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Zpravodaj  m styse  Krucemburk        2/2009 
 

ODBAHN!NÍ  RYBNÍKA  POBO"NÝ 

Celá staletí p inášela voda bahno do rybníka Pobo!ný až do 
tohoto neúnosného stavu. Moderní stroje si s ním poradí b"hem 
dvou let. Akce je p evážn" hrazena z fond# Evropské unie a 
!áste!n" Státním fondem ŽP a !lenskými obcemi. 

  LDO P ibyslav 
 

STAROSTA  INFORMUJE 
 

Vážení ob!ané, 
jist" všichni z vás zaregistrovali, že znovu máme !áste!nou 

uzavírku hlavní silnice. Opravu vozovky provádí firma M-
Silnice Havlí!k#v Brod v!etn" zajiš$ování zna!ení objížd"k. 
Uzavírka by m"la skon!it ke konci srpna tohoto roku. Sou!asn" 
jsou provád"ny práce na opravách místních komunikací. Vím, že 

mnohým z Vás to znesnad%uje p íjezd a p ístup k nemovitostem, 
ale nemohu jinak než Vás požádat o shovívavost a toleranci, aby 
se p íslušné opravy mohly dokon!it. 

 

 
 

Blíží se nám období prázdnin a dovolených. Ke zlepšení 
podmínek v rekrea!ní oblasti „&eka“ jsme nechali opravit 
sociální za ízení u restaurace s p ipojením na ko enovou !istírnu 
odpadních vod a myslím si, že provád"jící firm" lze pod"kovat 
za kvalitn" provedenou práci. 

V dalším období si dovolím Vás pozvat na „Krucemburský 
jarmark“, který se uskute!ní 6. !ervence. 

P eji d"tem hezké prázdniny plné dobrých zážitk# a Vám všem 
ob!an#m léto plné slunce, pohody a p íjemných chvil. 

 Ji í Havlí!ek, starosta

 

SLAVNOSTNÍ  VÍTÁNÍ  OB"ÁNK# 
 

17. 5. v ob adní síni ÚM Krucemburk prob"hlo slavnostní 
vítání nov" narozených d"tí. Malé ob!ánky – Karolínu, 
Viktorii, Gabrielu, Terezu, Rosemarii, Matyáše, Elišku, Nelu a 
Maxima – p ivítal starosta Mgr. Ji í Havlí!ek. Program 
doplnily svým milým vystoupením d"ti z MŠ s paní  editelkou 
Martou Mísa ovou. Ke slavnostní atmosfé e p isp"lo i velmi 
p"kné vystoupení d"v!at ze ZUŠ Krucemburk pod vedením 
paní Marty Rejškové. Pan starosta pop ál d"tem, aby vyr#staly 
ve zdraví a v harmonické rodin", a rodi!#m radost z d"tí a 
trp"livost p i výchov".                        

         Ji ina Valecká 
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PROSTOR  ZA  KATOLICKÝM  
H$BITOVEM  –  OSTUDA  ŠIROKO  

DALEKO  NEVÍDANÁ 
 

Na tomto snímku m#žeme vid"t jen n"kolik odhozených 
pneumatik. O týden pozd"ji se zde objevila celá sedací souprava 

na kovových podnožích, 
rozkuchaný po!íta! a 
nábytková sk í%ka (bohužel 
nebylo fotograficky 
zdokumentováno). Když 
jsem se 11. 6. vypravil tuto 
situaci nafotit, kovové 
podnože již n"jaký kutil 
odšrouboval a odnesl. Byl to 
záslužný !in. Ale m"l jej 

provést již p#vodce tohoto odpadu a ob" složky dát na p íslušné 
místo: kov do sb"rny, !aloun"ní do velkoobjemového odpadu 
(odváží se 2x ro!n" – naposledy koncem dubna), pneumatiky 
m"ly skon!it stejným zp#sobem.  

Znovu p ipomínám: 
Dvakrát ro!n" se odváží 
velkoobjemový odpad a 
stejn" tak nebezpe!ný 
odpad, všechno bezplatn". 
Jsou vyhrazena dv" sb"rná 
místa – nám"stí a u 
hasi!ské zbrojnice. Je tedy 
nutné, aby se krátce nato 
objevoval tento odpad 
tam, kde hanobí d#stojnost tohoto místa? 

Sta!í, když návšt"vníci h bitova okamžit" po úklidu – nevím 
zda zám"rn", !i z lenosti – odhodí odpad hned p ed branou. Vím 
jen, že toto je specifikum krucemburského h bitova. Kde jinde 
bychom už m"li o!ekávat trochu úcty, když ne tady? 
P edpokládám, že sem každý p ichází v poko e za svými 
blízkými a p eje jim d#stojný a klidný odpo!inek. Pro! tedy 
takové chování? 

Doufám, že se prop íšt" každý zamyslí nad tím, zda by svým 
malým dílem nemohl p isp"t ke kulturnosti alespo% v blízkosti 
takového místa, jako je h bitov.  

Nakonec bych cht"l ješt" 
upozornit na to, že na katolickém 
h bitov" byla nov" p ivedena voda 
na zalévání k márnici. Tato voda je 
z ve ejného vodovodu a musí se 
tvrd" platit. Bylo by dobré, kdyby to 
ob!ané brali jako uleh!ení situace 
v dob" sucha a nepoužívali 
k zalévání výhradn" tuto vodu. 

Studna v horní !ásti h bitova i nadále funguje. Každá konev 
napln"ná z této studny šet í obecní rozpo!et. 

František Hoke 
 

UPOZORN!NÍ  PRO  OB"ANY  A  
CHALUPÁ$E  VE  STARÉM  RANSKU 

 

Kontejnery na komunální odpad ve Starém Ransku byly 
jakýmsi vst ícným krokem v#!i chalupá #m a možná i n"kterým 
trvale bydlícím, kterým se zdálo p íliš drahé po ídit si vlastní 
popelnici. Dneska zjiš$ujeme, že se v t"chto kontejnerech 
objevuje posekaná tráva, nebo dokonce o ezané v"tve. Takto si 
rozhodn" nep edstavujeme likvidaci tohoto biologického odpadu 
na venkov". 

Každý, koho se tato záležitost týká, má možnost na svém 
pozemku tento odpad likvidovat kompostováním. Tomu, kdo 
tomu nerozumí, doporu!uji celou zahradu vybetonovat: potom 
mu bude sta!it jednou za deset let plochu zamést. Nebo si snad 
myslíte, že je logické vozit trávu z vesnice na skládku do m"sta? 

Pokud Vám není v tomto n"co jasné, p ij'te za mnou na OÚ 
a já si s Vámi o tom rád popovídám. 

                                                                          František Hoke  
 

 
NED!LNÍ  PRODEJ   

("ERVENEC – SRPEN  2009) 
 

Prodejna potravin Jednota 
 7:00 – 11:00 hodin 
Prodejna zeleniny – paní Moravcová 
 8:00 – 11:00 hodin (tel.: 603 445 341) 
 

 

ZUBNÍ  POHOTOVOST 
 

27.-28. 6. - Dr. Jana Ko!ová, Lede! n. Sázavou   
                   (724 170 466) 
4.-6. 7.     - Dr. Pavel Horá!ek, Havlí!k#v Brod   
                   (569 431 531) 
11.-12. 7. - Dr. Pavel Jáchym, Sv"tlá n. Sáz.  
                   (569 452 569) 
18.-19. 7. - Dr. Helena Palánová, Havlí!k#v Brod (569 426 103) 
25.-26. 7. - Dr. Alena Ryšavá, Lede! n. Sázavou (569 721 509) 
1.-2. 8.     - Dr. Jana Molíková, Havlí!k#v Brod (569 424 211) 
8.-9. 8.     - Dr. Lenka &ímanová, Havlí!k#v Brod (569 426 105) 
15.-16. 8. - Dr. Vladimír Mottl, Havlí!k#v Brod (569 424 211) 
22.-23. 8. - Dr. Kazimír Swaczyna, Okrouhlice  (569 489 174) 
29.-30. 8. - Zdena Maštálková, Lede! n. Sázavou (569 721 553) 
5.-6. 9.     - Dr. Veronika Vosíková, Sv"tlá n. Sáz. (606 136 302) 
12.-13. 9. - Dr. Jozef Ander, Chot"bo  (569 623 980) 
19.-20. 9. - Dr. Milan Hanusek, Havlí!k#v Brod, Nádražní 72   
                  (zatím nemá telefon) 
26.-28. 9. - Dr. Milan Bohanes, Sv"tlá n. Sáz. (569 453 246) 
 

Z  D!NÍ  V  MŠ 
 

Ve !tvrtek 22. 4. 2009 se p išlo zapsat do naší školky 25 d"tí 
na školní rok 2009–
10. Den zápisu sloužil 
i jako Den otev ených 
dve í. Rodi!e s d"tmi 
m"li možnost si 
prohlédnout 
uspo ádání a vybavení 
t íd. D"ti si pohrály s 
lákavými hra!kami. 
Zárove% tento den se 
naše školka zahalila 
do modré barvi!ky – DEN S MODROU BARVOU. 

23. 4. p išly d"ti vystrojené, vyšno ené a na!esané. A pro! to 
všechno? Na fotografiích na památku chceme p ece vypadat k 
sv"tu. 

28. 4. jsme se poprvé setkali s u!iteli ze ZUŠ Chot"bo , kte í 
k nám p ivezli hudební nástroje – basu, trombon, klarinet, 
trubky…. D"ti se seznámily s hrou na tyto nástroje a m"ly 
možnost si samy zkusit vyloudit tóny.  

Poslední dubnový den jsme si opravdu užili. Pod šikovnýma 
rukama d"tí i dosp"lých se zrodila obrovská !arod"jnice, kterou 
jsme spole!n" doprovodili k p ichystané hranici u sokolovny. 

Za!átek m"síce kv"tna byl ve znamení p íprav oslavy „Dne 
matek“. V každé t íd" d"ti piln" nacvi!ovaly pásmo písní, tanc# 



- 3 - 

a básní vyjad ující jedno z ro!ních období – jaro, léto, podzim, 
zima. A jak se nám vše poda ilo? To jste m"li možnost všichni 
posoudit v ned"li 10. 5. v místní sokolovn", kde od 14 hodin 
probíhalo ve ejné vystoupení. My si myslíme podle potlesku, že 
d"ti m"ly velký úsp"ch. Pro své maminky d"ti vykouzlily vo%avý 
dárek – perníkové srdí!ko. 

Krušnohorské pohádky byly posledním pásmem, kterým jsme 
zakon!ili pravidelné návšt"vy kina.  

Skupinka d"tí v ned"li 17. 5. p ivítala nové ob!ánky 
Krucemburku hezkým pásmem. 

Ve dnech 18. a 21. 5. d"ti absolvovaly druhou preventivní 
prohlídku chrupu u MUDr. Hany Kohlové. 

20. 5. naše MŠ rozkvetla r#žovou barvi!kou – Den s r#žovou 
barvou. 

