svátky 
jara. 

P�ejeme všem �tená��m p�íjemné prožití velikono�ních 
svátk�, hodn� proslun�ných jarních dn�, optimismu a 
pohody. 
                   kolektiv zam�stnanc� ZŠ Krucemburk 

Základní škola Krucemburk 
organizuje sb�r 

baterií a drobných elektroza�ízení. 
Sb�rné nádoby budou umíst�ny každý �tvrtek 

p�ed vchodem do knihovny v dob� jejího otev�ení,  
tj. mezi 13. a 18. hodinou. 

Bližší informace na www.zskrucemburk.cz  
nebo u sb�rných nádob. 

Za odevzdaný odpad všem ob�an�m p�edem d�kujeme. 
Tato aktivita je v rámci celorepublikového školního 
programu „Recyklohraní“, do kterého se p�ihlásila i naše 
ZŠ. Bližší informace o programu mohou zájemci zjistit       
na stránkách www.recyklohrani.cz.  

Ukázka jedné  práce ze školního kola Olympiády v �eském 
jazyce. 

O tom se nediskutuje
Jednoho rána šla malá hol�i�ka do školy. Byla namrzlá silnice 

a ona upadla. Podkluzovaly jí nohy a nemohla vstát. Okolo šla 
dosp�lá žena. 

„Podejte mi ruku, prosím, a	 se mohu zvednout!“ volala 
hol�i�ka. „Nezlob se na mne, ale já sp�chám na autobus, jedu do 



práce.“ „A musíte tam jít?“ zeptala se hol�i�ka. „O tom se 
nediskutuje,“ �ekla žena a pospíchala na autobus. D�v�átko 
zápolilo dlouho se svýma podkluzujícíma nohama. Po chvíli šel 
kolem malý chlapec a pomohl jí vstát. D�v�e pod�kovalo a 
utíkalo do školy. 

Ub�hlo pár let, z hol�i�ky se stala mladá žena a z dosp�lé paní 
stará babi�ka. A zase bylo mrazivé zimní ráno a zase byla 
namrzlá silnice. Babi�ka šla opatrn�, aby neuklouzla, ale 
nakonec cesta zvít�zila nad jejím úsilím. Sta�enka totiž nesla 
t�žkou nákupní tašku, která ji stahovala k zemi. Spadla tak 
nešikovn�, že ji nesnesiteln� rozbolela noha. Široko daleko nebyl 
jediný �lov�k, který by jí podal pomocnou ruku. Jen blýskavá 
silnice, vít�zn� se na babi�ku šklebící. Avšak ze zatá�ky náhle 
vyšla n�jaká žena. Ano, byla to ta hol�i�ka, která tuto paní tehdy 
prosila o pomoc. Sp�chala sice na autobus, který jí m�l každou 
chvíli jet, ale uvid�la bezmocnou sta�enku na silnici. Ihned se k 
ní sklonila a cht�la jí pomoct. Když však zjistila, že babi�ka není 
schopná pohybu, na nic ne�ekala a zavolala sanitku. Byla po�ád s 
ní, i když jí doktor dával nohu do sádry. Doma babi�ce p�ipravila 
ob�d a pomohla jí najíst se. Tu se žen� sta�enka zadívala do o�í a 
našla v nich pohled malé hol�i�ky, které tenkrát nemohla 
pomoct. Opravdu nemohla? 

Po chvilce p�emýšlení �ekla žen�: „Já... pamatuješ? Když jsi 
byla ješt� hol�i�ka a upadla jsi, já ti nepomohla a ty... kv�li mn�
jsi ztratila celý den.“ Žena ji vzala za ruku, usmála se a �ekla: „O 
tom se nediskutuje!“                      Hana Jandová, 9. A

  

PTÁME  SE  NA  TO,  CO  VÁS  ZAJÍMÁ 
Pokra�ování ze strany 1 

Po n�kolika slabých zimách p�išla zima, která p�ed�ila 
naše o�ekávání. Sn�hu jsme m�li v m�stysi na rozdávání. Jak 
byste zhodnotil údržbu místních komunikací p�i tak silné 
zim�? 

Provád�t zimní údržbu v zástavb� uvnit� m�st a obcí je vždy 
komplikované a u nás je to v sou�asnosti o to horší, že v celé 
obci nejsou dokon�eny opravy vrchních povrch� komunikací. 
Myslím si, že všem, kte�í provád�jí zimní údržbu, je dobré 
pod�kovat a pochválit úsilí a snahu o zajišt�ní sch�dnosti a 
sjízdnosti pro ob�any.   

Taková zima si jist� vybrala svou da� v našem rozpo�tu. 
Kolik nás stála údržba komunikací v porovnání 
s p�edchozími zimami?  
Celkovou sumu k dnešnímu dni neznám, ale jist� �ástka 
mnohonásobn� p�esáhne plánované náklady a bohužel tyto 
náklady ukrojí peníze z plánu na opravy komunikací a chodník�.  

Na základní škole m�žeme vid�t zesilova�e na internet. 
Víme, že se ohledn� nich vedl i soudní spor, m�žete nám 
celou kauzu p�iblížit? 

Do dnešního dne jsem nepochopil zám�ry spole�nosti Coma 
s.r.o. Poli�ka, která bez souhlasu Rady nebo Zastupitelstva obce 
umístila v roce 2006 na budovu základní školy zesilova� na 
internet. Smlouvu v rozporu se Z�izovací listinou podepsal 
�editel školy Mgr. Ji�í Šikl údajn� s ústním souhlasem paní 
starostky. Po zjišt�ní nesrovnalostí jsme vyzvali zástupce firmy 
k jednání, a p�estože jsme nabízeli velmi solidní podmínky 
(nájem 1.000 K� m�sí�n� + náklady za spot�ebovanou energii), 
nikdy nedošlo ze strany provozovatele k dohod� a místo 
p�edložení návrhu smlouvy na nás podali žalobu o ur�ení 
platnosti smlouvy – soud prohráli. Následn� jsme podali žalobu 
na vyklizení za�ízení. Soudce p�i jednání navrhl uzav�ení dohody 
o narovnání a nastínil parametry dohody, kterou m�l soud 
v úmyslu schválit, ale bohužel nem�žeme p�istoupit na dohodu, 
podle které by obec byla povinna nájemci ješt� doplatit n�jaké 
finance. Toto je snad neskute�ný p�íb�h, který asi ilustruje 
zp�soby výkladu zákon� bývalou p�edstavitelkou obce – 
skute�nost, že paní starostka o zám�ru pronájmu budovy ZŠ 
nikoho neinformovala, to jen dokresluje. Tuto skute�nost sama 

dosv�d�ila u soudu  svým  písemným sv�dectvím, �ímž potvrdila 
porušení zákona o obcích. 

P�es zimu pod bílou p�ikrývkou se nám schovalo bahno a 
bláto zp�sobené výstavbou kanalizace, které nás trápilo celý 
podzim. Bohužel máme ho op�t tady. A tak se ptám, pane 
starosto, kdy se zbavíme bláta? Jak to vypadá s úpravou 
povrchu místních komunikací?  

Škoda, že nejsme polohou n�kde na severu zem�koule, protože 
tam leží sníh 10 m�síc� v roce a bláto by nebylo vid�t. Ale 
vážn�: zhotovitelská firma již navrhla harmonogram postupu 
oprav výkop�. Jednoduše �e�eno, všechny výkopy a rýhy 
v komunikacích budou opraveny. Naší snahou je zajistit opravy 
trvalejší a lepší formou, vše je závislé na množství pen�z. 
Nejv�tší problém spo�ívá v tom, že velmi málo komunikací p�ed 
zahájením zemních prací m�lo finální koberec, protože v p�ípad�
bagrování našich stavebních komunikací dochází k drolení 
vrchní vrstvy atd. V��ím, že na podzim bude v�tšina komunikací 
opravena. 
�eká nás také oprava hlavní silnice po zim�? 

Ano. Ne oprava po zim�, ale kompletní oprava povrchu hlavní 
silnice. Letošní léto bude situace p�i pr�jezdu obcí složitá. 
V rámci opravy vozovky budou upraveny obrubníky a sníženy 
v místech p�echod� a další. Celková uzáv�ra má skon�it n�kdy 
na podzim (teprve 31. 3. 2009 bude jednání).  

Byty v novém bytovém dom� jsou rozdány. Slyšel jsem, že 
ne všichni, kterým byl byt p�id�len, se nast�hovali. Jde mi 
p�evážn� o paní Lin z Barmy, které m�stys p�ed n�kolika 
lety poskytl azyl. Jak jsem zjistil, brzo jí bude kon�it smlouva 
na azylový byt v pe�ovatelském dom�. P�esto nabídku 
nového bytu odmítla. M�žete mi to vysv�tlit? 

Víte, pane redaktore, t�žko se vysv�tlují n��í myšlenkové 
pochody, když p�íslušný ob�an není schopen se �esky domluvit. 
Paní Lin si podala žádost o p�id�lení bytu; protože splnila 
podmínky, tak jí byt byl p�id�len. Do všeho se vložila paní 
Pecinová a vše najednou bylo jinak. Paní Lin do naší obce 
nep�išla z Barmy, ale nejd�íve p�icestovala se svým druhem 
z Thajska a trvale bydlela v Havlí�kov� Borové, teprve potom 
dostala azylový byt. Co je na všem nejpikantn�jší, je to, že my, 
�lenové Rady m�styse, jsme byli redaktorem �eského rozhlasu 
ozna�eni za šikanisty atd. Myslím si, že každý azylant by se m�l 
snažit zapojit do spole�nosti a plnit povinnosti jako ostatní 
ob�ané. Mezi základní odpov�dnost každého rodi�e pat�í 
povinnost zajistit sob� a svým d�tem slušnou životní úrove�. 
Bu� má n�kdo dostatek financí, nebo si je opat�uje prací. 
Bohužel jmenovaná paní nepracuje a žije pouze ze sociálních 
dávek. Potom její životní úrove� odpovídá výši jejích p�íjm�. 
Jednání a chování paní Lin nám všem bylo dáno paní Pecinovou 
za p�íklad, protože dle jejích slov: „Mnoho ob�an� by si z paní 
Lin m�lo vzít p�íklad, z její snahy a píle“. My podepsané 
smlouvy plníme, ale paní Lin více než jeden m�síc bydlela 
v dom� �p. 262 (D�m s pe�ovatelskou službou) bez nájemní 
smlouvy, její dodatek místo v únoru podepsala až 11. b�ezna. 

P�ed sebou máme léto, a tak bych se cht�l na záv�r zeptat 
na rekrea�ní st�edisko �eka. Vid�l jsem, že se tam n�co 
p�estavuje. �eká nás n�co nového?  

V rekrea�ním st�edisku �eka se opravují toalety u restaurace a 
celý areál v�etn� za�ízení máme v úmyslu pronajmout soukromé 
osob�, která si zajistí celý provoz v�etn� b�žných oprav. 

zpracoval Roman Dopita 
Vážení ob�ané, 

dovoluji si Vám všem obyvatel�m Krucemburku, 
Starého Ranska a Hluboké pop�át hezké a p�íjemné 
prožití jarních dn� plných sluní�ka a pohody, všem 
hodn� zdraví a mnoho osobních a pracovních 
úsp�ch�. O Velikonocích  pán�m a kluk�m bohatou 
pomlázku, ženám a d�v�at�m šetrné omlazení p�i šmerkusu.                                        
Radostné  jaro a	 z�stává s Vámi u Vás doma v každé rodin�.                                                  
                                                                            Váš Ji�í Havlí�ek 



INFORMACE   
Z  16.  A  17.  ZASEDÁNÍ  

ZASTUPITELSTVA  
M�STYSE 

16. zasedání – 17. 12. 2008 
* ZM dodate�n� schvaluje Smlouvu o 
dílo OS-03/08–7412 s firmou STAVOS. 
a.s., Brno  na kanaliza�ní p�ípojky: 
P�ípojka 150 mm v travnatém terénu – 
2.300 K�/bm    
P�ípojka 150 mm ve zpevn�ném terénu – 
2.520 K�/bm     
P�ípojka 200 mm ve travnatém  terénu –  
2.600 K�/bm   
P�ípojka 200 mm ve zpevn�ném terénu – 
2.800 K�/bm  
* ZM se seznámilo se zprávu z díl�ího 
p�ezkoumání hospoda�ení obce za rok 
2008 bez p�ipomínek a vzalo ji na 
v�domí.  
* ZM projednalo a schválilo výkup 
pozemk� v k.ú  Krucemburk (lokalita 
Vini�ka – doposud nevykoupené 
pozemky): 
KN p.�. 513/73 o vým��e 51 m2, PK p.�. 
537 o vým. 402 m2 a PK p.�. 536 o vým. 
306 m2, vše v k. ú. Krucemburk, od 
MVDr. P. Janá�ka a paní M. 
Vavrouškové za cenu 30 K�/m2; 
KN p.�. 352/51 v k.ú. Krucemburk o vým. 
191 m2  od Ing. Zvolánka, cena 30 K�/m2; 
PK p.�. 535 v k.ú. Krucemburk o vým��e 
127 m2 od J. Feiferové, B. Zrzavé a M. 
Zrzavé za cenu 30 K�/m2. 
* ZM projednalo a schválilo rozpo�tové 
opat�ení �. 5 na rok 2008. 
* ZM projednalo a schválilo rozpo�et 
m�styse Krucemburk na rok 2009.
P�íjmy ve výši  35.465.000 K� a výdaje 
ve výši 35.011.700 K�. 
* ZM projednalo a schválilo dotaci ve 
výši 20 tisíc K� pro BIOS, s.r.o., 
Krucemburk k úhrad� poplatk�
spojených se založením, vydáním atest� a 
povolením spole�nosti. 
* ZM projednalo a schválilo pronájem 
pozemk� v k.ú. Krucemburk p.�. 1409/4, 
1408/5,   1409/3, 1675/1, st. 477 a 478, 
PK p.�. 1400/1, 1399, 1398 za 1 K� na 30 
let a zástavu pozemk� s  možností 
odprodeje za po�izovací cenu. Pozemky 
musí sloužit pro bioplynovou stanici a její 
p�íslušenství. 
* ZM projednalo a schválilo výši 
nájemného v bytovém dom� �.p. 454 ve 
Školní ulici na 49 K�/m2 m�sí�n�. 
* ZM projednalo a schválilo poplatek za 
pravidelný odvoz a uložení 
komunálního odpadu pro podnikatelské 
subjekty smluvním ujednáním od 1. 1. 
2009 – 1.400 K� + DPH za 1 kus 
popelové nádoby (120 litr�)/rok, 12.600 
K� + DPH za 1 kus kontejnerové nádoby 
(1.100 litr�)/rok. Pro fyzické 
podnikatelské subjekty 1.400 K� + DPH 

ro�n� paušální �ástkou za možnost 
ukládání skla a plast� do kontejner�
p�istavených obcí. 
17. zasedání – 25. 2. 2009 
* ZM projednalo informaci starosty o 
pr�b�hu výb�rového �ízení k ve�ejné 
sout�ži „Odbahn�ní a oprava technických 
objekt� rybníka Pobo�ný“ a potvrdilo 
rozhodnutí RM o schválení Sdružení 
Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 
Brno a VHS Bohemia, a.s., Haškova 
153/17, 618 00 Brno jako nejvhodn�jší 
nabídku pro zhotovitele této stavby. 
* ZM potvrzuje rozhodnutí RM o 
schválení Smlouvy o dílo s vít�zem 
ve�ejné sout�že na zhotovitele stavby 
„Odbahn�ní a oprava technických objekt�
rybníka Pobo�ný“ – Sdružení Ekostavby 
Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno a 
VHS Bohemia, a.s., Haškova 153/17, 618 
00 Brno – za celkovou nabídkovou cenu 
bez DPH ve výši 27.927.498 K�; cena 
v�etn� DPH  33.233.723 K�. 
* ZM schvaluje prodej pozemk� KN p.�. 
1457/19 v k.ú. Krucemburk o vým��e 350 
m2 za cenu 30 K�/m2 pro nabyvatele F. a 
M. Štejnarovi, Hlubocká 63,  
Krucemburk. 
* ZM schvaluje  rozpo�tová opat�ení �. 
1 na rok 2009. 
* ZM schvaluje darování majetku pro 
�SD Jihlava – Kanalizace v silnici I/37 
pr�tah obcí v hodnot� 1.969.334 K�. ZM 
stanovuje podmínky pro darovací 
smlouvu: V�cné b�emeno bezplatného 
vypoušt�ní deš	ových vod z p�ilehlých 
komunikací a nemovitostí do p�edané 
kanalizace. 
* ZM schvaluje žádost MŠ o p�evedení 
hospodá�ského výsledku ve výši 964,37 
K� z roku 2008 do fondu rezerv. 
* ZM schvaluje žádost ZŠ o p�esun 
finan�ních prost�edk� ve výši 92.456,18 
K� do fondu rezerv a 20.172 K� do fondu 
pro reprodukci majetku na základ�
hospodá�ského výsledku za rok 2008. 
* ZM schvaluje postup p�i prodeji 
pozemk� (úhrada náklad� spojených 
s prodejem pozemk�): 
Fyzická osoba – nepodnikatel: m�stys 
uhradí náklady spojené s p�evodem 
pozemku a náklady spojené se 
zpracováním GP, náklady za právní 
služby hradí kupující. 
Právnická osoba, fyzická osoba – 
podnikatel: m�stys uhradí náklady 
spojené s p�evodem pozemku, náklady za 
právní služby a zpracování GP hradí 
kupující. 

INFORMACE   
Z  46.–51.  ZASEDÁNÍ   

RADY  M�STYSE 
   

46. zasedání – 8. 12. 2008 
* RM projednala a schválila složení 
inventariza�ní komise: p�edseda komise: 

František Hoke, �lenové komise: Radka 
Rudolfová, Ji�ina Moravcová, Marie 
Šillerová. 
* RM projednala návrh manžel�
Zavadilových ve dvou variantách na 
pronájem rekrea�ního st�ediska �eka. 
RM doporu�uje p�istoupit k variant�
s nižším nájemným pro nájemce a jeho 
vyšším podílem na zajišt�ní provozu 
rekrea�ního st�ediska. RM doporu�uje 
uzav�ení nájemní smlouvy na p�t rok�
s možností výpov�di.  
* RM projednala návrh na odepsání 
dluhu Antonína Chytila, Dr. Drbálka 345, 
Krucemburk ve výši 22.440 K� (9.690 K�
dluh na nájemném, 12.750 K� dluh na 
službách). RM doporu�í ZM odsouhlasit 
odepsání dluhu jako nedobytnou 
pohledávku. 
* RM projednala a schválila Soubor 
na�ízení a sm�rnic pro M�stys 
Krucemburk. 
* RM projednala návrh na vy�azení 
dokument� organizace M�styse 
Krucemburk. Do skarta�ního �ízení byly 
za�azeny dokumenty z let 1984-2002. RM 
schvaluje provedení skartace p�íslušných 
dokument� pouze s datem po�ízení do 
konce roku 1996, vyjma mzdových 
doklad�. 
* Starosta seznámil RM s termínem 
p�edání stavby 10 BJ Krucemburk a 
termínem kolaudace, p�ípravou nájemních 
smluv. RM v diskusi zhodnotila pr�b�h 
prací na budování kanalizace v obci. 
47. zasedání – 17. 12. 2008 
* RM projednala žádosti o p�id�lení bytu 
v bytovém dom� �.p. 454 ve 2. kole 
výb�rového �ízení a p�id�lila byty 
následujícím žadatel�m (všichni žadatelé 
splnili požadovaná kritéria). RM 
projednala sedm žádostí o p�id�lení bytu 
podaných v požadovaném termínu: 
Byt 2+1 ve 2. pat�e Kristýna Havlí�ková, 
Na Vini�kách 408, Krucemburk 
Byt 2+1 ve 2. pat�e Olga Procházková, 
Masarykova 1, Krucemburk 
Byt 2+1 v p�ízemí Kyi Kyi Lin, Hlubocká 
262, Krucemburk 
Byt 1+1 ve 2. pat�e Martin Trávní�ek, 
�eskobratrská 139, Krucemburk, Jana 
Kolouchová, Vojn�v M�stec 7. 
48. zasedání – 8. 1. 2009 
* RM projednala a schválila žádost Ing. 
Jana Binka o podporu na opravu 
kulturní památky �ervená vila 
v Krucemburku. J. Binko chce požádat 
Kraj Vyso�inu o p�ísp�vek na opravu 
kulturní památky �ervená vila, jedná se o 
�ástku 200.000 K�, která je podmín�ná 
spoluú�astí obce v celkové výši do 40.000 
K�. RM souhlasí se spoluú�astí v celkové 
výši do 40.000 K�.  
* RM projednala navrhovaný ceník 
služeb pro Pe�ovatelskou  službu
Krucemburk a vn�jší klientelu. �lenové 
RM souhlasí s navrhovaným ceníkem 
služeb.  