Hezkého po!así využíváme k p"ším a cyklistickým výlet#m s 
poznáváním krás blízkého okolí (&eka, Staré Ransko, Vojn#v 
M"stec, Ždírec nad Doubravou, údolí  eky Doubravky). 

A co v m"síci !ervnu? Moc jsme se t"šili na celodenní školní 
výlet autobusem do Perníkové chaloupky pod Kun"tickou horou. 
Vzali jsme s sebou i paní kucha ky s velkou zásobou jídla na 
celý den, protože v p írod", jak známo, nejvíc chutná. 

 

 

Koncem !ervna jsme se rozlou!ili s budoucími prv%á!ky. Na 
památku d"ti dostaly pam"tní list a p"knou obrázkovou knížku s 
v"nováním. Tak hodn" zdaru, prv%á!ci!!! 

A k tomu krásné léto Vám všem p eje  
  kolektiv zam"stnanc# MŠ 

 

ZPRÁVI"KY  ZE  ZŠ 
 

B"hem posledních dvou m"síc# prob"hly na naší ZŠ 
sportovní, v"domostní i další sout"že a olympiády. Krom" toho 
se uskute!nila celá  ada zajímavých akcí. B"hem dubna sehráli 
naši chlapci z 3.–5. t íd p%átelské utkání ve florbale a zvít"zili 
nad ZŠ Ždírec n. D. Další sportovní vít"zství na sebe nenechalo 
dlouho !ekat, protože hoši a dívky z 8. a 9. t íd taktéž zvít"zili 
nad ZŠ Ždírec n. D., tentokrát ve volejbale. Okresního finále 
v Preventan Cupu ve vybíjené se ú!astnili  žáci 4. a 5. t íd a 
vybojovali 5.–8. místo. Žáci 6. t ídy ve stejné sout"ži obsadili 
skv"lé 3. místo. Ve fotbalovém turnaji v rámci Coca Cola 
Cupu vybojovali chlapci 6.–9. t íd  p"kné 2. místo ve skupin". 
Chlapci 1. stupn"  sehráli v rámci Mc Donald´s Cupu turnaje 
v malé kopané v Havlí!kov" Brod" a žáci 4.–5. t ídy obsadili 
výborné 4. místo. Žáci školní družiny se zú!astnili 
lehkoatletických závod& v Chot bo%i. 

Krom" sportovních aktivit žák# se konaly další sout"že a 
olympiády. Prob"hlo okresní kolo matematické olympiády pro 
žáky 6., 7. a 8. t íd. Reprezentace žák# 6. t íd se ujali Pavel Jaroš 
a David Wasserbauer, ze sedmák# si vybojoval 1. místo Tomáš 
Van!a a 4. místo Anežka Kavalírová, 8. t ídu zastupovali Iveta 
Josková, Libor Machovec a Ji í Kazda. Okresního kola 

matematické sout že Pythagoriáda se ú!astnili žáci 6. a 7. t íd. 
Za 6. t ídu reprezentoval naši školu Jan Pecina a za 7. t ídu Pavel 
Benc, který obsadil 3. místo. Krajského kola olympiády 
v 'eském jazyce se ú!astnila Hana Jandová z 9. A a vybojovala 
vít"zství. Postoupila do celorepublikového kola. Do okrskového 
kola sout že Všeználek se zapojili žáci 5. t ídy. V šachovém 
turnaji základních škol se Filip Janá!ek ze 2. t ídy umístil na 1. 
míst". Do výtvarné sout že Botanická zahrada 2009 p i 
p íležitosti Dne Zem" byla poslána dv" výtvarná díla – d"tí 
z družiny a žáky% ze šesté t ídy. D"ti z družiny za svoji macešku 
z ví!ek od PET lahví obdržely ocen"ní. V okresním kole  
biologické olympiády reprezentovaly naši školu 2 žákyn" z 8. 
t ídy. Lýdie Novotná si vybojovala 4. a Iveta Josková 13. místo. 
Pro žáky 1. stupn" byla p ipravena p vecká sout ž Do-re-mi. 

Z dalších akcí školy stojí za zmínku cyklus p%ednášek pro 
žáky 8. t%íd, které jsou po ádané Zdravotnickou záchrannou 
službou Kraje Vyso'ina, p%ednášky M stské policie 
Chot bo% zam" ené na prevenci sociáln" patologických jev# pro 
žáky 1.–9. t íd, p%ednášky MUDr. Weberové zam" ené na 
problematiku dospívání ur!ené žák#m 9. t íd. Žáci 4. a 5. t ídy 
navštívili Knihovnu M. J. Sychry ve Ž(á%e n. S. a seznámili se 
s pravidly p#j!ování a problematikou  azení knih.    

Celoro!ní projekt Den Zem  byl zakon!en 23. dubna. D"ti se 
nejprve v"novaly úklidu a poté r#zným projekt#m. Každá t ída 
m"la p ipraveno n"co jiného – t íd"ní odpad#, návšt"vu 
p írodov"dného centra Ostr#vek, zaznamenávání rozmíst"ní 
kontejner# po Krucemburku do mapy, projekt Národních 
p írodních rezervací CHKO. V rámci projekt# vznikly zajímavé 
výstupy, které zdobí naši školu.  

U p íležitosti Dne matek vystoupil náš p"vecký sbor v DPS. 
30. 5. byl zahájen 5. ro'ník výstavy Po stopách Jana 
Zrzavého. Do letošního ro!níku poskytli své práce žáci šesti ZŠ 
a studenti Gymnázia Vod%any. Tak jako každý rok i letos jsme 
pro d"ti naší ZŠ a žáky ZŠ Vojn#v M"stec p ipravili ke Dni d"tí 
dopoledne plné her a sout"ží. 

Konec kv"tna a m"síc !erven probíhaly ve znamení školních 
výlet#, žáci navštívili r#zná zajímavá místa (eské republiky. Pro 
sedmáky byla p ipravena exkurze do P ibyslavi, kde prošli 
památná místa – Žižkovu mohylu, zámek a muzeum. Žáci z 2. 
stupn" m"li možnost zú!astnit se Letního sportovního kurzu 
v Da)kovicích.  

Podrobn"jší informace o !innosti ZŠ naleznete na 
internetových stránkách www.zskrucemburk.cz. 

P ejeme všem proslun"né léto se spoustou p íjemných 
zážitk#. 
 

Nejúsp šn jší žáci ZŠ Krucemburk v okresních a krajských 
kolech sout ží a olympiád ve školním roce 2008-2009 

V letošním roce se našim žák#m velmi da ilo, prokázali 
výborné znalosti v humanitních a p írodov"dných sout"žích. 
Desetkrát postoupili do okresních kol, p"tkrát do kol krajských a 
jedenkrát do celorepublikového kola. 
MO 7. t%íd             okresní kolo           1. Tomáš Van!a 
Pythagoriáda        okresní kolo           3. Pavel Benc 7. t . 
Olympiáda v "j    okresní kolo           2. Hana Jandová 9. A – 
                               postup do krajského a celorepublikového kola 
Olympiáda v Aj    okresní kolo I. A   1. Helena Perglová 6. t . 
                               okresní kolo II. A  1. Hana Jandová 9. A –  
                               postup do krajského kola 
Olympiáda z Ch   okresní kolo          1. Anna Kadlecová 9. A – 
                               postup do krajského kola 
MO 9. t%íd             okresní kolo          3. Anna Kadlecová 9. A – 
                               postup do krajského kola 
Olympiáda v Nj    okresní kolo I. A  2. František &íha 7. t . 
                               okresní kolo II. A 1. Denisa Dymá!ková 9. B 
                               – postup do krajského kola 
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Všem žák&m, kte%í reprezentovali naši školu v letošním 
školním roce, d kujeme a p%ejeme hodn  úsp ch& v dalších 
sout žích a studiu. 

kolektiv zam"stnanc# ZŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VÝSTAVA   
„PO  STOPÁCH  JANA  ZRZAVÉHO“ 

 

V sobotu 30. kv"tna byl v ZŠ Krucemburk zahájen již pátý 
ro!ník výstavy d"tských výtvarných prací „Po stopách Jana 
Zrzavého“, kterou po ádá ZŠ Krucemburk a Spole!nost Jana 
Zrzavého. Úvodního slova p i zahájení výstavy se za Spole!nost 
Jana Zrzavého ujaly paní Miloslava Michalová a PaedDr. Jitka 
M" inská. Návšt"vníci mohou zhlédnout celkem 130 prací žák# 
ze šesti základních škol (ZŠ Krucemburk, ZŠ Havlí!kova 
Borová, ZŠ Okrouhlice, ZŠ Oudole%, ZŠ Sobí%ov, ZŠ Vojn#v 
M"stec) a víceletého gymnázia Vod%any. Úst edním tématem 
letošního ro!níku je ilustrace ke knize „Jeníkovy pohádky“ od 
Jana Zrzavého. 

Výstavu m#žete navštívit v pracovních dnech na základ" 
ústní, písemné nebo telefonické dohody – telefon 569 697 108, e-
mail – zskrucemburk@seznam.cz..  

Výstava potrvá do konce m"síce !ervna, kdy prob"hne 
vyhodnocení nejlepších výkres#. V dob" letních prázdnin budou 
tyto práce vystaveny v prostorách ÚM Krucemburk. 

Práce d"tí mají již tradi!n" dobrou úrove% – p ij'te se 
p esv"d!it sami. 

Mgr. Miloslava Baumgärtnerová 
 

MAPIN#V DIVADELNÍ ORCHESTR 
 

Mapin#v divadelní orchestr 
zakon!il zkouškové období a plánuje 
letní prázdniny. B"hem jara jsme se 
p ipravovali v ZUŠ v Krucemburku – 
d"kujeme její vedoucí Mart" 
Rejškové za umožn"ní zkoušek 
v dostate!n" velkém a p"kném 
prost edí. Nyní má orchestr dvacet 
osm !len#. Zam" ujeme se na 
repertoár 70. a 80. let, ale nebráníme 
se modern"jšímu vyzn"ní našich 
skladeb. Na podzim plánujeme 
n"kolik v"tších vystoupení spole!n" 
s divadlem Štr#dl s programem již 

tradi!ních hudebn"-divadelních p edstavení. Cht"li bychom také 
pod"kovat za finan!ní podporu Ú adu m"styse Krucemburk, 
firm" Elasta, HK-d evovýroba, Wood-metal a d evomodelárn" 
Novák. Díky této podpo e máme k dispozici notové partitury 
psané p ímo pro obsazení našeho orchestru. Jejich autorem je 
Josef Bartoš z Prahy, i jemu d"kujeme. Více infomací najdete na 
www.mapinuv-orchestr.cz. 

P ejeme p íjemn" prožité léto a t"šíme se na Vaši návšt"vu 
p ipravovaných koncert# orchestru. 

   Martin B íza 
 

SDH  STARÉ  RANSKO 
 

Dne 31. ledna 2009 se 
konala výro!ní sch#ze, 
které se zú!astnili tém"  
všichni !lenové 
hasi!ského sboru. 
Hodnotili jsme uplynulý 
rok a plánovali akce na 
rok následující. Nesmíme 
také opomenout brigádu 
na pálení klestí v lese, 

která prob"hla 2. 5. a zú!astnilo se jí 12 !len#.  
16. 5. jsme se zú!astnili hasi!ského cvi!ení v Podmoklanech, 

kde jsme obsadili po dlouhém a únavném boji 4. místo ve své 
kategorii.  