* RM projednala a schválila nabídku na 
údržbu lyža�ských stop v okolí 
Krucemburku. RM souhlasí 
s maximálním p�ísp�vkem 10.000 K�. 
49. zasedání – 26. 1. 2009 
* Na základ� zmocn�ní ZM usnesením �. 
3/2008/12 ze dne 26. 6. 2008 RM 
projednala  výsledky ve�ejné sout�že na 
ve�ejnou zakázku „Odbahn�ní a  oprava 
technických objekt� rybníka  Pobo�ný“ 
zadané formou otev�eného �ízení. 
Starosta seznámil �leny RM s výsledky 
ve�ejné sout�že.  
Zadávací dokumentaci si vyzvedly 
firmy: 
Chládek a Tint�ra Havlí�k�v Brod, a.s., 
Pr�myslová 941, 580 01  Havlí�k�v Brod 
Gaslines, s.r.o., Horní 1679, 591 01 Ž�ár 
nad Sázavou 
AQUASYS, spol. s r.o., Strojírenská 
1208/12, 591 01 Ž�ár nad Sázavou 
VHS Bohemia a.s., Haškova 153/17, 638 
00 Brno-Lesná 
WALER, spol. s r.o., Selská 61, 614 00 
Brno 
Outulný, a.s., Ocmanická 989, 675 71 
Nám�š	 nad Oslavou 
SILNICE �ÁSLAV - HOLDING, a.s., 
285 21 Zbraslavice 331 
Lesostavby T�ebo�, a.s., se sídlem 
v T�eboni, Novohradská 226, PS� 379 25 
Nabídky do sout�že odevzdaly firmy: 
Gaslines, s.r.o., Horní 1679, 591 01 Ž�ár 
nad Sázavou 
AQUASYS, spol. s r.o., Strojírenská 
1208/12, 591 01 Ž�ár nad Sázavou 
WALER, spol. s r.o., Selská 61, 614 00 
Brno 
Sdružení Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 
2, 618 00 Brno a VHS Bohemia a.s., 
Haškova 153/17, 638 00 Brno 
P�i otvírání obálek byly následující firmy 
vylou�eny pro neúplnou nabídku dle 
Zadávací dokumentace: 
Gaslines, s.r.o., Horní 1679, 591 01 Ž�ár 
nad Sázavou 
AQUASYS, spol. s r.o., Strojírenská 
1208/12, 591 01 Ž�ár nad Sázavou 
P�i jednání hodnotící komise dne 19. 12. 
2008 bylo jednání p�erušeno s tím, že 
starosta vyžádá od �eské komory 
autorizovaných inženýr� odborný výklad 
p�íslušných doložených autorizací, a p�íští 
jednání bylo svoláno na 16. 1. 2009. 

P�i jednání hodnotící komise dne 16. 1. 
byla firma WALER, spol. s r.o., Selská 
61, 614 00 Brno z dalšího hodnocení 
vy�azena z d�vodu nespln�ní profesních 
p�edpoklad� dle § 54, písmeno d). 
Sdružení Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 
2, 618 00 Brno a VHS Bohemia, a.s., 
Haškova 153/17, 638 00 Brno, byly 
vybrány jako nejvhodn�jší nabídka. 
Celková nabídková cena bez DPH – 
27.927.498 K�
RM schvaluje Sdružení Ekostavby Brno, 
a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno a VHS 
Bohemia, a.s., Haškova 153/17, 638 00 
Brno jako nejvhodn�jší nabídku pro 
zhotovitele stavby „Odbahn�ní a  oprava 
technických objekt� rybníka  Pobo�ný“. 
RM schvaluje Smlouvu o dílo s vít�zem 
ve�ejné sout�že za celkovou nabídkovou 
cenu bez DPH ve výši 27.927.498 K�
* Starosta informoval �leny RM o 
poptávce firmy juwi.s.r.o., U Prost�edního 
mlýna 128, Pelh�imov na možnost 
pronájmu pozemk� pr�myslové zóny
v Krucemburku pro vybudování 
fotovoltaické – slune�ní elektrárny. RM 
s pronájmem souhlasí za podmínek, že se 
bude jednat o p�edplacený dlouhodobý 
pronájem – 10 let a pronajímatel se bude 
do ur�ité míry podílet na úprav�
p�íjezdové komunikace.  
* RM op�tn� p�ezkoumala výsledná 
stanoviska výb�rového �ízení k p�id�lení 
nájemních byt� v ulici Školní 454 a 
konstatovala výsledek �ízení jako 
nem�nný. 
50. zasedání –  9. 2. 2009 
* Starosta seznámil �leny RM s návrhem 
studie výstavby BJ Pod Parkem. RM 
projednala tento návrh a schválila jej. 
Návrh byl postoupen k dalšímu 
zpracování studie. 
* RM schválila ceník na ples M�styse 
Krucemburk 14. 2. 2009. 
* Starosta informoval o p�íprav�
výstavby bioplynové stanice
Krucemburk – byla vybrána firma na 
zpracování projektu. Dále starosta 
informoval o jednání s bankou ohledn�
úv�ru na tuto akci. RM souhlasí se 
zajišt�ním úv�ru sm�nkami – ru�ení pro 
banku v �len�ní 1/3 pro každý subjekt. 
* RM byla informována o posledním 
neobsazeném bytu 1A v bytovém dom�

Školní ulice 454. Paní Kyi Kyi Lin na 
p�id�lení bytu nereaguje. RM rozhodla 
p�id�lit tento byt tomu, kdo bude spl�ovat 
požadovaná kritéria. 
51. zasedání – 17. 2. 2009 
* Hospodá�ka ZŠ seznámila RM 
s výsledkem ú�etní záv�rky za rok 
2008. Na základ� zlepšeného 
hospodá�ského výsledku žádá �editel 
školy o p�esun finan�ních prost�edk� ve 
výši 92.456,18 K� do fondu rezerv a 
20.172 K� do fondu pro reprodukci 
majetku. RM vznesla námitky proti 
zp�sobu vyhotovení p�ehledu hospoda�ení 
s tím, že bude doložena p�ehledná tabulka 
�erpání rozpo�tu, s �ímž hospodá�ka 
souhlasila. RM doporu�í ZM p�evedení 
hospodá�ského výsledku ke schválení. 
* RM projednala návrh smlouvy o dílo – 
vypracování technické dokumentace 
pro stavbu „Lesní cesta“, která bude 
sloužit jako podklad k žádosti o dotaci 
z Programu rozvoje venkova �R – 
zhotovitel Ing. Petr Dejmal, 592 11 Velká 
Losenice, cena díla 79.000 K�. RM 
s návrhem souhlasí. 
* RM projednala návrh programu 
jednání ZM, které se bude konat dne 25. 
2. 2009. RM s návrhem souhlasí. 
* RM projednala žádost manžel� Jan 
Málek, Nade Mlejnem 373, Krucemburk 
a Ludmila Málková, Jeníkov 37, Hlinsko 
v �echách o odprodej pozemku ke 
stavb� rodinného domu v lokalit� 6E dle 
zm�ny �. 6 ÚPSÚ Krucemburk. RM 
souhlasí s provedením geometrického 
plánu lokality 6E a následným 
vykoupením pozemku pro ob�anskou 
vybavenost. 
* RM projednala negativní stanovisko 
paní Kyi Kyi Lin k p�id�lení nájemního 
bytu �. 1A v bytovém dom� v ulici Školní 
454 s tím, že byt bude obsazen jiným 
žadatelem. 
* Na základ� žádosti a doložených 
skute�ností Mgr. Romany Vaškové, 
Mikuláše St�ely 5, Krucemburk a Dušana 
Mikuleckého, Vini�ka I. 355, 
Krucemburk RM rozhodla o p�id�lení 
nájemního bytu �. 1A v dom� �. 454 této 
dvojici. 

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. 

INFORMACE  OB�AN	M 

Sto�né 
Vzhledem k tomu, že organizace VAK, a.s., Havlí�k�v Brod 
v rámci úspor p�ešla na pololetní ode�ty, bude v návaznosti 
ú�továno sto�né dvakrát ro�n� – v m�sících �ervnu a 
prosinci. Cena sto�ného je stanovena pro Krucemburk 15 
K�/m³ a pro Staré Ransko 11 K�/m³ . 

POZVÁNKA 

Mistrovství Evropy dechových hudeb - Nejv�tší setkání 
dechových hudeb z Evropy poprvé v �eské republice 

27. – 28. �ervna 2009, Praha – K�ižíkova fontána 
Vystoupí 28 dechových hudeb z Evropy 

tel.: 222 897 333, fax. 222 897 550 
e- mail: ticketart@ticket-art.cz



SLOVO  HEJTMANA  

Tak jsme p�ežili zimu i její odchod 
spojený se vždy pon�kud nebezpe�ným 
táním. Zima na Vyso�in� je drsná, n�kdy i 
nebezpe�ná. Ale zárove� umí být 
kouzelná, když ty naše kope�ky a lesy 
pokryje �istý b�lostný sníh a p�íroda i 
naše mysl se zklidní. Každé ro�ní období 
má zkrátka n�co do sebe. Ale jaro je jaro. 
Slunce nabírá sílu, otepluje se, prodlužují 
se dny, p�íroda se probouzí a i t�m 
lidským bytostem se rozjas�ují tvá�e a 
duši�ky pook�ejí. 

Ovšem krom� p�icházejícího jara se 
nás stále více dotýká i p�íchod nevítaného 
období, o n�mž nevíme, kdy odejde. 
Krize – to slovo slyšíme z televize, �teme 
ho v novinách, nevyhneme se mu p�i 
domácích i pracovních rozhovorech, 
dotýká se p�ímo �i nep�ímo našich rodin. 
Konkrétní reakci se pochopiteln�
nem�žeme a nechceme vyhýbat ani my – 
politici. 

Rada kraje Vyso�ina vydala za�átkem 
b�ezna prohlášení, v n�mž vyjád�ila v�li 
p�ijmout a uskute�nit taková opat�ení, 
která mohou vhodn� dopl�ovat opat�ení 
realizovaná vládou a ministerstvy a která 
mohou díl�ím zp�sobem zmírnit dopady 
hospodá�ské krize v území kraje.  

Jsme si v�domi obtížnosti situace 
p�edevším pro ob�any v produktivním 
v�ku, kte�í ztratili práci a nemohou nalézt 
novou. Jsme si rovn�ž v�domi možného 

vyššího postižení Vyso�iny krizí oproti 
jiným kraj�m zejména z d�vod� citliv�jší 
struktury pr�myslu – výrazné orientace na 
výrobu segment� pro automobily. I když 
není v možnostech kraje významným 
zp�sobem zasáhnout do vývoje 
ekonomických parametr� a eliminovat 
nep�íznivý hospodá�ský vývoj, musíme 
hledat oblasti, které ovlivnit m�žeme. 

P�emýšlíme, které investice opravdu 
n�co p�inesou – t�eba práv� pro 
zam�stnanost – a které naopak nejsou 
v dohledné dob� pot�ebné. Myslíme i na 
strukturu výdaj� z prost�edk� kraje i námi 
�ízených organizací, na úspory b�žných 
provozních náklad�. Na druhé stran� je 
nutné nenechávat finan�ní rezervy kraje 
bez využití, nebát se použít je práv�
v dob� krize ú�elným zp�sobem, protože 
jejich produktivní zapojení m�že díl�ím 
zp�sobem dopady krize zmírnit. 
�eská strana sociáln� demokratická 

klade vždy d�raz na solidaritu silných se 
slabými, proto myslíme i v této situaci na 
možné problémy v sociální oblasti. I když 
to není p�ímo role kraj�, chceme p�ipravit  
prostor pro „vyztužení“ sociální sít�
v p�ípad� dalšího krizového vývoje, a to 
pro výjime�né p�ípady, pro které není 
z n�jakého specifického d�vodu možné 
nebo dostate�né �ešení v sociální 
záchranné síti státu. 

Už v únoru jsme se setkávali s 
p�edstaviteli krajské hospodá�ské i agrární 
komory, ú�ad� práce a r�zných firem a 

probírali jsme možnosti, jak krizi 
spole�n� �elit. Na základ� t�chto jednání 
jsme vytvo�ili „Pracovní skupinu pro 
Vyso�inu“, která bude p�ipravovat 
materiály možných opat�ení kraje 
v období hospodá�ské krize. Krom�
politik� a ú�edník� kraje v ní jsou 
p�edstavitelé hospodá�ské komory, 
agrární komory, ú�adu práce. Ú�ast v ní 
jsme nabídli i politickým klub�m opozice 
a ta do ní delegovala své zástupce. 
Skupina bude otev�ená i dalším možným 
ú�astník�m. Rovn�ž jsme p�ipravili 
seminá�e k této problematice, které 
probíhají v p�ti nejv�tších m�stech kraje. 