7. 6. jsme navštívili Den d"tí na Starém Ransku a tím také 
zpest ili jeho program.  

 Za SDH Staré Ransko starosta Ji í Holas 
 

SDH  KRUCEMBURK 
 

Mladí hasi!i 9. 
kv"tna reprezentovali 
naši obec v Havlí!kov" 
Borové, kde se konalo 
jarní kolo hry Plamen. 
Krucemburský tým, 
v!etn" mnoha nová!k#, 
podal skv"lý výkon a 
obsadil 6. místo (ztráta 
na 1. družstvo !inila 
p ibližn" 7 sekund). 

Sout"žilo se v tradi!ních hasi!ských disciplínách – požární 
dvojice, štafeta 4x60 m, požární útok. Celému klání samoz ejm" 
p edcházel !astý trénink a zdokonalování fyzické kondice d"tí, 
proto pat í velké díky jak našim 
mladým hasi!#m, tak i jejich 
vedoucím (na p íprav" družstva 
se podíleli p edevším Martin 
Kasal, Ond ej a David Dostálové, 
Martin Trávní!ek a Zbyn"k 
Holas), rodi!#m d"tí za pomoc 
p i výcviku a podporu a dále i 
panu Bo ilovi za fotografování a 
pomoc. 

O týden pozd"ji, tedy 16. 5., 
p edvedli své schopnosti naši kolegové na sout"ži v 
Podmoklanech. Všem, kte í se zú!astnili nebo naše hasi!e 
podporovali, pat í rovn"ž za celý sbor díky. 

 Martin Kasal, Martin Rejšek 
 

 
VZÁCNÉ  ŽIVOTNÍ  

JUBILEUM 
 

16. kv"tna 2009 se dožil 
krásného životního jubilea 95 
let pan Jan Strašil z Hluboké. 
V kruhu své rodiny a svých 
blízkých zavzpomínal na 
uplynulé roky. Panu Strašilovi 
ješt" jednou blahop ejeme a do 
dalších let p ejeme zdraví a 
pohodu mezi svými blízkými. 

Slavnostní vy%azení žák& 9. t%íd            
ZŠ Krucemburk  prob hne 29. 'ervna 2009:  

9. A ve 14:30 hodin, 9. B v 15:30 hodin 
v ob%adní síni Ú%adu m styse Krucemburk. 

Srde'n  zveme rodi'e žák&. 
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INFORMACE   
Z  18.  ZASEDÁNÍ  

ZASTUPITELSTVA  
M!STYSE  (29.  4.  2009) 

 

*  ZM projednalo mandátní smlouvu na 
technický dozor „Odbahn ní a  oprava 
technických objekt& rybníka Pobo'ný“ 
a potvrdilo rozhodnutí RM o schválení 
mandátní smlouvy na Technický dozor 
investora stavby s Ing. Františkem 
Kujanem, projektová a inženýrská !innost 
Krucemburk. 
*  ZM projednalo a schválilo z%ízení 
v cného b%emene pro Ji ího Oždiana, 
Roztoky, pošta Martinice, na pozemku 
parc. !. 94 v k.ú. Staré Ransko za ú!elem 
vybudování elektrop ípojky na parcelu !. 
41 a zapsání do katastru nemovitostí za 
cenu 1.000 K! + DPH. 
*  ZM projednalo a schválilo prodej 
pozemku KN p.!. 776/5 v k.ú. 
Krucemburk o vým" e 16 m2  za cenu 30 
K!/m2 pro nabyvatele Karel Losenický,  
Na Kocínce 207/1, Praha 6.  
*  ZM projednalo a schválilo Smlouvu o 
smlouv  budoucí na prodej pozemku 
KN  parc. !. 1509/9 dle GP za cenu 80 
K!/m2 pro žadatele Jan Zvolánek, 
Krucemburk a Jana Jedli!ková, Ždírec 
nad Doubravou.   
*  ZM projednalo a schválilo rozpo'tová 
opat%ení '. 2 na rok 2009. 
*  ZM projednalo a schválilo Záv re'ný 
ú'et hospoda%ení m styse Krucemburk 
za rok 2008 bez výhrad. 
*  ZM projednalo a schválilo zprávu o 
výsledku p%ezkoumání hospoda%ení 
m styse Krucemburk za rok 2008 bez 
výhrad. 
*  ZM projednalo a schválilo zapsání 
sociálního za%ízení bez !.p./!.e. na 
pozemku p.!. st. 545, zd"né stavby na 
pozemcích zjednodušené evidence PK 
1406/21 a PK 1406/20 v k.ú. 
Krucemburk, a stavby restaurace a 
p evlékacích kabin bez !.p./!.e. na parc. 
21/1 v k.ú. Staré Ransko do katastru 
nemovitostí formou notá ského 
prohlášení. ZM zmoc%uje starostu 
k legalizování formou notá ského zápisu. 
*  ZM projednalo a schválilo pronájem 
'ásti pozemku parc.!. 21/2 v k.ú. Staré 
Ransko od LDO P ibyslav za cenu 10.000 
K!. 
*  ZM projednalo a schválilo z%ízení VB 
zástavy nemovitosti !p. 454 Krucemburk 
na par. !. stavební 692 a 695 v k.ú 
Krucemburk ve prosp"ch (eské 
spo itelny, pobo!ka Havlí!k#v Brod, po 
dobu trvání investi!ního úv"ru. 
* ZM projednalo a doporu!ilo 
pokra'ovat v jednání s firmou Solar 
Group o využití pr&myslové zóny 

v!etn" rozší ení pro vybudování 
fotovoltaické elektrárny.  
*  ZM nahrazuje zn"ní bodu !. 16 
z Usnesení !.1/2009/17 ze dne 25. 2. 2009 
novým zn"ním:  
ZM schvaluje postup p%i prodeji 
nemovitostí: 
Fyzická osoba – nepodnikatel:  m"stys 
uhradí náklady spojené se zpracováním 
GP, veškeré služby spojené  s p evodem 
nemovitosti zajistí m"stys na náklady 
kupujícího. 
Právnická osoba, fyzická osoba – 
podnikatel: veškeré služby spojené s 
p evodem nemovitosti v!etn" zpracování 
GP zajistí m"stys na náklady kupujícího. 
*  ZM projednalo a schválilo Smlouvu o 
dílo s firmou DRUPOS-PROJEKT, v.o.s., 
P í!ná 260, Havlí!k#v Brod, na 
zpracování územního plánu obce za cenu 
296.000 K!  bez DPH. 
*  ZM projednalo dopis ob'an& Starého 
Ranska a rozhodlo o provedení 
komunikace na Starém Ransku k !p. 114 
a 115 zpevn"ným krytem z recyklovaného 
materiálu se zaválcováním. 
 
 

INFORMACE   
Z  52. – 57.  ZASEDÁNÍ  

RADY  M!STYSE 
 

52. zasedání – 16. 3. 2009 
*  RM byla seznámena se zprávou o 
výsledku p%ezkoumání hospoda%ení 
m styse za rok 2008. RM doporu!uje 
ZM schválit tento dokument bez výhrad. 
*  RM byla seznámena s pr&b hem 
soudního jednání Coma Poli!ka 
(vyklizení neoprávn"n" využívaných 
prostor). Firma nep istoupila na smírné 
 ešení záležitosti. RM bere tuto informaci 
na v"domí. 
*  RM projednala zám r prodeje 
pozemk& v lokalit  na Vydrbalce a 
doporu!uje ZM zám"r ke schválení. 
53. zasedání – 30. 3. 2009 
*  RM projednala návrh rozpo'tu 
mate%ské školy na rok 2009. 
*  Starosta seznámil !leny RM s  
žádostmi o p%id lení bytu v dom" !p. 
345. Žadatelé, kte í jsou vedeni 
v evidenci: manželé Slana ovi, Staré 
Ransko, Hana Konfrštová a Petr Jane!ek, 
Krucemburk, Kyi Kyi Lin, Krucemburk. 
RM bere žádosti na v"domí, doporu!uje 
však postupovat standardní metodou – 
vyhlášení možnosti p id"lení bytu formou 
sd"lení na ú ední desce. Rozhodnutí je 
odloženo do p íštího jednání RM. 
*  RM projednala a schválila 
návrh mandátní smlouvy na technický 
dozor akce Odbahn"ní a oprava 
technických objekt# rybníka Pobo!ný, 
která m#že být uzav ena mezi mandantem 
M"stys Krucemburk a mandatá em Ing. 

František Kujan, projektová a inženýrská 
!innost  Krucemburk. 
*  Starosta seznámil RM s žádostí Ji ího 
Oždiana (vlastník Raneckého rybníka) o 
souhlas k vedení kabelu p es pozemek 
parc. !. 94 v k.ú. Staré Ransko 
v souvislosti s plánovaným z ízením 
elektrické p ípojky na parcelu !. 41 a 
zapsání v"cného b emene do katastru 
nemovitostí. RM žádost projednala a 
doporu!uje ZM ke schválení. 
*  RM projednala a schválila návrh 
zm ny vnit%ní organiza'ní sm rnice 
v souvislosti s ukon!ením !innosti Sboru 
pro ob!anské záležitosti. RM schvaluje 
z ízení následných t í komisí – tiskové, 
kulturní a spole!enské. (innost t"chto 
komisí by m"la zabezpe!ovat vydávání 
!asopisu pro obyvatele, po ádání a 
propagaci kulturní a sportovní !innosti a 
spole!enské události. RM jmenuje 
p edsedy komisí: kulturní – Marie 
Šillerová, tisková – Roman Dopita, 
spole!enská – Ji ina Valecká. 
*  RM projednala žádost paní Marty 
Rejškové, místop edsedkyn" Spole!nosti 
Jana Zrzavého, o poskytnutí prostor 
v budov  ÚM pro uspo%ádání výtvarné 
výstavy žák# ZŠ „Po stopách Jana 
Zrzavého“. RM doporu!uje, vzhledem 
k rozsahu výstavy, umístit pouze n"kolik 
vybraných nejlepších prací v prostoru 
chodby MÚ, kde budou k nahlédnutí 
všem návšt"vník#m bez pot eby obsluhy 
n"kterého z pracovník# MÚ. 
54. zasedání – 6. 4. 2009 
*  Starosta seznámil RM s návrhem 
rozpo'tu ZŠ na rok 2009. RM rozpo!et 
schvaluje. 
*  RM projednala a po drobných 
dopl%cích schválila návrh nájemní 
smlouvy na pronájem movitých a 
nemovitých v cí manžel#m PhDr. 
Kate ina Zavadilová a Mgr. Pavel 
Zavadil, Praha 4, za ú!elem poskytování 
restaura!ních, ubytovacích a ostatních 
služeb na dobu od 1. 1. 2009 do 31. 12. 
2013 s ro!ním nájmem 75.000 K! p i 
dodržení stanovených podmínek.  
*  Starosta seznámil RM s žádostí  editel# 
ZŠ (eská B"lá, Havl. Borová, Male! a 
Krucemburk o zapojení do projektu 
vzd lání pro konkurenceschopnost. RM 
s podáním projektu souhlasí. 
55. zasedání – 20. 4. 2009 
*  RM projednala návrh Smlouvy o 
budoucí smlouv" na V"cné b emeno ZTV 
Za Sokolovnou a o Smlouv" na v"cné 
b emeno plynovodu. RM  doporu!uje ZM 
ke schválení.  
*  RM projednala možnost dotace na 
Sbor dobrovolných hasi'& a rozhodla 
spoluú!ast na 50% dotaci kraje na 
dopln"ní zásahových ochranných 
prost edk# pro 4 osoby. 
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*  Starosta seznámil RM se Smlouvou o 
dílo s firmou Stavos Engineering, s.r.o., 
Brno, na studii bytových dom# Pod 
Parkem. Cena je 19.900 K! + DPH. 
Smlouva byla schválena. 
*  RM pov" ila paní Ji inu Moravcovou a 
Radku Rudolfovou provedením 
Ve%ejnoprávní kontroly hospoda%ení 
ZŠ a MŠ Krucemburk pro rok 2009. 
*  RM projednala a schválila návrh 
programu jednání ZM 29. 4. 2009. 
*  RM projednala návrh Mandátní 
smlouvy s firmou Grant plus, s.r.o., 
Havlí!k#v Brod, na akci Odbahn"ní a 
oprava technických objekt# rybníka 
Pobo!ný – administrace projektu. Cena 
10.000 K! + DPH, smlouva byla 
schválena. 
56. zasedání – 15. 5. 2009 
*  Starosta seznámil RM s urbanistickou 
studií firmy Stavos Engeneering, s.r.o., 
Brno, pro výstavbu BJ v lokalit" Pod 
Parkem ve dvou variantách – jde o formu 
vlastnického bydlení. RM odkládá 
vyhlášení podmínek pro žadatele ve 
ve ejn" obecnou známost po up esn"ní 
možnosti dotace z pen"žních prost edk# 
EU. 
*  Starosta seznámil RM s žádostmi o 
p%id lení nájemního bytu v dom" !p. 
345. Žádost podali manželé Slana ovi, 
Staré Ransko 90, a Hana Konfrštová, Petr 
Jane!ek, Krucemburk 285. Na základ" 
hodnotících kritérií RM rozhodla o 
p id"lení bytu manžel#m Slana ovým. 
*  Starosta seznámil !leny RM s žádostmi 
o uvoln nou bytovou jednotku v DPS 
.Žádost podali – paní K ikavová, 

Podmoklany, paní Fajfrová a paní 
Zvolánková, Praha. RM rozhodla o 
p id"lení bytu paní Zvolánkové vzhledem 
k jejímu dlouhodobému vztahu k obci, 
pokud p istoupí na podmínky nájemní 
smlouvy, v druhém po adí pak paní 
Fajfrové a ve t etím paní K ikavové. 
*  Starosta seznámil RM s výsledkem 
místního šet%ení v záležitosti 
prodloužení nájemní smlouvy s paní 
Kyi Kyi Lin, které bylo provedeno 
pracovníky Ministerstva vnitra (R. 
Z jednání vyplynulo, že MV (R rozhodne 
o poskytnutí ú!elové neinvesti!ní dotace 
na zajišt"ní bydlení azylant#m a bude na 
základ" žádosti m"styse sepsána smlouva 
s Krajem Vyso!ina o uvoln"ní ú!elové 
neinvesti!ní dotace na zajišt"ní bydlení 
azylant#m a ú!elové neinvesti!ní dotace 
na rozvoj infrastruktury obce. S paní Kyi 
Kyi Lin bude sepsána nájemní smlouva na 
byt !. 1 v dom" !p. 262 v Krucemburku 
vždy na dobu jednoho roku v rozsahu p"ti 
let a bude v ní jmenované vyhrazen vstup 
do technických prostor domu pouze 
v pracovní dob" pe!ovatelské služby a 
vymezeno užívání venkovních prostor. 
57. zasedání – 25. 5. 2009 
*  RM projednala a schválila návrh 
dodatku !. 3 s O2, který se týká výše 
nájmu za provozování vysíla'e O2 na 
budov" ZŠ (d íve Eurotel). Navrhovaná 
výše je 110.075 K!. (ástka se skládá 
z nájmu + služby.  
*  Starosta seznámil RM se zn"ním 
návrhu Obecn" závazné vyhlášky O 
ochran  no'ního klidu a regulaci 
'inností narušujících ve%ejný po%ádek. 

V !lánku 2 bude dopln"no …kotou!ová 
bruska, kotou!ová pila. V !lánku 4, bod 2 
bude stanoveno, že o poskytnutí jiných 
výjimek z !l. 2 odst. 2 a !l. 3 rozhoduje 
starosta a místostarosta m"styse podle 
P ílohy !. 2 k OZV – Žádost o ud"lení 
výjimky. RM navrhuje lokality, které 
bude obsahovat p íloha !. 1, v nichž bude 
umožn"no po ádání ve ejnosti 
p ístupných hudebních produkcí: 
sokolovna Krucemburk, letní kino 
Krucemburk, rekrea!ní st edisko &eka. 
P ípadné výjimky odsouhlasí RM. 
Navržené zn"ní RM doporu!í ZM ke 
schválení. 
*  Starosta seznámil RM s obsahem 
dopisu ob'an& Starého Ranska. Dopis 
obsahuje dotaz ke zvýšení dan" 
z nemovitostí, stavu komunikace v aleji 
na Starém Ransku, stavu místní zvoni!ky, 
opravy k íže, situace ohledn" erbu 
Ditrichštejn#. RM navrhuje rozhodnutí 
odložit až po celkovém místním šet ení 
v dané oblasti, které se uskute!ní p ed 
zasedáním ZM v m"síci !ervnu 2009. 
*  RM schvaluje uzav ení MŠ od 20. 7.  
do 14. 8. 2009 z d#vodu dovolené. 
*  Starosta seznámil RM s návrhem 
zadání Územního plánu Krucemburk 
(v!etn" Staré Ransko a Hluboká), který 
provedla firma Drupos; jde o informativní 
zadání sou!asného stavu. RM bere na 
v"domí a doporu!uje oslovit dostupnými 
prost edky veškeré zainteresované strany 
k možnosti vyjád ení se a podání návrh# k 
výhledovému  ešení územního plánu. 
 Zpracoval Františe 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. 
 

 
 
 

Žádáme touto cestou majitele 
p edevším rekrea!ních objekt#, aby 
jakékoliv zm"ny ve vlastnictví a užívání  
nemovitosti vždy oznámili na ÚM 
Krucemburk. Oznámení je možno 

provést ústn" nebo písemn" na e-mail: 
oukrucemburk@chnet.cz 
D"kujeme.                  M"stys Krucemburk 

9.  ro'ník  trhu  %emesel v Krucemburku 
 

6. !ervence 2009 se na nám"stí v Krucemburku uskute!ní 
již devátý ro!ník trhu  emesel. Tradi!ní trhovci se t"ší na 
setkání s Vámi, nezapome%te tedy p ijít a strávit spole!n" 
!ást sváte!ního dne. Od 14 hodin bude hrát k poslechu Vám 
již dob e známá Venkovská kapela ze Ž'áru nad Sázavou.

 
 
 

SLOVO  HEJTMANA 
 

Léto budiž pochváleno – na Vyso!in" 
zvlášt"! 

(erven je m"sícem nad"jí. Je p íjemn" 
teplo a navíc – léto je na dosah. A s ním 
prázdniny a dovolené. Kdo by se net"šil? 
Navíc je dnešní sv"t !lov"ku s !eským 
pasem tém"  celý otev ený, máme spoustu 
možností k jeho poznávání anebo 

odpo!inku na lukrativních cizokrajných 
místech. 

A pak máme ješt" jednu možnost. 
Najít si to p íjemné a zajímavé místo 
v n"kterém z kouzelných kout# naší 
zem". S menším zatížením své kapsy, bez 
stres# z náro!ného cestování, bez obav 

z obtížné domluvy nebo své nejisté 
bezpe!nosti v neznámém prost edí.  

I znalci té naší relativn" malé 
republiky p iznávají, že stále mají co 
poznávat. Vybavil jsem si: Jako 
každoro!n" i na letošním lednovém 
veletrhu cestovního ruchu Regiontour 
v Brn" se všechny naše kraje, stovky m"st



- 7 - 

a obcí pyšn" prezentovaly pestrou 
nabídkou p írodních krás, památek a akcí 
na svém území. Potkal jsem tam 
kamaráda. Dv" igelitky m"l nacpané 
prospekty a vypadal neš$astn". „Copak 
je? Co t" tak zni!ilo?“ zeptal jsem se ho. 
Povzdechl si: „Tolik zajímavých míst, 
kam bych rád jel. Ale když to se nedá 
stihnout. Ani za t i životy. A já mám už 
jen šest let do penze. A pak po!ítám jen 
tak p"tadvacet na další poznávání...“ 

Opravdu se sta!í jen rozhlédnout. 
Tedy dnes sta!í párkrát kliknout na 
internet. A nemusíme daleko. P iznejte si 
– znáte celou Vyso!inu? Víte, co všechno 
se tu d"je? Nejde jen o známá turistická 
centra, i když jsme pyšní na to, že máme 
u nás t i památky zapsané do seznamu 
UNESCO, což se zatím nepoda ilo 
žádnému jinému kraji. Mají co nabídnout 
a prezentují se i menší obce. (asto 
sdružené do mikroregion# – v nich si 
navzájem pomáhají a inspirují se dobrými 
nápady. Máme dohromady na Vyso!in" 
42 mikroregion#. Mnohé jsou lehce 
identifikovatelné – nap . Mikroregion 

Tel!sko, Mikroregion Byst icko, 
Moravskobud"jovický mikroregion nebo 
Svazek obcí Lípa. Jiné mají i poetické až 
tajemné názvy – Svazek obcí 
mikroregionu (erné Lesy, Brána 
Vyso!iny, Povodí Sta e!ského potoka 
nebo Mikroregion Podh# í Ma enky. A 
všude – i v t"ch nejmenších obcích – 
najdeme cíl, který stojí za návšt"vu. 