Nem�žeme si nic namlouvat – nikomu 
z nás se krize zcela nevyhne, ale nebylo 
by dobré podléhat n�jaké hysterii. 
Optimisté �íkají, že krize p�icházejí a pak 
zase odcházejí a vrací se prosperita. Te�
jde o to, jak dlouhý bude �as t�ch mén�
p�íznivých okolností pro náš život. A jak 
se k jiné situaci všichni postavíme. 
Nem�li bychom jen na�íkat nad tím, že 
naše symbolické spot�ební košíky 
nebudou p�epln�né, n�kdy možná i 
poloprázdné. M�žeme si mnohé odpustit. 
A rozumn� uvažovat nad tím, co m�žeme 
každý doma i ve své práci ud�lat pro tu 
snad budoucí zase prosperitu. Nebo prost�
pro skromný dobrý život.  

Ji�í B�hounek, 
hejtman kraje Vyso�iny

POLICIE  �R  HLÁSÍ... 
Vážení spoluob�ané,  
v úvodu mi dovolte krátké ohlédnutí za 

výsledky práce policist� Obvodního odd�lení 
Policie �R Chot�bo� v roce 2008. OO P�R 
Chot�bo� je odd�lením 3. typu. Pracuje zde 18 
policist� a jeden ob�anský zam�stnanec. Rozloha teritoria OO 
P�R Chot�bo� je 251 km2. Na tomto území žije v sou�asné dob�
20.384 obyvatel. 

V lo�ském roce policisté zaevidovali celkem 245 trestných 
�in�. Z tohoto po�tu se poda�ilo objasnit 108 skutk�, což �iní 
44,08 procent. Jedná se o nejvyšší objasn�nost v rámci 
obvodních odd�lení na O� P�R Havlí�k�v Brod. 

 V oblasti obecné kriminality bylo zadokumentováno celkem 
176 skutk�. Nejvyšší po�et tvo�ily majetkové trestné �iny – 135, 
dále násilné skutky – 21 a zaevidovány byly také 2 mravnostní 
trestné �iny. Z majetkové trestné �innosti se v 71 p�ípadu jednalo 
o krádeže prosté, 49 tvo�ily krádeže vloupáním a v 18 p�ípadech 
šlo o ostatní majetkovou trestnou �innost. 

Policisté OO P�R Chot�bo� zadokumentovali také 19 
hospodá�ských trestných �in� a 50 dalších trestných �in� – nap�. 
ma�ení výkonu ú�edního rozhodnutí apod.  

V p�estupkovém �ízení bylo zaevidováno celkem 541 
p�ípad�. Z tohoto po�tu se ve 308 p�ípadech jednalo o p�estupky 
v doprav�, dále ve 152 p�ípadech o p�estupky proti majetku a 82 
p�ípad� tvo�ily p�estupky proti ve�ejnému po�ádku a 
ob�anskému soužití. K 31. 12. 2008 se poda�ilo ukon�it 532 
skutk�, ostatní jsou ve fázi prošet�ování. Ve 111 p�ípadech se 
nepoda�ilo zjistit pachatele, 304 p�estupk� bylo �ešeno na míst� v 
blokovém �ízení uložením pokut v celkové výši 163.400 K�. 
Nejvyšší po�et blokových pokut byl uložen za p�estupky v 

doprav�, kdy policisté uložili 287 blokových pokut v celkové 
výši 155.200 K�. 75 skutk� bylo po zaevidování a prošet�ení 
oznámeno dalším orgán�m k provedení dalších opat�ení. 

Policisté OO P�R Chot�bo� p�edvedli celkem 23 osoby, dle 
ustanovení zákona o P�R došlo k zajišt�ní 10 osob, 3 osoby byly 
zadrženy a 3 umíst�ny do policejní cely. V neposlední �ad� bylo 
zaevidováno a prošet�eno 1.198 �ísel jednacích. 

Od 1. 1. 2009 se m�ní adresa zdejšího útvaru. Vzhledem k 
za�azení pod správu Jihomoravského kraje je sou�asná adresa: 
Policie �eské republiky, Krajské �editelství policie 
Jihomoravského kraje, Územní odbor pro vn�jší služby, Obvodní 
odd�lení police Chot�bo�, Hromádky z Jistebnice 1740, 583 01  
Chot�bo�. Ke zm�n� telefonního �ísla nedošlo, stále m�žete své 
poznatky oznamovat na 565  624 333. 

A nyní mi dovolte uvést n�kolik p�ípad�, vztahujících se k 
teritoriu obcí Krucemburk, Ždírec nad Doubravou a jejich okolí, 
k nimž došlo v dob� od 1. 12. 2008 do sou�asnosti. 
* Dosud neznámý pachatel post�íkal sprejem zelené a oranžové 
barvy sklo vchodových dve�í a fasádu dvou st�n bytového domu 
ve Ždírci nad Doubravou. Svým jednáním zp�sobil škodu ve 
výši 10.000 K�. 
* K odcizení dámské kabelky s finan�ní hotovostí, platební 
kartou a doklady došlo v areálu firmy v pr�myslové zón� ve 
Ždírci nad Doubravou. Poškozená vy�íslila škodu na 8.100 K�. 
* Dosud neznámý pachatel po vypá�ení m�íží a rozbití bo�ního 
okénka u místnosti WC restaurace Tipsport bar ve Ždírci nad 
Doubravou vnikl do objektu, prošel místností vý�epu, zde 
prohledal sk�í�ky a vypá�il nalezenou pokladnu. Ta ale byla 
prázdná. Poté objekt opustil p�ístupovou cestou. Škoda na 
poškozeném okn� a elektrické pokladn� �iní 5.000 K�. 



* Dne 28. 1. 2009 skupina neznámých pachatel�, z�ejm� cizinc�, 
vešla do prodejny krmiv situované v garáži rodinného domu ve 
Ždírci nad Doubravou. �ást z nich zabavila majitelku domu, 
která zde prodávala, a �ást z�ejm� otev�enou garáží vnikla do 
obytné �ásti domu, odkud odcizili peníze a šperky, vše v hodnot�
24.000 K�. 
* Dosud neznámý pachatel nezjišt�ným zp�sobem p�ekonal 
hlavní vchodové dve�e do rodinného domu ve Ždírci nad 
Doubravou, d�m prohledal a odcizil elektroniku, jídlo a oble�ení. 
V�ci vynosil ven p�es bo�ní terasové dve�e z kuchyn� a odnesl je 
p�es drát�ný plot, který v rohu prost�íhal. Dalším šet�ením bylo 
zjišt�no, že pachatel po otev�ení plastového okna vnikl do 
rodinného domu v téže ulici, prohledal jej a odcizil odtud zlaté 
šperky, mince a elektroniku. Ve t�etím p�ípad� pachatel po 
otev�ení zajišt�ných terasových dve�í vnikl do rodinného domu, 
prošel jej, ale nic nepoškodil ani neodcizil. Celková škoda 
zp�sobená poškozením za�ízení a odcizením v�cí byla majitel�m 
rodinných dom� vy�íslena  na �ástku p�evyšující 140.570 K�. 
* Policisté zjistili pachatele krádeže motorové nafty, k níž došlo 
v areálu firmy DaS ve Ždírci nad Doubravou. Pachatelé po 
p�est�ižení oka visacího zámku, zajiš	ujícího víko palivové 
nádrže vozidla Tatra 815, od�erpali z této nádrže 200 litr� nafty 
v hodnot� 5.300 K�. 
* Trestného �inu porušování domovní svobody se dopustil dosud 
neznámý pachatel, který vnikl pravd�podobn� odem�enou 
branou na oplocený pozemek u rodinného domu ve Ždírci nad 
Doubravou a z d�ev�né k�lny odcizil 2 kusy rybá�ských brašen s 
rybá�skými pruty, vše v hodnot� 4.000 K�. 
* P�estupku proti ob�anskému soužití se dopustil pachatel, který 
v penzionu Filippi ve Ždírci nad Doubravou nezaplatil za 
poskytnuté ubytování. Majiteli zp�sobil škodu ve výši 1.400 K�. 

  Pprap. V�ra Mrtková, 
 vrchní asistent OO P�R Chot�bo�

ZPRÁVA  Z  MATRIKY 

Vážení spoluob�ané, 
na základ� Zákona na ochranu osobních údaj� �. 101/2007 

Sb. byla v letošním roce ukon�ena �innost „SPOZU“ (Sbor pro 
ob�anské záležitosti) a byla nahrazena spole�enskou komisí pod 
vedením matriká�ky Ji�iny Valecké; hlavní náplní této komise 
budou mj. návšt�vy ob�an� p�i jejich životních jubileích. 
K životnímu jubileu ob�ané obdrží gratulaci s poukázkou 
v hodnot� 350 K� na nákup zboží v obchod� Ovoce – Zelenina 
paní Moravcové.  

V lednu letošního roku oslavil 99. narozeniny pan Jind�ich 
Kozel a 98. narozeniny pan Jan Zrzavý. Ob�ma pán�m 
p�ejeme dobré zdraví, spokojenost a pohodu v kruhu svých 
nejbližších.  
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Po�et obyvatel v roce 2008
V roce 2008 se do naší obce p�ist�hovalo 29 ob�an�, 

odst�hovalo se 31 ob�an�. Narodilo se 15 d�tí a zem�elo 7 
ob�an�. 

Ji�ina Valecká 

UPOZORN�NÍ 
Kontaktní místo státní sociální podpory ve Ždírci nad 

Doubravou je do�asn� uzav�eno. Pro naše ob�any je 
otev�eno KM v Chot�bo�i, Svojsíkova 333 (zimní stadion) - 
569 621 759. 

SVÁTEK  MATEK 
                                                                                                      

V ned�li 10. kv�tna 2009  Vás, mamky, maminky, babi�ky a 
tety, zveme na tradi�ní oslavu Svátku matek, která bude od 
14 hodin v sokolovn�. Své um�ní p�edstaví d�ti z mate�ské 
školy a základní um�lecké školy. Odpoledne ukon�í svým 

vystoupením Dechový orchestr mladých z Chot�bo�e.                           
Všichni jste srde�n� zváni.

KROUŽEK  ŠIKOVNÝCH  RUKOU 
Už je tomu p�l roku, kdy u nás za�al 

fungovat kroužek šikovných rukou. Scházíme se 
dvakrát m�sí�n� v prostorách zasedací místnosti 
Ú�adu a tvo�íme krásné v�ci: pleteme z papíru 
koší�ky, v�ne�ky, vázy, tvo�íme patchworková 
velikono�ní vají�ka, p�írodní velikono�ní 
dekorace, vázy z papírových trubek a podobné 
v�ci. Je nás osmnáct, z toho i dva chlapci. 

Všichni jsou velice šikovní. Jejich výrobky jsou velmi hezké a 
zda�ilé. 

2. a 3. dubna 2009 jsme v malé t�locvi�n� ZŠ uspo�ádali 
velikono�ní výstavu perní�k� a našich prací spojenou s výstavou 
prací žák� ZŠ.  