Na Vyso!in" se navíc nemusíte nudit. 
Kraj podporuje nejr#zn"jšími grantovými 
programy nejen obnovu památek a 
regeneraci m"stských i obecních lokalit. 
&ada kulturních a sportovních akcí je už 
tradicí, jiné stále vznikají. A nejde jen o ty 
hodn" viditelné, jako jsou Mezinárodní 
hudební festival Petra Dvorského, 
Mezinárodní festival dokumentárních 
film# nebo Zlatá lyže !i Silni!ní b"h 
m"stem Jarmily Kratochvílové, které pat í 
mezi krajské VIP akce. Letos prob"hl už 
V. ro!ník ankety „Zlatá je abina“ – ceny 
kraje Vyso!ina za kulturní po!in roku 
2008. Cílem ankety bylo poukázat na 
množství zajímavých kulturních akcí 
probíhajících v kraji a na pé!i o jeho 

bohaté kulturní d"dictví. O p íze% 
ve ejnosti se ucházelo šedesát kulturních 
projekt#. V obou vyhlášených kategoriích 
– „Kulturní aktivita“ a „Pé!e o kulturní 
d"dictví“ – byla nominována t icítka 
úsp"šných kulturních po!in#, které jsou 
sice vypovídajícím pr# ezem kulturního 
života a aktivit ob!an#, zárove% však jsou 
pouhou !ástí pestré a po!etné nabídky 
kvalitních kulturních akcí v našem 
regionu a skv"lou ukázkou pé!e 
o historické skvosty na území kraje.  

Co m" napadá záv"rem tohoto 
„p edletního“ zamyšlení? Nemáme u nás 
zajišt"né to stabilní po!así jako u teplých 
mo í. N"kdy v domovin" i uprost ed 
prázdninových dn# kroutíme hlavou, 
hledíme na zamra!enou oblohu a vybavují 
se nám slova klasika: „...tento zp#sob léta 
se mi zdá býti pon"kud neš$astným...“ 
P esto máme i doma v (esku nebo p ímo 
na Vyso!in" mnoho šancí na p íjemn" 
strávené dny.  

Tak mi dovolte nakonec p ání: Léto 
budiž pochváleno – na Vyso!in" zvlášt"! 

Ji í B"hounek, hejtman kraje Vyso!ina 
 

POLICIE  "R  HLÁSÍ... 
 

Dovolte mi Vás v krátkosti seznámit s n"kolika 
p ípady, které byly policisty OO P(R Chot"bo  
zadokumentovány v teritoriu m"styse Krucemburk 
a jeho okolí. 
* Majitelkou rekrea!ní chalupy v Hluboké bylo oznámeno, že 
došlo k odcizení elektrom"ru u tohoto rekrea!ního objektu. 
Dosud neznámý pachatel p ekonal nezjišt"ným zp#sobem 
oplocení objektu a potom vypá!il sk í%ku s elektrom"rem. 
Krádeží elektrom"ru zp#sobil škodu 4.000 K! a na vypá!ených 
dví kách elektrom"ru vznikla škoda ve výši 200 K!. 
* Dosud neznámý pachatel odcizil z nezajišt"ného sklepního 
prostoru bytového domu v Krucemburku voln" odložené 
neuzam!ené jízdní horské kolo zn. TREK s výbavou, !ímž 
zp#sobil majiteli škodu v souhrnné výši 23.000 K!. 
* P estupku proti majetku se dopustil neznámý pachatel, který z 
osobního motorového vozidla zn. Škoda Felicia odstaveného 

p ed rodinným domem v Krucemburku odcizil st ešní anténu a 
zadní registra!ní zna!ku vozidla. Registra!ní zna!ka byla 
nalezena manželkou poškozeného v p íkopu u místní 
komunikace k rekrea!nímu za ízení &eka. Poškozený vy!íslil 
škodu na 600 K!. 
* Jako p estupek proti majetku byl zaevidován p ípad odcizení 
plastové popelnice na domovní odpad od rekrea!ního st ediska 
Ští í D#l. Vzniklá škoda !iní 1.000 K!. 
* V šet ení je p ípad p estupku proti ob!anskému soužití, k 
n"muž došlo v Krucemburku; poškozený byl verbáln" napaden 
svým sousedem. P estupku proti ob!anskému soužití se dopustila 
také žena, která slovn" napadla další obyvatelku Krucemburku. 
* Policisté v sou!asné dob" ve zvýšené mí e monitorují rovn"ž 
dopravní situaci v Krucemburku, kde v souvislosti s rekonstrukcí 
komunikací dochází k !astému porušování dopravních p edpis#. 

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

 

VÝRO"Í  PROFESORA  MUDR.  JOSEFA  ZRZAVÉHO 
 

V letošním roce si p ipomínáme sté výro!í narození profesora MUDr. Josefa Zrzavého. Narodil se 7. b ezna 1909 v Krucemburku 
v hostinci Na Špici jako nejmladší ze t í sourozenc#. Po absolvování gymnázia v Chot"bo i studoval na léka ské fakult" Univerzity 
Karlovy v Praze, kde se po promoci v roce 1935 stal asistentem. Zájem o p írodní v"dy ho p ivedl k tomu, že vystudoval i zoologii a 
antropologii na p írodov"decké fakult".  

Po okupaci a následném uzav ení vysokých škol p#sobil ve Státním zdravotním ústavu v Praze. Po válce se vrátil zp"t na 
léka skou fakultu a zapojil se do obnovy Anatomického ústavu. P ednášel anatomii nejen medik#m, ale také poslucha!#m t"lesné 
výchovy, student#m Akademie výtvarných um"ní a Um"leckopr#myslové školy. V  íjnu 1948 odešel do Hradce Králové, kde b"hem 
t í let vybudoval Anatomický ústav. Po vzniku Vojenské léka ské akademie p ešel do Olomouce, zde p#sobil jako p ednosta 
Anatomického ústavu (1951-1974). V roce 1966 byl jmenován profesorem Univerzity Palackého v Olomouci, po jedno období byl i 
prod"kanem. Jeho celoživotní zkušenosti v anatomii našly také odraz v jeho publika!ní !innosti. Byl autorem !etných 
vysokoškolských u!ebnic anatomie. Své zkušenosti s výukou na Akademii výtvarných um"ní shrnul do publikace „Anatomie pro 
výtvarníky“. Profesor Zrzavý byl vynikajícím vysokoškolským u!itelem. V jeho osob" se jedine!ným zp#sobem skloubilo medicínské 
a p írodov"decké vzd"lání s v elým zájmem o u!itelské povolání, navíc dopln"né kreslí ským nadáním, které bylo rodin" Zrzavých 
vlastní. Malí  Jan Zrzavý byl jeho bratranec. Profesor Zrzavý byl !estným !lenem (eskoslovenské antropologické spole!nosti, !lenem 
redak!ních rad. Byl také držitelem medailí univerzit Palackého, Karlovy, Komenského. 

Profesor MUDr. J. Zrzavý zem el 4. srpna 1990.                                        
Pavel Vomela 
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VÝSLEDKY  HLASOVÁNÍ  VOLEB  
ZA  ÚZEMNÍ  CELKY  

DO  EVROPSKÉHO  PARLAMENTU 
 

Krucemburk - odevzdáno 300, z toho platných 300 hlas#. 
Strana Platné hlasy 

 íslo název celkem v % 

1 Libertas.cz 1 0.33
2 K es!.demokr.unie-"s.str.lid. 97 32.33
3 V#ci ve ejné 10 3,33
4 Ob$anská demokratická strana 54 18.00
5 Suverenita 12 4.00
6 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 5 1,66
9 Evropská demokratická strana 2 0.66

11 Demokratická Strana Zelených 1 0.33
13 Národní strana 2 0.66
14 SDŽ-Strana d stojného života 1 0.33

21 Komunistická str.!ech a Moravy 47 15.66

22 
"STAR.A NEZ.-VAŠE 
ALTERNATIVA" 4 1,33

23 Strana svobodných ob"an  1 0.33
24 SNK Evropští demokraté 4 1,33
26 Strana zelených 2 0.66
31 D#lnická strana 2 0.66
32 NEZÁVISLÍ 1 0.33
33 !eská str.sociáln# demokrat. 54 18.00

 

Staré Ransko - odevzdáno 49, z toho platných 49 hlas . 
Strana Platné hlasy 

 íslo název celkem v % 

2 K$es%.demokr.unie-!s.str.lid. 5 10,2
3 V#ci ve$ejné 2 4,08
4 Ob"anská demokratická strana 7 14,28
5 Suverenita 3 6,12
9 Evropská demokratická strana 1 2,04

21 Komunistická str.!ech a Moravy 8 16,32
23 Strana svobodných ob"an  1 2,04
33 !eská str.sociáln# demokrat. 22 44,89

 

Hluboká - odevzdáno 27, z toho platných 27 hlas . 
Strana Platné hlasy 

 íslo název celkem v % 

2 K$es%.demokr.unie-!s.str.lid. 4 14,81
3 V#ci ve$ejné 4 14,81

4 Ob"anská demokratická strana 2 7,4

5 Suverenita 1 3,7
6 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 2 7,4

10 Strana svobodných demokrat  1 3,7
14 SDŽ-Strana d stojného života 2 7,4
21 Komunistická str.!ech a Moravy 4 14,81

22 
"STAR.A NEZ.-VAŠE 
ALTERNATIVA" 2 7,4

33 !eská str.sociáln# demokrat. 5 18,51
Strany, které nedostaly žádný hlas, byly z tabulek vymazány. Pozn. redakce. 

 

RADOSTÍNŠTÍ  OCHOTNÍCI   
V  KRUCEMBURKU 

 

7. !erven 2009 
V n"kolika radostínských rodinách panuje od rána nervozita a 

nap"tí. Tento den se totiž má v krucemburské sokolovn" 
uskute!nit divadelní p#edstavení pohádky S$L NAD ZLATO 
v podání  radostínských mladých ochotník .   

Po ob"d" se vydáváme do nedalekého Krucemburku. Za!íná 
lí!ení, p#evlékání se do kostým , stav"ní kulis... Vše je 
p#ipraveno. Rozsv"cují se sv"tla, zazní první zn"lka hudby, 
z herc  opadává tréma a p#edstavení za!íná. Na jevišti se st#ídá 
král, Maruška, Zlata, Drahuna, Vládkyn" podzemí, Vousá!, 
Holobrádek, kucha#, zbrojnoš, maršálek, komorník, myslivec, 
moucha i had. 

Po dvou hodinách se sálem rozléhá velký potlesk. Herci se 
klaní, d"kují, diváci tleskají... 

Opona se zatahuje, herci si oddychli, že kone!n" je všechno 
za nimi, diváci se rozcházejí dom . My se p#evlékáme, uklízíme 
kulisy, rekvizity, kostýmy a nakonec zamykáme sokolovnu. 

Touto cestou d"kujeme všem divák m, kte#í nás p#išli 
podpo#it, d"kujeme panu Tomáši Trávní!kovi a Romanu 
Dopitovi za jejich pomoc a hlavn" za zprost#edkování p j!ení 
krucemburské sokolovny. 
                                                             mladí radostínští ochotníci 
 

JAZYKOVÉ KURZY - ANGLI TINA, 
N!M INA 

 
Již !tvrtým rokem ve Ždírci n/D., vždy zá#í - !erven, 
p#istoupit možno v pr b"hu roku, je-li místo. Menší 

skupiny, cena p#íznivá. 
 

Bližší info na: T.Dymacek@seznam.cz, !i 721 813 959. 
Tomáš Dymá ek 

 
 

POŠTOVNÍ  Ú"AD  V  KRUCEMBURKU 
 

K budování moderního poštovnictví došlo až za vlády Marie 
Terezie. Nadále však p#etrvávala ze státního monopolu instituce 

d"di!né pošty až do poloviny devatenáctého 
století. V té dob" byla pošta považována za velmi 
lukrativní zp sob podnikání. V roce 1837 
rakouský poštovní zákon upravil na dlouhou dobu 
pravidla poštovnictví i v !eských zemích. Roku 
1850 byly zavedeny poštovní známky. Pošta 
provozovala p#edevším p#epravu osob a zásilek 

poštovními dostavníky, které jezdily po takzvané #íšské silnici 
Praha – Víde%, v našem kraji vedla p#es Gol! v Jeníkov – 
N"mecký Brod – Štoky. Z t"chto d vod  musel každý týden 
obecní posel chodit do N"meckého Brodu pro poštovní zásilky. 
Když za!ala pošta jezdit z Gol!ova Jeníkova do Chot"bo#e, 
docházel posel pro zásilky do Chot"bo#e. V roce 1851 za!al 
poštovní dostavník zajížd"t až do Ž&áru na Morav" a postilion 
za!al nechávat pytel se zásilkami u kupce Dienelta na nám"stí 
v Krucemburku. Aby zbavil kupce zát"že s t"mito dopisy a 
zásilkami, podal tehdejší purkmistr Augustin Sk#ivan na 
#editelství c.k. pošt v Praze žádost o z#ízení pošty 
v Krucemburku. To rozhodlo v roce 1852, aby byla provedena 
zkouška, kolik po dobu dvou m"síc  p#ijde poštovních zásilek do 
Krucemburku a okolí. Tyto zásilky byly zajišt"ny chot"bo#skou 
poštou. Bylo však rozhodnuto, že po!et zásilek nesta!í k tomu, 
aby zde byla pošta otev#ena. Proto i nadále nechával postilion 
zásilky zde, tentokrát na evangelické fa#e, odkud je roznášel 
obecní posel. 

Kone!n" v roce 1868 se do!kal nový purkmistr Jan Nepomuk 
Dienelt toho, že byl v Krucemburku z#ízen poštovní ú#ad, a stal 
se jeho prvním poštmistrem. Poštovní ú#ad byl umíst"n v jeho 
dom", dnes již zbouraném, na rohu nám"stí vedle Janá!kových. 
Za!alo se používat také poštovní razítko s n"meckým názvem 
KREUZBERK, pozd"ji !esko-n"mecké. Pošta byla také sb"rnou 
loterie s !ísly pražskými i brn"nskými. Poštovní zásilky do okolí 
roznášel posel, který se pozd"ji p#em"nil v listonoše. 
S poštovními zásilkami se také za!aly posílat noviny.  

Roku 1878 se tehdejší poštmistr dopustil zpronev"ry pen"z, a 
byl proto odsouzen k ro!nímu trestu v"zení v Kutné Ho#e. Na 
jeho místo byl dosazen nový poštmistr Josef Kubín, který ješt" 
rok ú#adoval v dom" u Dienelt  a pak se p#est"hoval i 
s poštovním ú#adem do domu Zrzavých „Joukl “. Pozd"ji se 
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poštovní ú#ad st"hoval ješt" n"kolikrát. I 
dnes se používá název stará pošta vedle 
bývalé lékárny, pošta u Zrzavých (dnešní 
ELKO), aby našel sou!asné moderní 
prostory. Telegraf na poštovním ú#ad" byl 
zaveden v roce 1878, telefon v roce 1924, 
kdy zde byla z#ízena i ve#ejná telefonní 
stanice. Pro zajímavost uvádím, že 
v Krucemburku bylo v roce 1938 jen osm 
telefonních p#ípojek.  

Koncem devatenáctého století vznikly 
p#i v"tších železni!ních stanicích poštovní 
expedice. Poštovní zásilky se za!aly 
p#epravovat drahou. Poštovní expedice 
byla také z#ízena na ždíreckém nádraží, 
odkud za!al jezdit poštovní dostavník do 
Ž&áru, jako postilion jezdil ždírecký pan 

Chvátal. Pr jezd dostavníku popisuje 
spisovatel A. B. Kohout ve své knize „Až 
na konec sv"ta“: 

„Bílá silnice vede lukami a poli, 
m!ste ky a vesnicemi. Za mého d!tství po 
ní jezdila ješt! nemotorná  erná 
poštovská archa zdobená žlutým 
lemováním a na dve"ích dvojhlavým 
císa"ským orlem rakouské "íše.  

Bývala tažena dv!ma vyhublými koni, 
jejichž klus byl toporný a nesvižný.  

Archa vozila listovní poštu, balíky, 
noviny a cestují z nádražní stanice Ždírec 
do moravského Ž#áru a zp!t. 

Tenkrát již poš$á ek netroubil na 
mosaznou trubku, když projížd!l osadami, 

ale zato rád práskal bi em, až nám d!tem 
v uších zaléhalo. 

Když dojel do m!ste ka k pošt!, složil 
sv%j náklad a p"iložil nový. Napil se u 
Kozl% piva, vsedl na vysoký kozlík své 
archy, zamlaskal na hn!dky, zapráskal 
bi em a pustil se zase po bílé silnici okolo 
rybníka a mlýna, kde ješt! jednou 
zapráskal bi em na rozlou enou 
s m!ste kem.“ 

Po zavedení autobusové dopravy vozil 
poštovní zásilky pan Bo#il a jeho #idi!i, 
po roce 1948, kdy vznikla 'SAD, #idi!i 
t"chto autobus  na lince Ždírec – Ž&ár. 

Pozd"ji si pošta za!ala vozit zásilky 
svými automobily. 

 Pavel Vomela
 

KA#KA 
 

Jist" si v"tšina nás 
d#íve narozených 
vzpomene na dobu, kdy se 
ve škole psalo oby!ejným 
násadkovým perem a kdy 
byl nezbytným dopl%kem školní lavice  
kalamá# s inkoustem, v n"mž se toto pero 
namá!elo. Vzpome%te si, když se ve 
školním úkolu objevila neo!ekávan" 
ka%ka. Co to p#ineslo nep#íjemností, 
zvlášt" když se známkovala úprava. 

Dnes si p#ipomeneme ka%ku 
v d ležitém zápise v Zemských deskách, 
která zp sobila mnoho nep#íjemností, 
p#isp"la k prohrání soudního sporu a 
ztrát" majetku. 

Vra(me se proto v našem p#ípad" do 
doby 18. století, kdy tehdejší p#edstavitel 
Krucemburku primas Mat"j Ležák marn" 
hájil právo krucemburské obce na les 
„Rychtá#ství“, neprávem od%atý knížetem 
Ditrichštejnem. P#í!inou prohraného 
sporu prý byla ka%ka, která m"la v zápise 
dosv"d!ovat právo na zmín"ný les. 
Pokra!ování našeho p#íb"hu má až v roce 
1920, kdy Národní shromážd"ní a posléze 
i vláda vydaly na#ízení, ve kterém se 
uvád"lo, že každá obec je povinná vést 
pam"tní knihu. V Krucemburku byl tímto 
úkolem psát pam"tní knihu pov"#en pan 
u!itel Kyn!l. Ten se toho úkolu ujal 
s radostí a za!al si d"lat poznámky 
z historických pramen , které získal nejen 
v Krucemburku, ale i v Polné, P#ibyslavi, 
Chot"bo#i a zejména v Praze.  

Tyto poznámky použil i p#i psaní 
knihy Pr vodce Krucemburkem. P#i 
návšt"v" dcery v Praze jej napadlo 
podívat se na zmín"nou ka%ku 
v Zemských deskách. Zemské desky byly 
pozemkové knihy velkostatká#ské, kde se 
zaznamenávaly veškeré koup" a prodeje 
panského majetku po n"kolik století. 
Jednotlivé jejich díly se nazývaly 
kvaterny. Kvaterna, ve které je vt"lena 
kupní smlouva Ditrichštejnova, má 

zna!ku K IV. Pan u!itel požádal ú#edníka 
v knihovn" zemského soudu o zap j!ení 
tohoto kvaternu; ten mu požadovanou 
knihu p#inesl a položil ji p#ed n"ho na 
stolek. Kniha byla vysoká asi t#i !tvrt" 
metru, široká p l metru a silná asi na ší#i 
dlan". Pan u!itel v ní našel list S 23 a !etl. 
Kreuzberk gut post direktor Polans finolf 
Ferdinand Dietrichstein, to se dalo !íst 
dob#e, pon"vadž písa# si dal na každém 
slov" záležet, písmo bylo jako tišt"né. Dál 
byl zápis ne!itelný tak, že se nedal 
rozluštit. Proto si pan u!itel #ekl, že tohle 
je ta pomyslná ka%ka. Své p#i tomto 
zápisu ud"lal vá!ek s pen"zi, který z#ejm" 
písa# dostal, aby jej u!inil tak, že se stal 
ne!itelným. Obec na základ" ne!itelného 
zápisu p#išla o les Rychtá#ství. 

Dnešní právníci by si z#ejm" po!ínali 
jinak. Zmi%ovaný les je obklopen 
selskými soukromými lesy a tvo#í jakýsi 
samostatný ostrov v jejich majetku. V té 
dob" se spravedlnost m"#ila podle 
velikosti majetku a moci majitele, 
v našem p#ípad" majitele polensko-
p#ibyslavského panství. 

 Pavel Vomela 
 

DOSTALI   
NA  PAM!TNOU 

 

Toto p#ísloví je tém"# vždy spojováno 
s výpraskem, nebo fyzickým trestem. Le! 
pro úplnost si krátce pov"zme, jak vlastn" 
vzniklo. V dobách dávno minulých, kdy 
neexistovaly mapové podklady a zápisy v 
gruntovních knihách se omezovaly na 
stru!ný, mnohdy dost nesrozumitelný 
popis hranic polí a les , byly jednotlivé 
hranice vyzna!eny kamennými mezníky. 
Povaha lidská se mnoho nem"ní, a proto 
je nám jasné, že !as od !asu docházelo ke 
t#enicím, rozmíškám a spor m o 
pozemky. Konšelé s rychtá#em nebo 
komise panských ú#edník  musela tedy 
zakro!it, spor vy#ešit a patníky 
zkontrolovat a nez#ídka p#esadit zpátky na 
p vodní místo. Ale jak zjistit ono p vodní 

místo, na n"mž „od starodávna“ kámen 
stál? Naši p#edci vymysleli metodu 
ú!innou a jednoduchou, vizitace hranic 
pozemk  se museli zú!astnit mladí 
chlapci, u nichž byl p#edpoklad, že si 
místo budou dlouho pamatovat. 
P#edpokládat, že si malý kluk bude 
pamatovat n"jaký patník, kde p#esn" leží, 
je asi hloupost. Sami dob#e víme, že z 
d"tství se pamatují jen v"ci n"!ím 
významné. Literatura toto popisuje tak, že 
budoucí pam"tníci u každého patníku 
dostali výprask a následn" odm"nu ve 
form" pen"z nebo dobrého jídla. Z#ejm" 
to byla metoda ú!inná, i když z dnešního 
pohledu trochu drastická. Fyzické tresty 
byly ovšem p#ed tém"# t#emi sty lety 
vnímány úpln" jinak. 