Všem, kte�í tato setkání navšt�vují, chci pod�kovat za jejich 
ú�ast i trp�livost a doufám, že se po prázdninách op�t sejdeme 
v plném po�tu. 

  Ludmila Soukupová 

POD�KOVÁNÍ 

Vážený pane starosto, 
dovolte, abychom Vám pod�kovali za 

spolupráci p�i po�ádání „T�íkrálové sbírky 
2009“. Ve Vaší obci Krucemburk bylo 
vybráno celkem 23.948 K�. 

 Finan�ní prost�edky vybrané do kasi�ek 
budou letos využity na rekonstrukci topení 
v Mate�ském centru Led�á�ek v Led�i nad Sázavou, provoz 
služeb Oblastní charity Havlí�k�v Brod a na p�ímou pomoc 
pot�ebným lidem (živelná katastrofa, úmrtí živitele, ztráta 
zam�stnání...). V regionálním tisku budeme informovat o 
celkové �ástce vybrané v našich vikariátech. Stejn� tak budeme 
informovat ve�ejnost prost�ednictvím tisku o zp�sobu využití 
získaných financí. 

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

S p�áním všeho dobrého za pracovníky Oblastní charity 
Havlí�k�v Brod  

Miroslava Vodrážková, koordinátorka TS 2009 

VELIKONOCE – JAK JE SLAVÍ JINDE? 
Pokra�ování ze strany 1 

Svátky jara, jak se Velikonoce taky 
nazývají, pat�í k jedné z mála tradic, které se 
zachovaly a které slavíme. Poj�me se 
podívat, jak je prožívají v r�zných koutech 
sv�ta. Více než kdy jindy tu platí – jiný kraj, 
jiný mrav. 

Anglie: V Anglii a Holandsku chodí d�ti 
d�m od domu a koledují o velikono�ní 
vají�ka. Austrálie: Jediným dnem, kdy jsou 
všechny obchody v Austrálii zav�ené, je 
Velký pátek. V den Velikonoc hledají d�ti v zahradách schovaná 



vají�ka, která jim nad�lil velikono�ní zají�ek. Bulharsko: Den 
nebo dva p�ed Velikonocemi k�es	anské rodiny posílají bochník 
chleba a 10 – 15 vajec obarvených na �erveno svým tureckým 
p�átel�m, kte�í tento dar považují za �est. Posel, který ho 
p�edává, je tradi�n� obdarován malou pen�žní �ástkou. Francie:
Ve Francii zvou kostelní zvony každý den v roce v��ící ke mši. 

Výjimkou jsou Velikonoce, kdy od 
Zeleného �tvrtku do Bílé soboty on�mí. 
�íká se, že odlet�ly do �íma, aby tam 
byly požehnány a zpátky se vrátily s 
vají�ky a sladkostmi pro hodné d�ti. A 
když letí nad Francií, všechny ty 
dobroty – vají�ka, ku�átka, zají�ci – k 
velké radosti d�tí popadají dol�. Ty pak 
odpoledne vyrážejí do zahrad, aby tam 
poztrácené sladkosti posbíraly. Itálie:
Kn�z požehná velikono�ní vají�ka, 
která pak hospodyn� umístí doprost�ed 
stolu a okolo nich rozmístí nádoby s 

jídlem. Irsko: Ráno v den Velikonoc se pojídají vají�ka, aby se 
tak uzav�el p�st. B�hem dne ten, kdo chce získat velikono�ní 
kolá�, musí zatan�it. Mexiko: V p�edve�er Velikonoc po setm�ní 
tisíce lidí zaplaví ulice. Mají s sebou obrázky nebo pinata – 
papírové krabice s bonbony a pamlsky, které symbolizují Jidáše. 
Ty se v�ší, pálí nebo se do nich mlátí holí tak dlouho, až se obal 
protrhne a k zemi se snese záplava sladkostí. N�mecko: V 
p�edve�er Velikonoc d�ti vyráb�jí slam�ná hnízda, která pak 
jejich rodi�e schovají doma nebo na zahrad�. Do nich 
velikono�ní zají�ek snese r�znobarevná vají�ka. Ráno na 
Velikono�ní pond�lí je d�ti vyrážejí hledat. Také se vym��ují 
dárky ukryté v obalu ve form� vají�ka. Tuto tradici proslavila 
zna�ka Kinder a jejich vají�ka s p�ekvapením. Dalším 
n�meckým zvykem je velikono�ní strom ozdobený vají�ky a 
jinými velikono�ními dekoracemi. Rusko: P�i oslav�
pravoslavných Velikonoc si Rusové nechávají v kostele požehnat 
vají�ka a pak je va�ená konzumují k velikono�nímu ob�du. 
�ecko: V den pravoslavných Velikonoc se v rodinách koná 
vají�ková bitva. Ú�astníci se snaží házením svého vají�ka rozbít 
vají�ko protivníka. P�i úsp�šném zásahu se pronáší v�ta: Christos 
anesti. 

zdroj: www.mineralfit.cz 

OBECNÍ  PLES   
POD�KOVÁNÍ  SPONZOR	M 

D�kujeme všem sponzor�m za dary do tomboly 9. maškarního 
plesu v Krucemburku (14. 2. 2009) 
Intermont s.r.o. Krucemburk – Ing. Vladimír Kubeš, 
D�evovýroba Benátky – pan Miloš Coufal, Elasta – Vestil 
Krucemburk, Obchodní �innost – paní Ji�ina Moravcová 
Krucemburk, Autoopravna – Jan Valecký Krucemburk, VHS 
Bohemia Ž�ár nad Sázavou, Ekostavby Brno, Chládek a Tint�ra, 
a.s., Havlí�k�v Brod, ODAS – pan Miloslav Odvárka Ž�ár nad 
Sázavou, Zem�d�lská a.s. Krucemburk, BeHo Staré Ransko, 
Tramont Staré Ransko, Pohostinství „Pepino“ Krucemburk, pan 
Ji�í Myška – Hra�ky Krucemburk, Truhlá�ství Karel Losenický 
Krucemburk, Projektová kancelá� – Ing. František Kujan 
Krucemburk, pan David Dostál Krucemburk, Pr�myslové zboží 
– paní Kejíková a paní Littová Krucemburk, Zem�d�lský 
podnikatel pan Ji�í Kasal Krucemburk, LIMA – paní Marta 
Ligmajerová Krucemburk, Strojírna Benc a synové Krucemburk, 
Kade�nictví Teofila Krucemburk, Salón Teofila Krucemburk, 
Kr�ma U Rytí�e St�ely – pan Ladislav Sekni�ka Krucemburk, 
MVDr. Pavel Janá�ek Krucemburk, paní Ludmila Soukupová 
Krucemburk, pan Jaroslav Joska – holi� a kade�ník Krucemburk, 
Kino Krucemburk, pan Bohuslav Vaní�ek Krucemburk, pan 
Jaromír Mifka Krucemburk, Modelárna – pan Old�ich Novák 

Ždírec nad Doubravou, LOCK – Ing. Zden�k �ehák Nové 
Ransko, Jednota Havlí�k�v Brod, Stora Enso Ždírec nad 
Doubravou, DEKORA Jení�ek Ždírec nad Doubravou, Geodézie 
– paní Lenka Mášová P�ibyslav, pan Jan Mat�jka – Autodoprava 
Ždírec nad Doubravou, Výroba t�stovin – pan Lubomír Doležal 
Benátky, Zahrada Malochýn – paní Pavlína Junová, pan Jan 
Šlerka – klempí� Ždírec nad Doubravou, pan Kasal – 
Podlahá�ství Ždírec nad Doubravou, KM IMPORT Vojn�v 
M�stec, Lesní družstvo P�ibyslav, DaS Ždírec nad Doubravou, 
M�sto Ž�ár nad Sázavou, ALTEC Chot�bo�, �eská spo�itelna 
Ždírec nad Doubravou, Kosmetika Ždírec nad Doubravou, 
Ekostavby a.s. Brno, Elektro Chot�bo� – pan Moravec, pan 
Milan Plachý Ždírec nad Doubravou, LS MONT Ž�ár nad 
Sázavou, Oh�ostroje s.r.o. Praha – pan Krupi�ka, TV NOVA 
Praha, �EZ Prodej s.r.o. Pardubice, Citelum a.s. Havlí�k�v Brod, 
Izolace Polná, pan Jaroslav Beránek Ž�ár nad Sázavou, CHKO 
Ž�ár nad Sázavou, Zelenina Poli�ka, pan Hubert Kolá� – Ždírec 
nad Doubravou, pan Ji�í P�iklopil – Krucemburk, paní Pavla 
Dušková – Office Depot, PERUN Klub Hluboká, Trafic 
Pardubice, VO nápoje Hlinsko, Velkoobchod UNICOM, 
Plze�ský Prazdroj – sklad Jihlava. 

  M�stys Krucemburk 

FARNÍ  SBOR  �ESKOBRATRSKÉ  
CÍRKVE  EVANGELICKÉ   

V  KRUCEMBURKU 

Milí p�átelé, vážení spoluob�ané, 
Velikonoce p�inášejí obrovskou nad�ji pro 

život každého z nás. P�inášejí východisko pro 
naše životy. B�h nás nenechal v tomto sv�t� bez 
pomoci. Z veliké lásky poslal na sv�t svého Syna 
– Ježíše Krista, aby nás zachránil. Ježíš se za nás 
ob�toval, zem�el na k�íži za naše h�íchy, aby nás vykoupil z 
v��ného zahynutí. To je Boží �ešení naší zoufalé lidské situace. 
Každý z nás žije jiný život, jsme r�zní lidé, ale všichni 
prožíváme svá trápení a své radosti. Jednou jsme naho�e a jednou 
dole. Jsou chvíle plné radosti, ale i chvíle trápení a zoufalství. 
Krom� toho všichni sm��ujeme ke svému konci. A práv� proto 
se každého z nás týká nad�je, kterou nám p�ináší poselství 
Velikonoc: Ježíš Kristus za nás nejen zem�el, ale také vstal z 
mrtvých, p�emohl smrt. Byl vzk�íšen. Potupná smrt na k�íži 
nebyla posledním slovem. Boží vít�zství nad h�íchem a smrtí 
nám p�ináší nabídku záchrany. Tato nabídka platí stále, dokud 
trvá Boží milost. T�m, kdo uv��í v Ježíše Krista a p�ijmou jej 
jako svého Pána a Spasitele, p�ipravil B�h v��ný život v jeho 
blízkosti. A už te� je B�h vede tímto sv�tem, takže se nemusí 
bát budoucnosti.  

Ježíš �ekl: „Já jsem sv�tlo sv�ta, kdo m� následuje, nebude 
chodit ve tm�, ale bude mít sv�tlo života.“ /Janovo evangelium 
8,12 / 

Zveme Vás k t�mto bohoslužbám: 
10. dubna 2009 – Velký pátek: bohoslužby s ve�e�í Pán�
v evangelickém kostele v Krucemburku v 17 hodin 
12. dubna 2009 – Ned�le velikono�ní, Boží hod: bohoslužby 
s ve�e�í Pán� v evangelickém kostele v Krucemburku v 10 
hodin 

Srde�n� zveme na koncert skupiny C and K Vocal – Písn�
pašijové, který se koná v ned�li 12. dubna 2009 
v evangelickém kostele v Krucemburku od 14.30 hodin. 
Vstupné 200 K�. 