Pravd"podobn" z d vod  
nesrovnalostí, zjišt"ných p#i sepsání tzv. 
„teresiánského katastru“ v letech 1748-
1757, stejn" jako ostatní šlechta, na#izuje i 
kníže Ditrichštejn d kladnou kontrolu 
pozemk  na všech svých panstvích. 
M"ste!ko Krucemburk pat#ilo tehdy k 
polenskému panství, a tak po!átkem 
dubna roku 1769 na#izuje správce panství 
Josef Cikán všem poddanským m"st m 
zkontrolovat a vyzna!it hranice pozemk . 

Já si ten okamžik p#edstavuji takhle: V 
seše#elé místnosti polenského hradu sedí 
za stolem plným lejster starší obtloustlý 
muž v šosatém kabát", p#ed ním v 
pokorném úklonu stojí písa#i a 
hospodá#ský správce. Sedící pan hejtman 
k#i!í: „Takový švajneraj, copak si myslejí, 
zlovolnosti a nepo#ádky v knihách d"lají, 
hn j p jdou všichni kydat jako pacholci. 
Hlídat oni musejí ty knechty, lišky 
sedláky, znám jich: platit nic a jenom 
ná#ky a každý sáh pole zap#ít. Urozený 
kníže potom m" k odpov"dnosti bráti rá!í. 
Písa# sednou a všem rychtá# m befel 
píšou .“ 

A tak !teme v pam"tní knize m"ste!ka 
Krucemburku následující zápis: 

„Léta Pán! 1769 dne 24. Apríle, na 
poru ení ten  as na panství Polenském 
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vašnost pana vrchního Josefa Cikána. 
Aby jedna každá obec rýhy vysazovala, 
též i jako po hranicích luk panských též 
sousedských by se prošlo a k tomu aby se 
též malý chlapci vzali a jim aby se 
vykazovalo, kde který mezník a dol%, který 
dýl jde a kde ony stoje mezníky. Tak mi, tj. 
svrchu psaného jsme za ali hned od 
sádek, který za špejcharem leží ……“  

(Pro úplnost dodejme, že v onu st#edu 
26. dubna 1769 v !ele obce stál primas 

Melichar Sk#ivan a rychtá# František 
Indra.) 

A tak prob"hla p#ed dv"ma sty 
!ty#iceti lety kontrola hranic pozemk  v 
Krucemburku. Za šestnáct let poté r. 1785 
znovu prob"hlo m"#ení pro tzv. Josefský 
katastr, ale o tom jsme již !etli. 

Zda tedy krucemburští „pam"tníci“ 
nakonec dostali lískovkou na zadek, 
cukrovinky nebo obojí, o tom se již zápis 
v m"stské knize nezmi%uje. Potvrzuje 

nám ovšem, že p#ísloví „dostati na 
pam"tnou“ má ur!it" reálný podklad. 
Jelikož se ale m"stská kniha v n"kolika 
p#ípadech zmi%uje, že p#i r zných 
slavnostech byly vydány peníze na 
cukrovinky pro d"ti, domníval bych se, že 
i v tomto p#ípad" malí chlapci neodešli s 
prázdnou.  
                                             Josef Štefánek 
 

 
 

Z  HISTORIE  OCHOTNÍK$   
V  KRUCEMBURKU 

('ást kapitoly z knihy vzpomínek) 
 

Historie ochotnických divadelník  v Krucemburku byla 
dlouhá a sahala nejmén" o jedno až dv" století zp"t. 

„P#ij& mezi nás do sokolovny, dáváme dohromady novou 
hru,“ lákal mne mladý u!itel místní školy Jarda Švarc.  

„Já to moc neumím, jenom na vojn" jsme hráli takový 
vojenský kabaret,“ bránil jsem se pozvání a m"l jsem p#edem 
hr zu z nových lidí. 

„Neboj a p#ij& se ukázat, s námi se nudit nebudeš. Uvidíš, že 
ti to p jde,“ povzbuzoval mne.   

„Tak teda jo,“ souhlasil jsem po chvilce p#emlouvání. 
Nev"d"l jsem ale, že sv j slib budu moci splnit až za n"kolik 
m"síc , protože mi to p#ekazily zán"ty st#edouší, když se mi z 
obou uší valil hnis. Moje marod"ní trvalo pom"rn" dlouho, než 
jsem se kone!n" mohl vypravit do sokolovny. To již za sebou 
m"li ochotníci n"kolik úsp"šných repríz hry Dalskabáty, h#íšná 
ves aneb Zapomenutý !ert a práv" se chystali za!ít obsazovat a 
zkoušet další inscenaci, kterou napsal Alejandro Casona, s 
názvem Stromy umírají vstoje.   

„To je dost, že ses kone!n" rozhodl,“ vítal mne Jarda Švarc a 
hned mi p#edstavil jednotlivé !leny ochotnického souboru. Byli 
zde mladí i sta#í a podle mého prvního dojmu dobrá parta 
stmelená Jardou, režisérem i scénáristou a hnacím motorem 
všech ostatních. Mezi nimi mne zaujala i drobná stará paní, o 
které jsem se dozv"d"l, že se jmenuje Marie Mašková, že  
nedávno p#ekro!ila osmdesátku a byla hospodyní a pozd"ji 
tajemnicí prezidenta Beneše. 

Ve svém v"ku, mimo lásku k divadlu, ješt" stihla mnoho 
dalších aktivit, nap#íklad vyu!ování jazyk . Byla to moc hodná a 
usm"vavá paní, jejíž nejv"tší starostí p#i zkouškách bylo, aby to 
nekazila a podala co nejlepší výkon. 

Byl jsem obsazen do role syna, zvrhlého padoucha, který se 
po letech vrací dom . 

„Ta role ti bude sed"t,“ odhadoval mne p#edem Jarda. Nesl 
jsem si dom  scéná# se zaškrtnutou rolí, a když jsme se 
rozlou!ili, m"l jsem pocit, že jsem se dostal mezi dobrou partu, 
ale zárove% jsem usínal s obavou, zda to zvládnu.  

P#i pro!ítání scéná#e doma se mi hra moc líbila, ale byl jsem 
zd"šen, jak hrub" a neurvale jsem se m"l chovat k milé paní 
Maškové a také k sousedovi panu Václavu Beránkovi, který 
bydlel jen dva baráky ode mne a m"l hrát mého otce Balbou. Byl 
to ost#ílený ochotník, který hrával již ve svém mládí se starou 
krucemburskou gardou, a také vyhlášený bývalý sokol. 

Hned na první zkoušce mi to nešlo a nešlo. M"l jsem 
obrovskou trému, protože v jednom jednání jsem m"l svého otce 
uhodit. 

„Musíš mi ji po#ádn" švihnout, a né jen náznakem, 
nevypadalo by to opravdov",“ nabádal mne pan Beránek po 
výtce režiséra, že musím p#itvrdit a hlavn" mluvit nahlas. 

I když jsem se snažil, nešlo mi to. Bál jsem se uhodit !lov"ka 
o hodn" staršího, než jsem byl sám, a který by mohl být v"kov" 
mým otcem. Zkoušel jsem doma i p#ed zrcadlem, ale vždy, když 
m"lo dojít v této scén" k úhozu pana Balboy, tréma se zv"tšovala 
a Jarda Švarc  za!ínal lomit rukama a asi 
si v duchu #íkal, co že to pozval za d#evo 
do souboru. 

„Hrome, tys nem"l nikdy na n"koho 
hrozný vztek,“ ptal se mne pan Beránek, 
zatímco já se studem !ervenal. „Ty jsi prý 
v mládí boxoval, jak jsem se dozv"d"l, a 
neumíš mi jí po#ádnou vrazit,“ hecoval 
mne.  

 Kone!n" byla hra nastudovaná a 
nazkoušená tak, že jsme se nemuseli bát 
p#edstavení. Chystali jsme jen dokon!ení kulis a vybavení. Ta 
stará milá dáma paní Mašková nám dokonce zap j!ila pro scénu 
sv j krásný perletí vykládaný sekretá# a staré k#eslo. 

Kone!n" p#išel den premiéry a moje t#esavka v nohou 
za!ínala být na pováženou. Nahlédl jsem dirkou v opon" a spat#il 
pln" obsazený sál. Nyní jsem nemohl couvnout a #íci, že si 
netroufám. Ostudu jsem sob" ani ostatním necht"l ud"lat. 
Postupn" ze mne tréma spadávala, a když jsem m"l pana 
Beránka alias otce Balbou uhodit, švihl jsem mu ji takovou, že se 
složil. V jeho o!ích jsem vid"l p#ekvapení, t"žce se zvedal, i 
když to m"l v roli, ale po skon!ení jednání mne radostí objímal a 
plácal po zádech. 

„Vidíš, jak to jde, jenom když chceš,“ chválil mne, ale 
nev"domky si t#el bolestiv" uhozenou !elist, zatímco já se 
omlouval.  

M"li jsme obrovský úsp"ch a jeli jsme také brzy na sout"ž 
amatérských divadel do Sv"tlé nad Sázavou, kde jsme suverénn" 
vyhráli. 'ekal nás Jirásk v Hronov, což byla nejv"tší 
republiková sout"ž amatérských ochotník , jak #íkal Jarda.  

T"šil jsem se na každou další sch zku souboru ochotník . 
Mladý u!itel Jarda Švarc byl jako režisér perfektní, tv r!í a také 
náro!ný. D"lal další plány na další hry.  

Když pan Beránek po zkouškách vypravoval, jak hráli 
divadlo se starou gardou v !ele s panem doktorem Drbálkem, 
navyvád"li se také r zných taška#ic. Jednou prý panu doktorovi, 
který byl v plechové nápov"d", p#iložili pod plechovou podlážku 
ho#ící sví!ku a on, protože nemohl k#i!et, dupal prý jako ježek. 
Mohli jsme se kolikrát p#i vypravování pana Beránka strhnout 
smíchy. 

T"ch historek bylo mnoho, škoda, že jsem je skoro všechny 
zapomn"l. Bohužel jsem se dalších úsp"ch  souboru nedo!kal, 
musel jsem ze zdravotních d vod  zm"nit zam"stnání a st"hovali 
jsme se do Lázní Kynžvart. 

Když jsem v tomto svém novém bydlišti na zámku 
Metternich  vid"l stejný sekretá#, jako nám p j!ila paní 
Mašková, vystaven jako velikou vzácnost, vzpomn"l jsem si na 
úžasnou paní Maškovou, pana Beránka, Jardu Švarce. 
Vzpomínal jsem i na ostatní ze skv"lé party: Evu Janá!kovou, 
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Ludmilu Královou, Martu Sou!kovou, 
Janu Zrzavou, Zdenu Laurovou, Št"pána 
'eška, Jaroslava Pochopa, Pavla Stehna a 
další, kte#í nám s divadlem pomáhali, jako 
Miloš Kozl , R žena 'ešková, Pavel Král 
a  Ivan Burdu%.   

Vzpomínal jsem na kraj svého mládí a 
do o!í se mi tla!ily slzy. Já se tam jednou 
vrátím. 