P�edprodej vstupenek: m�žete objednávat na �ísle 
569 697 116 od 1. dubna 2009 nebo osobn� zakoupit na 
evangelické fa�e v Krucemburku. Další informace na 
www.krucemburk.evangnet.cz
                        Mgr. Marek Van�a,  evangelický fará�



PO�AD  BOHOSLUŽEB   
VE  FARNOSTI  KRUCEMBURK  

O  VELIKONOCÍCH  2009 
9. 4. „Zelený �tvrtek“
Krucemburk: 18:00 hod. 
Mše svatá na památku ve�e�e Pán�
10. 4. „Velký pátek“
Krucemburk: 18:00 hod. Umu�ení Pán� - Velkopáte�ní ob�ady 
Krucemburk: 20:00 hod. K�ížová cesta - za�átek u h�bitovního 
k�íže, zakon�ení u „T�í k�íž�“
11. 4. „Bílá sobota“
Krucemburk: 19:00 hod. Vigilie Zmrtvýchvstání Pán�
12. 4. Ned�le „Zmrtvýchvstání Pán�“
Krucemburk: 8:00 hod. mše svatá 
Horní Studenec: 9:30 hod. mše svatá 
Vojn�v M�stec: 11:00 hod. mše svatá 
13. 4. „Velikono�ní pond�lí“
Krucemburk: 9:30 hod. mše svatá 
Další informace na http://krucemburk.farnost.cz/ 
P�eji všem požehnané svátky velikono�ní!  

P. Gabriel Burdej 

SDH  KRUCEMBURK 

Milí spoluob�ané,  
máme pro vás pár informací o d�ní v našem Sboru dobrovolných 
hasi��. P�edevším chceme touto cestou pod�kovat paní Ev�
Zelené za kurz první pomoci pro mladé hasi�e, který si pro n�
p�ipravila. Dále pro vás máme pozvání – 9. 5. prob�hne od 8:30 
v Havlí�kov� Borové jarní kolo hry Plamen. Pokud p�ijedete 
podpo�it tým našich mladých hasi��, budete mít možnost 
zhlédnout provedení požárního útoku a jiné „hasi�sko-sportovní“ 
disciplíny. Možnost ob�erstvení na míst� ur�it� nebude chyb�t. 
P�ejeme vám hezké dny.     Martin Rejšek  

ŠLEHAJÍCÍ  PLAMENY  BYLO  VID�T  
AŽ  DO  KRUCBORKU 

Událost, o níž chci vypráv�t, se odehrála na Velikonoce 
p�esn� p�ed 180 lety. A� z pam�tník� té doby není již ani onen 
pov�stný prach, zažloutlé dokumenty s podivuhodnou barvitostí 
vykreslují pr�b�h a detaily požáru hamerské budovy pod hrází 
rybníka �eka v noci z Velkého pátku na Bílou sobotu (17.-18. 
dubna) roku 1829. 

Vrchnostenští ú�edníci provád�li k objasn�ní p�í�in požáru 
d�kladný výslech všech odpov�dných osob; byl pe�liv� zapsán a 
na záv�r v�tšinou podepsán t�emi k�ížky. Texty psané kurentem 
na arších ru�ního papíru z ronovské papírny jsou psané v �eštin�
i n�m�in�. 

Nejlepší p�edstavu o katastrof� si ud�láme z výslechu 
mlyná�e a pila�e Jana Rojka, který bydlel a pracoval v sousedním 
mlýn�. Jednotlivé �ásti psané kurzívou jsou p�esné citace, abyste 
si i vy mohli vychutnat zajímavý slovosled hovorové �eštiny 
našich praprad�d�. Úprava text� je minimální pouze z d�vodu 
srozumitelnosti. 
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Výslech pokra�uje mnoha dalšími body, které p�esko�íme, a 
za�t�me se do výpov�di hamernického mistra Josefa Waldhanse����
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V dalších bodech podrobn� lí�í hamerník, jak bylo Fr. 
Sk�ivanem, pacholkem žida Michala Šendla z Krucemburku, 
dovezeno a skladováno d�ev�né uhlí z raneckých milí��, které 
mohlo být p�í�inou požáru. Zajímavostí pro nás je, jak mistr 
kon�il sm�nu a jeho pod�ízení museli i ve svém volném �ase 
chodit kontrolovat hamerskou budovu. 
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Následuje ješt� mnoho dalších otázek 
a odpov�dí, až celý protokol kon�í 
následovn�:  
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A	 už byla p�í�ina toho ohromného 
požáru jakákoli, správa železáren bez 
meškání zapo�ala s výstavbou nové 
hamerské budovy. 

   Krátká historie železá�ského hamru 
pod rybníkem �eka se za�íná psát t�sn�
p�ed rokem 1820 a bouchání jeho 
hamerských kladiv se pod hrází ozývalo 
bezmála šedesát let. S drastickým 
omezením výroby po r. 1870 se zastavuje 
postupn� i provoz  hamr�. Tehdy 
nenávratn� mizí budovy Pobo�enského, 
Novoraneckého, Sopotského i �eckého 
hamru. 

Plány budovy �eckého hamru 
vystav�né r. 1829 se nám zachovaly, a tak 
alespo� m�žeme mít p�edstavu,  jak onen 
�ecký hamr po požáru vypadal. Velmi 
stru�n� si jej m�žeme popsat asi takto: 
byla to zd�ná budova o rozm�rech 
p�ibližn� 34x12 metr�, krytá d�ev�nou 
šindelovou st�echou. Zd�ný komín 
uprost�ed budovy se ty�il až nad hráz 
rybníka. Mezi hrází a budovou hamru 
bylo d�ev�né koryto (vantroky), z n�hož 
byla jednotlivými výpust�mi pohán�na t�i 
vodní kola. Nejmenší prost�ední kolo 
pohán�lo m�ch dmýchající vzduch do 
spole�né výhn� pro ob� hamerská kladiva. 
V�tší kola o pr�m�ru asi 3,5 m potom 
zvedala  tzv. kobylu (hamerské kladivo s 
násadou). Vodu do koryta p�es stavidlo 
p�ivád�la skrze hráz rybníka trubka. 
Odpadová voda obtékala potom budovu z 
obou stran a do hamru se vstupovalo p�es 
mostek. V budov� byl krom� hamernické 
místnosti i sklad d�ev�ného uhlí, hotových 
výrobk�, ná�adí a malá místnost pro 
hamerníky. V �ásti budovy byla d�ev�ná  
prkenná podlaha. 

pravd�podobná podoba �eckého hamru  –  dle 
p�vodního plánu z r. 1829 zhotovil autor 

Až p�jdete na procházku k �ece a pod 
hrází budete p�echázet mostek, pod nímž 
odtéká voda z betonové výpust�, pohle�te 
sm�rem k hrázi. T�sn� pod ní se lomí 
odpad v prudké zatá�ce a práv� tam 
obtékala odpadová voda roh hamerské 

budovy. Mostek stojí tém�� ve stejném 
míst� jako p�ed sto osmdesáti lety. 

P�i pohledu sm�rem ke kiosku se 
zarostlinou od hráze prodírá sotva 
znatelný m�lký pot��ek; tudy kdysi 
klokotala odpadová voda od �eckého 
mlýna a pily. 

Pokud jste do�etli až sem, v�zte, že 
tato stará událost je sice jen malým, 
nevýznamným st�ípkem v historii našeho 
kraje, ale ur�it� zajímavým a p�ínosným. 
Nebo	 i sebev�tší mozaika historické 
epopeje se p�ece vždy skládá z malých 
st�ípk�.  

 Josef Štefánek 

NAŠE   P�ÍRODA 
Netrhejte motýl�m k�ídla, protože oni potom plá�ou.  
Nešlapte po kytkách, protože kytky krásn� voní. 
Nezabíjejte lásku, protože láska je k�ehká jako ta 
k�ídla, 
a hlavn� nezabíjejte lidi, protože lidé se mají rádi. 

                                      John Lennon 

T�mito v�tami za�ínám zám�rn�, 
p�estože mají spíše protivále�ný 
charakter. N�kdo si t�eba šlape 
nev�domky po št�stí, nebo je to o tom, po 
�em vzácném jsme si b�hem roku šlapali 
v naší okolní p�írod�. A jde práv� o ty  
kytky.  

Když se budeme pozorn� dívat pod 
nohy a kolem sebe v okolí Starého 
Ranska a rybníku �eka, uvidíme n�kolik 
našich krásných vstava�ovitých rostlin. 
P�edn� vemeník dvoulistý (Plata Theka 
bifolia), orchidaceae, který pat�í mezi 
chrán�ný druh. Bohužel mnoho rostlin 
bylo zni�eno p�i úpravách p�íkop� u cest. 
Dále se v naší oblasti vyskytuje kruštík 
širokolistý (Epipactis helleborine), 
orchidaceae, nebo vstava� kuka�ka 
(Orchis morio), orchidaceae, druh siln�
ohrožený a chrán�ný. P�ežívá pár rostlin 
z d�vodu neudržování pozemk�. M�žeme 
spat�it prstnatec májový (Dactylorchiza 
majalis), ohrožený a chrán�ný druh. 
Spole�n� s lýkovcem jedovatým (Daphne 
mezereum) jsou �asto doslovn� rozmetány 
p�i úpravách p�íkop� cest. P�ímo v oblasti 
�eky se vyskytoval ho�ec ho�epník 
(Gentiana pneunmonathe), siln� ohrožený 
druh. Rostliny byly zni�eny rekreanty, 
kte�í si zkracují cesty, a následnou erozí 
opukového podloží. U rybníka se ješt�
nachází pár jedinc� kosatce žlutého (Iris 
pseudacorus L.). P�estože se zdá, že je u 
nás v okolí dostatek bledule jarní 
(Leucojum vernum), chrán�ný druh, 
hlavn� v oblasti NPR Ransko, každoro�n�
jsou návšt�vníky ni�eny vyrýpáváním 
cibulek a necitelným odvod�ováním 
lesního porostu, kde následn� dochází 
v místním zm�nám biotopu. Vyhlášky a 
zákony o ochran� p�írody jsou tu z�ejm�
proto, aby nebyly respektovány, a tak jsou 
pouhou formulací na papí�e. Sta�í projít 
krajem lesa v NPR a zakopnete o r�zný 

odpad, autobaterie a podobn�, což 
dosv�d�uje, že n�kte�í lidé si �isté p�írody 
neváží. P�itom NPR Ransko má zákonem 
ur�ené ochranné pásmo.  

Ale rad�ji k tomu, co zde máme ješt�
vzácného. V NPR Ransko rostou zbytky 
lilie zlatohlavé (Lilium martagon), 
chrán�ný druh, který rovn�ž mizí 
zm�nami biotopu. Pamatuji doby, kdy na 
vrchu zvaném Babylon jich byly stovky. 
Mimo jiné zde rostla i zem�žlu� okolíkatá 
(Centaurium  erytraea). Z lé�ivek je 
pouze dostatek kvetoucího plicníku 
léka�ského (Pulmonaria officinalis) a 
v mok�inách poto�nice léka�ské 
(Nasturtium officinale). P�i borovské 
silnici kvete záhy z jara dev�tsil bílý 
(Pasites albus) a v ranecké aleji se rozzá�í 
žluté kv�ty k�ivatce (Gagea lutea). 
V NPR živo�í i n�kolik rostlin jest�ábníku 
oranžového (Hieracium auranticum), 
který je ohroženým druhem. V jezírkách 
zase nádhern� kvete chrán�ný leknín bílý 
(Nymphaea alba) a v NPR Ransko �esnek 
medv�dí (Allium ursinum). Ze zajímavých 
rostlin mohu ješt� uvést zvonek 
broskvolistý (Campanula persicifolia) 
nebo t�eba star�ek Fic�v (Senecio fuchsii). 
Zám�rn� však neuvádím lokality, kde 
ješt� n�co p�kného roste nebo kvete. 
Nešetrnost a ni�ení p�írody je totiž 
d�kazem naší nekulturnosti a necitelnosti. 
Nešlapeme si tedy, p�átelé, n�kdy po 
p�írod� �i po ,,kytkách“? Nechám to 
rad�ji na vašem zvážení... 

František Coufal 

NEZNÁMÉ  OSUDY 

V �lánku Významná roda�ka (Domov 
3/2008, s. 9) jsem psal o paní Maškové; 
mimo jiné jsem se zmínil, že paní 
Mašková v pr�b�hu I. sv�tové války 
p�sobila jako vychovatelka v rodin�
n�meckobrodského advokáta JUDr. 
Zmeka, kde se starala o jeho dceru Annu. 
V reakci na tento �lánek mi napsal 
synovec paní Maškové pan Vít Janá�ek 
z Prahy a poskytl mi zajímavé údaje o 
dce�i JUDr. Zmeka Ani�ce, jak jí 
Janá�kovi a paní Mašková �íkali. Ta se 
p�ed druhou sv�tovou válkou provdala za 
zem�d�lského inženýra Václava Pale�ka, 
ten byl p�ed válkou �lenem redak�ní rady 
zem�d�lského nakladatelství Brázda. M�l 
široké styky s mnoha významnými lidmi 
té doby, mino jiné i pracovníky �s. 
vojenské rozv�dky. V roce 1939, t�sn�
p�ed okupací republiky, emigroval do 
Anglie. Zde se stal spolupracovníkem 
�eskoslovenské exilové vlády a p�ímo i 
prezidenta Beneše. Významnou úlohu 
sehrál Ing. Pale�ek v tom, že po zásahu 
N�mc� proti �eským vysokým školám a 
jejich uzav�ení v roce 1939 se zasadil o 
to, aby 17. listopad byl vyhlášen jako 
Mezinárodní den studentstva. Prosazoval 



jej na manifesta�ním setkání student� ze všech zemí bojujících 
proti fašismu v Londýn� 1941, kde pronesl hlavní projev za �s. 
ú�astníky. Dr. Beneš jej pov��oval r�znými diplomatickými 
úkoly vojenskopolitického charakteru a vyslal jej i k prezidentovi 
Rooseveltovi. Pro tuto �innost mu prop�j�il hodnost generála �s. 
armády. Paní Pale�ková s malým synem Petrem z�stala v Praze. 
Zde se snažila uniknout pozornosti N�mc�, a když se jí zdálo, že 
jí hrozí nebezpe�í, odjela i se svým synem, který nechodil ješt�
do školy, do Krucemburku a zde našla bezpe�né úto�išt� práv� u 
paní Maškové v lihovaru. V Krucemburku pobývala i n�kolik 
m�síc�. Do Krucemburku se také b�hem války vrátila, když se 
v Praze cítila ohrožená. 

Po porážce N�mecka se stal Ing. Pale�ek vedoucím �s. 
vojenské mise p�i Spojenecké kontrolní rad� v Berlín�. Zde m�l 
dobré styky i s maršálem Žukovem. Po návratu do vlasti se setkal 
se svou rodinou, do které záhy p�ibyl druhý syn Tomáš. Po roce 
1948 byl nejprve generál Pale�ek odstaven, potom zat�en a 
odsouzen. V�zn�n byl v Jáchymov�. V šedesátých letech byl 
propušt�n na svobodu. Jeho spoluv�zn�m byl Jan Horní�ek ze 
Ždírce, bývalý pilot, který cht�l v roce 1948 ulet�t do západního 
N�mecka. Generál Pale�ek si Horní�ka velice vážil jako 
výborného p�ítele a vždy p�i návšt�v� Krucemburku jej ve Ždírci 
navštívil. Po roce 1968 emigroval se svou rodinou do USA a tam 
také žil až do své smrti. 

Pavel Vomela 

VELIKONO�NÍ  MAZANEC 
Pokra�ování ze strany 1 
220 g hladké mouky, 150 g hrubé mouky, 90 g mou�kového 
cukru, 90 g rostlinného tuku flora, 2 žloutky, 30 g mandlí, 20 g 
rozinek, 20 g droždí, 1,5 dl mléka, 1 vanilkový cukr 

Droždí promícháme s trochou cukru, p�idáme 2 lžíce vlažného 
mléka a 1 lžíci mouky, rozmícháme a necháme vykynout. Tuk 
ut�eme s cukrem do p�ny, postupn� vmícháme žloutky, potom 
p�idáme mouku, kvásek, vanilkový cukr, osolíme a vlažným 
mlékem zad�láme t�sto. Propracováváme, dokud se t�sto 
nep�estane lepit na vál. P�idáme omyté a okapané rozinky a �ást 
spa�ených mandlí. Zapracujeme do t�sta a t�sto p�eložíme do 
mísy, poprášíme hladkou moukou, p�ikryjeme ut�rkou a 
necháme na teple vykynout. P�i kynutí 2x promísíme. Z 
vykynutého t�sta vytvo�íme bochánek, který necháme na 
pomašt�ném plechu ješt� vykynout, pak jej pot�eme rozšlehaným 
žloutkem, posypeme zbytkem mandlí a m�lce na�ízneme do 
k�íže (m�žeme i nast�ihnout n�žkami). Pe�eme v dob�e vyh�áté 
troub�.                                                zdroj: www.ceske-tradice.cz  

KRUCEMBURSKÁ  STOPA 

Ú�ad m�styse Krucemburk, TJ Sokol Krucemburk a Perun 
Hluboká po�ádají 

v sobotu 13. �ervna 2009 
5. ro�ník pochodu a cykloturistické jízdy Krucemburská stopa. 

P�ipravili jsme pro Vás 2 p�ší trasy a 2 cyklotrasy vedené 
p�evážn� krásnou krajinou CHKO Ž�árské vrchy. 
P�ší trasy: 
17 km (Krucemburk, Rozcestník ZL-CE, Ranská jezírka, 
Synk�v kopec, Doubravník ryb., Nad Hlubokou, Rozcestník ZL-
CE, Krucemburk) 
28 km (Krucemburk, Rozcestník ZL-CE, Ranská jezírka, 
Synk�v kopec, Žlábek – rozcestí, Nadvep�ovské rybníky, 
Ra�ínský les, Padrtiny, Radostín, Nad Hlubokou, Rozcestník ZL-
CE, Krucemburk) 
Cyklistické trasy:
31 km (Krucemburk, Rozcestník ZL-CE, Ranská jezírka, 
Havlí�kova Borová, Vep�ová, Žlábek, Nadvep�ovské rybníky, 
Ra�ín, Rozcestí u Ra�ína, Rozcestí na Vep�ovské silnici, Nad 
Hlubokou, Hluboká, Krucemburk) 

39 km (Krucemburk, Rozcestník ZL-CE, Ranská jezírka, 
Havlí�kova Borová, Vep�ová,  Nadvep�ovské rybníky, Ra�ín, 
Rozcestí u Ra�ína, Polni�ka, Sv�tnov, Cikháj, U Snítku –
rozcestí, Vojn�v M�stec, Krucemburk) 

Registrace ú�astník� bude v sokolovn� Krucemburk. Start 
od sokolovny v Krucemburku od 8 do 10 hodin. P�edání 
pam�tních list� po absolvování trasy bude probíhat 
v sokolovn� v Krucemburku od 14 do 17 hodin. Podrobné 
informace o ob�erstvení na trasách a v cíli získáte p�i startu. 
Startovné je 15 K�. 

Podrobné informace na telefonních �íslech: 606 756 452, 569 
698 711 a webových stránkách www.krucemburk.cz  
e-mail: ic@krucemburk.cz    

TURNAJ  O  „ZLATOU  FANKU“ 

V pond�lí 29. prosince 2008 ožila krucemburská sokolovna. 
Zaplnili ji sportovní fandové i samotní hrá�i, kte�í p�išli zápolit 
v 2. ro�níku ping-pongového turnaje o „Zlatou fanku“. Hrá�� se 
sešlo 32. Nejmladším aktivním hrá�em byl Kryštof Matula, který 
chodí do �tvrté 
t�ídy základní 
školy. „Kukin“ 
hrál i minulý 
rok p�i prvním 
ro�níku. 
Pestrost hrá��
napov�d�la, že 
�tou noviny, 
poslouchají 
ohlášky, anebo 
sledují webové 
stránky. Krom� krucemburských pingpongist� a pingpongistek 
p�išli další z Vojnova M�stce, Ždírce nad Doubravou, Hud�e, a 
dokonce i ze Ž�áru nad Sázavou.  

Prezentace za�ala t�sn� p�ed devátou hodinou. Rozpis pe�liv�
p�ipravil „výkonný �editel“ turnaje Jirka Janda a losování 
prvních dvojic do zápas� se ujaly Hanka Jandová a Ani�ka 
Kadlecová. Jedna prohra neznamenala konec nad�jí a kone�nou 
v turnaji. Mnohé zápasy m�ly š	ávu, vysokou úrove�. Nakonec 
se do semifinále probojovali a proti sob� nastoupili Jirka 
P�iklopil ml. proti Josefovi Šlerkovi a Jan P�iklopil proti 
Zde�kovi Lukášovi. Finále pak p�ineslo bratrský souboj Jirky a 
Honzy P�iklopilových. Ve skoro vyrovnaném finálovém zápase 
nakonec zvít�zila zkušenost.  

První místo ve 2. ro�níku turnaje o „Zlatou fanku“ a 
samotnou putovní fanku si do svého domova na rok odnesl – 
Jirka P�iklopil mladší.  

Výsledky: 1. Ji�í P�iklopil, 2. Jan P�iklopil, 3. Josef Šlerka. 
Sláva vít�z�m, �est poraženým. Za rok zase na vid�nou! 

  P. G. Burdej 

HOKEJOVÁ  SEZONA  PERUNU 

Tak jako p�edchozích p�t zimních období jsme i letošní zimní 
sezonu jezdívali jednou za 14 dní do ledové arény k hokejovým 
utkáním. Pro Perun již tradi�ní soupe� SOKOL Krucemburk se i 
v letošní sezon� snažil porazit naše mužstvo. Stejn� jako v jiných 
letech se jim to „da�ilo“ opravdu výjime�n�. Pokud budeme 
srovnávat poslední t�i sezony, pak ta letošní je pro Sokol 
nejp�ijateln�jší. Posu�te sami. 
sezona 06-07, po�. zápas� 15, skóre Per.-Sok. 147:108, Perun 9 
výher, 2 remízy, 4 prohry 
sezona 07-08, po�. zápas� 13, skóre Per.-Sok. 151:105, Perun 9 
výher, 1 remíza, 3 prohry 
sezona 08-09, po�. zápas� 13, skóre Per.-Sok.  105: 84, Perun  9 
výher, 1 remíza, 3 prohry 



Musím Sokol pochválit za to, že s námi letos v po�tu 
st�elených branek drží krok.  

Samoz�ejm� tato utkání nás n�co stojí. Do pokladny M�sta 
Hlinska jsme p�isp�li za letošní sezonu „pouhými“ 22.700 K�. 
V mužstvu Perunu se vyst�ídalo p�t branká�� z celkového  po�tu 
sedmadvaceti hrá��. Tento velký po�et má n�kolik d�vod�, a	 už 
�asových, zdravotních �i jiných. I p�i tak velké soupisce hrá��
byl n�kdy problém sehnat alespo� osm hrá�� v�etn� branká�e 
k hokejovému zápasu. Stejn� na tom je i mužstvo Sokol. 

Není d�ležité zvít�zit, ale zú�astnit se. Jezdíme si zahrát pro 
pot�šení, odreagování, radost z pohybu a pobavení. A že si té 
zábavy na led� i mimo n�j užijeme! Leckdy by nám náš herní 
projev a zákroky mohli závid�t i profesionální hokejisté. 

Co k tomu ješt� dodat? Abychom se i v následujících 
sezonách v hojném po�tu scházeli a r�zná zran�ní se nám 
vyhýbala. PERUN S VÁMI. 

                                                        Tomáš Grygar 

PROJEKCE  V  HOSPOD�  U  PEPÍNA 

Dne 7. 2. 2009 se konalo v restauraci u Pepína promítání videa 
závodu Dra�ích lodí na Velkém Dá�ku, kde se umístil Perun na 

krásném druhém 
míst�. P�i této 
p�íležitosti p�edal 
Lud�k Strašil ru�n�
vy�ezávaná pádla 
prezidentovi klubu 
Windsurfing Velké 
Dá�ko Vladislavu 
Ehlovi, dále pak 
moderátorovi Dra�ích 

lodí Romanu Dopitovi spolu s šéfem p�es kulturní akce pro d�ti 
na závodech - mn�! :-)  

Poté se promítalo video z výletu Perunu do Bolešova na 
Slovensko. Zde sehrál Perun p�átelské utkání, ve kterém prohrál 
2:1. Úvodní slovo k promítání pronesl místní fará� P. Gabriel 
Burdej, který svoji myšlenkou tento zápas stvo�il. Perun se ale 
nakonec vytáhl na penalty, ve kterých zcela rozdrtil domácí tým. 

Tato akce byla velice zda�ilá a plná pohody. Bujará zábava 
vydržela až do �asných ranních hodin. Kv�li ch�ipkovému 
období, které se v tu dobu za�ínalo z Prahy rozši�ovat až k nám 
na Vyso�inu, bohužel nep�ijeli kluci z asociace dra�ích lodí. Sice 
jsou silní a state�ní, ch�ipce podlehli. No nic se nedá d�lat, 
uvidíme se na Velkém Dá�ku 15. 8. na t�etím ro�níku závod�. 

Tomáš Trávní�ek 

NOVÁ  D�TSKÁ  ORDINACE   
VE  ŽDÍRCI  NAD  DOUBRAVOU 

V pr�b�hu �íjna a listopadu 2008 byla ve 
Ždírci nad Doubravou otev�ena d�tská 
pediatrie. Pokud máte zájem o tyto služby, 
m�žete nás kdykoliv navštívit. 

Ordina�ní hodiny:  
Pond�lí 7:30 - 9:30 10:00 - 13:00 

Úterý 9:30 - 11:30 12:00 - 15:00 
St�eda 7:30 - 9:30 10:00 - 13:00 
�tvrtek 8:30 - 10:30 11:00 - 14:00 
Pátek 7:30 - 9:30 10:00 - 13:00 
Sobota (2. v m�síci) 8:30 - 10:30 

MUDr. David Komárek 
praktický léka� pro d�ti a dorost 

Ž�árská 32, Ždírec nad Doubravou 
tel: 561 116 229 

e-mail: ordinace.detskeho.lekare@seznam.cz 
Více informací na www.pediatrie.unas.cz 

ZUBNÍ  POHOTOVOST 

11.-13. 4. Dr. Chládek Albert, HB, 
Humpolecká 244, 569 426 110; 18.-19. 4. Dr. 
Pullman Josef, Male� 100, 569 692 123; 25.-
26. 4. Dr. Gyrusová Eva, HB, Havlí�kova 
2198, 569 432 014; 1.-3. 5. Dr. Horáková 
Ivana, HB, Kalinovo náb. 605, 569 434 445; 
8.-10. 5. Dr. Klepetková Jind�iška, Male�, 569 449 130; 16.-17. 
5. Dr. Novotná Helena, HB, Kalinovo náb. 605, 569 424 499; 
23.-24. 5. Dr. Laštovi�ková Julie, HB, Kalinovo náb. 605, 569 
425 751; 30.-31. 5. Dr. Pumrová Romana, HB, Hrn�í�ská 2925, 
569 428 238; 6.-7. 6. Dr. Vosi�ková Veronika, Sv�tlá n/S, 
Lánecká 970, 569 721 809; 13.-14. 6. Dr. Jirgl Luboš, HB, 
Žižkova 14, 569 429 452; 20.-21. 6. Dr. Kotrbová V�ra, HB, 
Dobrovského 2023, 569 422 741; 27.-28. 6. Dr. Ko�ová Jana, 
Lede� n/S, Haberská 450, 724 170 466 

Tato služba není ur�ena k nahlížení do registr�, ale pouze 
k vystavení ov��eného výstupu z p�íslušného registru za 

poplatek. Získat ov��ený výstup lze: z 
Katastru nemovitostí, z Obchodního 
rejst�íku, ze Živnostenského rejst�íku, z 
Rejst�íku trest�, z Centrálního registru 

�idi��, ze Seznamu kvalifikovaných dodavatel� a z Registru 
ú�astník� modulu autovrak�. 

B�EZNOVÉ  ROZLOU�ENÍ  
SE  ZIMOU 



„KLUCI  V  AKCI“  ANEB  DEVATERO  
 EMESEL,  DESÁTÁ  BÍDA 

 

Jak je vid t, naši redakto!i 
nepracují jen na zpravodaji, ale 

také jako „kluci v akci“ pomáhají 

ostatním neziskovým organizacím. 
Na snímku je vidíte p!i výpomoci v 

kuchyni na plesu TJ Spartak Staré 

Ransko. (vlevo Tomáš Trávní"ek, 
redaktor grafické úpravy, vpravo 

šéfredaktor Roman Dopita). 
 

 

 

RADOSTÍN  V  KRUCEMBURKU 
 

Radostín – malá vesni ka schovávající se za n!kolika málo 
kopci nedaleko Krucemburku, je jist! Vám všem známá. 
Minimáln! vyhlášenou restaurací, tím, že byla obcí Vyso iny 
v roce 2004, nebo jste o ní možná slyšeli v souvislosti 
s ochotnickým divadlem. Práv! to bychom Vám rádi trochu 
p"edstavili, nebo# se chystáme hostovat s naší divadelní hrou ve 
Vaší sokolovn!. 

Za ínali jsme zhruba p"ed 10 lety, jako parta malých a ješt! 
menších d!tí. V té dob! jsme p"ednášeli básni ky nap". 
maminkám ke Dni matek, pozd!ji jsme také vystupovali 
s historickým „ tením z místní kroniky“. Postupn! jsme si za ali 
získávat obecenstvo a v našich hlavách se zrodil nápad zahrát i 
n!jaké divadelní p"edstavení.  

Jak ubíhalo jedno léto za druhým, my jsme rostli a z malých 
d!tí se postupn! stala dobrá parta, kterou „divadelni ení“  ím dál 
více bavilo. Ovšem nastal dost podstatný problém: divadelní sál 
s krásným jevišt!m již nebylo možné používat. Co te$? Chu# do 
hraní nás neopoušt!la, proto jsme se rozhodli, že budeme s naším 
divadlem, i p"es tento problém, pokra ovat. 

V roce 2006 jsme zahráli scénické p"edstavení opery Rusalka 
na jedné pom!rn! velké zahrad!, p"ímo k tomu vybízející; další 
divadelní hru Mrazík o rok pozd!ji ve vojnom!stecké sokolovn! 
a taky v Krucemburku. Odtud nás možná znáte. Minulý rok 
v lét! jsme za velké ú asti divák% reprízovali „venkovní“ 
Rusalku a letos bychom rádi zahráli pohádku S%l nad zlato.  

Obrátili jsme se na divadlo Štr%dl, zda bychom mohli 
premiéru „st"ihnout“ op!t ve Vaší sokolovn!. Byli jsme velice 
vlídn! p"ijati, proto doufáme, že se na naše divadelní p"edstavení 
S%l nad zlato, p"ijdete podívat i Vy. Kdy p"esn! se bude konat, se 
jist! v as dozvíte. 

       Mladí ochotníci, Radostín 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
K"ížovka je p"evzata z  asopisu K"ížovky od K"ižáka vydavatelství An e, s. r. o., které dále vydává  asopisy K"ížovky plné fór%, 

Nové k"ížovky a Velký k"ížovká"ský t"esk. 

Správné zn!ní tajenky se 
dozvíte v p"íštím #ísle. 



                KINO KRUCEMBURK 
                            DUBEN 2009 
11. 4. 2009   KDOPAK BY SE VLKA BÁL 
16. 4. 2009  O MYŠÍCH VE STANIOLU 
18. 4. 2009   AUSTRÁLIE 
25. 4. 2009   PEKLO S PRINCEZNOU 
                           KV�TEN 2009 
02. 5. 2009   VY NÁM TAKY, ŠÉFE 
09. 5. 2009   DENÍK NYMFOMANKY 
16. 5. 2009   LÍBÁŠ JAKO B
H 
23. 5. 2009   BOLT – PES PRO KAŽDÝ P�ÍPAD 
          

www.kina.365dni.cz 

                  D	LEŽITÁ TELEFONNÍ �ÍSLA: 
Tís�ové volání 112 
Hasi�i  150 
Rychlá léka�ská pomoc 155 
Policie   158 
Poruchy mimo d�m a byt 
Elektrický proud 840 850 860 
Plyn  1239 
Voda  737 306 632 
  569 430 211 
Stálá služba pro motoristy 1230 
Ve�ejné osv�tlení 800 101 109 
Kominické služby: 
Pan Jaroslav Vrabec 775 780 400    Ž�ár nad Sázavou 
Pan Jan Vykoukal 737 138 938    Chot�bo�
Pan Martin Vydra 737 130 523    Chot�bo�

Od 1. 3. byla pro Vás otev�ena kancelá� také ve Ždírci nad Doubravou. Otev�eno: Po+St 10-17 hod., Út+�t 10-14 hod. 
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Tiskové chyby vyhrazeny, názory vyjád�ené v �láncích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Vytiskl UNIPRESS Ž�ár nad Sázavou.