Petr Coufal 
 

NAŠE  P"ÍRODA 
 

OCHRANA  VLAŠTOVEK 
A jak je to s našimi 

oblíbenými vlaštovkami 
(Hirundo rustica), jejichž 
po!et se neustále snižuje? 
V Konžské demokratické 
republice (Zaire) je 
v oblasti m"sta Mwene-Ditu velký 
nedostatek jídla. D"ti trpí podvýživou, a 
proto jsou zde vlaštovky loveny jako 
n"kdy jediný zdroj potravy. V Nigérii je 
#ešena problematika soužití vlaštovek a 
lidí jiným zp sobem, který alespo% trochu 

snížil odchyt na jejich nocovišti. Vesnice 
Ebakkon-Boji na nigerijsko–
kamerunském pomezí je známa jako 
obrovské nocovišt" vlaštovek. Tato 
obrovská koncentrace pták , až 80 
jedinc  na 1 m2, byla významným 
zdrojem potravy obyvatel  okolních 
vesnic. Každý rok bylo uloveno asi 
200.000 pták . Ornitologové a ochraná#i 
se snažili o ochranu tohoto významného 
shromaždišt". Velice pomohl jeden 
z nich, italský ornitolog Pierfrancesco 
Micheloni. Rozb"hl širokou mezinárodní 
kampa% na ochranu lokality. Vzal si za 
ženu dceru starosty vesnice, a tak osv"ta 
p#ímo v míst", podpo#ená výstavbou 
masné farmy a výstavbou turistického 
komfortního penzionu pro birdwatchery a 
kroužkovatele z evropských zemí, 
pomohla k !áste!né ochran" vlaštovek. 
Z lovc  vlaštovek se záhy stali zarytí 
ochránci. Z rozvíjejícího turismu má 
nakonec užitek celá místní komunita 
domorodc . Podle s!ítání ze zimy 
2005/06 po!et nocujících jedinc  p#esáhl 
4 miliony. To je jenom ojedin"lá ukázka, 
jak lze v Africe chránit unikátní nocovišt" 

vlaštovek, i když to není to pravé #ešení. 
Ale takovýchto vesnic, potravou 
závislých na lovu ptactva, jsou v Africe 
stovky. Do ochrany ptactva je t#eba 
zapojit širokou mezinárodní ve#ejnost. 
 
ZLOT"ILÍ  ŠPA CI  

P#edloni vznikla vyhláška !. 249/2006 
Sb., která dovršila dohady kolem 
problematiky ochrany vinic p#ed 
,,zlot#ilými špa!ky“. St#ílet je lze na 
vinicích Moravy, mimo NP Podyjí, od 15. 
srpna do 31. #íjna od východu slunce po 
hodinu p#ed západem slunce. St#ílet lze 
pouze tehdy, když lovec vidí hejno 1.000 
jedinc , a nesmí se st#ílet na hejno, které 
odlétá z vinice. Vyhláška má n"kolik 
nedostatk . Nikdo – krom" ornitolog  – 
nesleduje efektivitu ani dopad na špa!ky 
samotné. V bec totiž nevíme, jakým 
škodám se odst#elem zabránilo a jaký to 
bude mít dopad na populaci a množství 
špa!k  v následujících letech. Pro n"které 
lidi však špa!ek z stává nadále krásným 
symbolem za!átku jara.    

Zdroj:  asopis Pta í sv!t  
 František Coufal

 

OB ANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A 
FINAN NÍCH PORADEN  R SPOLU SE 
SVAZEM D$CHODC$  R INFORMUJE 
 
Sociální a finan!ní poradna OSS a FP 'R  rozši#uje své služby o 
informace  a pomoc p#i vy#izování žádostí na státní dotace 
ZELENÁ  ÚSPORÁM - zateplování dom , ekologického topení 
a dalších ekologických za#ízení 
Co ješt% nabízíme?  
   Informace a pomoc p&i sjednávání slev na 
-   pojišt"ní domácnosti a nemovitosti, sleva 10–20 % 
-   zákonné a havarijní pojišt"ní osobních automobil , sleva   
    10-15 % 
-   pohonné hmoty v síti vybraných !erpacích stanic 
-   dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele, sleva  
    až 7 % 
-   služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva   
    10-20 % 
-   prevenci p#ed nebankovními úv"ry, p#edlužení a exekuci s  
    možným dopadem na slabší sociální skupiny 
-   nabídku pracovní p#íležitosti v poradnách OSS a FP 'R  
    po celé 'R 

-   zajišt"ní financí na poh#ebné – program Pieta  

Kdo m'že poradnu p&edevším využívat? 
-   držitelé pr kaz  ZTP, ZTP/P, TP 
-   senio#i, sociáln" slabší rodiny 
-   rodiny s d"tmi 
Více informací na: 
www.socfinporadnycr.cz  
e-mail financniporadna.Vys@seznam.cz 
tel: 567 301 855 
Regionální Sociáln" finan!ní poradna,  
Masarykovo nám. 34,  JIHLAVA 
Ú#ední dny pond"lí a st#eda 9.00 – 17.00 hodin 
 
Kontakty  
Jihlava –Masarykovo nám. 34  607 118 163 , 604 475 370 
Pelh#imov                                 728 759 755 
T#ebí!                                       608 141 942  
Tel! –Masarykova 330             728 749 755 
Havlí!k v Brod                        608 141 942 
Nové M"sto na Morav"            604 475 370 
Ž&ár nad Sázavou                    607 118 163 
 

Nepla(te víc, než je t&eba !!!
 

 MO"E  U  RYBNÍKA  "EKA 
 

Léto se blíží a s ním i !as prázdnin, dovolených a odpo!inku. A kde je v lét" líp než u vody?  
A práv" proto je tu „Mo#e u rybníka )eka“, kde Vás velmi rádi uvítáme, a( už se stavíte na pivo !i 

zmrzlinu, na ob"d, p#ijdete jen tak ve!er posed"t nebo zavítáte na n"kterou z po#ádaných akcí. Krom" 
obm"n"ného jídelního lístku, interiéru restaurace a nízkých cen vás letos v lét" pot"šíme spoustou 
zajímavých aktivit – m žete si zazpívat s oblíbenými folkovými písni!ká#i, kte#í budou našimi hosty 
(Pavel Dobeš, Ivo Jahelka, Jaroslav Hutka, František Nedv"d ml. a další), zaposlouchat se do irské hudby, 
spole!n" s Vašimi d"tmi m žete spat#it a vyzkoušet kouzla s našimi špi!kovými kouzelníky. Letos si u nás 

krom" toho m žete vlastníma rukama a zru!ností vyrobit šperk z ryzího st#íbra – anebo p#i sout"ži „vo#íšk “ ukázat, co umí váš 
pejsek.  

Zkrátka: jediné, co pro vás nezajistíme, je ideální po!así – s tím zbytkem se u nás vždycky už dá n"co d"lat.... 
Všichni jste k nám srde!n" zváni!!! 
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POZVÁNKA  - Léto 2009 MO"E u rybníka "eka 

 

26.–28. 6. JAWAMANIA – celorepublikový sraz 
 motocykl  JAWA 
27. 6.     Jarda Bílek a spol. – hrají k rozveselení 
 Od 20.00, vstupné dobrovolné 
3. 7. Jaroslav Hutka, koncert 
 Od 20.00, vstupné 100 K!, d"ti 10-15 let 50 K! 
4. 7. Bottlewash – irská hudba v podání skupiny 
 Od 20.00, vstupné 100 K!, d"ti 10-15 let 50 K! 
5. 7. Ve)er s kouzelníkem, kouzelnické duo „Radek 
 a Simona“ 
 Od 19.00, vstupné 80 K! 
9. 7. František Nedv%d ml. 
 Od 20.00, vstupné 60 K! 
15. 7. P&íjemný ve)er s harmonikou, harmoniká# 
 Josef Hromádka 
 Od 20.00, vstupné dobrovolné 
17. 7.  VYROBTE SI – pod vedením um"lkyn" PhDr. 

 J. Veselé si vyrobíte šperk z ryzího st#íbra, od 
 17.00, kurzovné 1.200 K! (výuka, materiál, 
 pom cky) 

18. 7.  JUDr. Ivo Jahelka – písni!ky zpod taláru 
  Od 20.00, vstupné 120 K! 
24. 7.  Pavel Dobeš – koncert 

  Od 20.00, vstupné 120 K! 
1. 8. Ve)er kouzelných bublinek – dvojice iluzionist  „Duo 

Logarex“, ve!er plný zábavy pro d"ti 
 Od 19.00, vstupné 80 K! 
8. 8. O mo&ského vít%ze – Výstava vo#íšk  a sout"že psí 

šikovnosti, p#ij&te se pochlubit s Vaším mazlí!kem, 
za!átek ve 14.00, nutné pejska zaregistrovat min. den 
p#edem. 

 Zápis 70 K!, diváci vítáni. 
8. 8. ARW – folková skupina, písni!ky motivované irskou 
 lidovou hudbou 
 Od 20.00, vstupné 100 K!, d"ti 10-15 let 50 K! 
15. 8. František Nedv%d ml.  
 Od 20.00, vstupné 60 K! 
22. 8. Harmonika pro radost i vzpomínání – harmoniká# 
 Josef Hromádka  
 Od 20.00, vstupné dobrovolné 

 

Bližší informace na www.morerybnikreka.cz, rezervace 
vstupenek na koncerty na tel. 775 233 201 (na vstupenky 
zakoupené min. 14 dní p#ed konáním akce poskytujeme 10% 
slevu). 

T"šíme se na setkání!  
  Kate"ina a Pavel Zavadilovi 

 

 

"ÍMSKOKATOLICKÁ  FARNOST 
 

Milí p#átelé, zanedlouho za!ne léto a pro d"ti !as 
dvoum"sí!ních prázdnin a oddechu. M žeme se 
krati!ce ohlédnout zpátky a podívat se dop#edu.  

18. !ervna jsme ve farnosti zahájili tzv. 
Farní exercicie. Jednalo se o n"kolikadenní 
duchovní obnovu, která m"la prohloubit náš vztah k Bohu. Tuto 
duchovní obnovu pro naši farnost vedl páter Ji#í Šindelá#, #ádový 
kn"z redemptorista z moravských Tasovic, místa, kde se narodil 
svatý Klement Hofbauer. Program duchovní obnovy obsahoval 
t#i základní témata: Jak k nám mluví B h, Jaký je náš B h a Co 
nám dává B h. V pr b"hu obnovy byla možnost p#istoupit ke 
svátosti smí#ení a zbyl i !as na duchovní rozhovor. V sobotu 
odpoledne prob"hlo na farní zahrad" d"tské odpoledne; d"ti si 
mohly vyzkoušet svoje dovednosti v r zných sout"žích. A 
hlavn": Krucemburk byl kone!n" zase opravdovým Krucem-
burkem, protože na zahrad" jsme postavili nafukovací hrad a 
také nafukovací lezeckou st"nu. Ve!er jsme tento den zakon!ili 
promítáním filmu. Obnova se vyda#ila a v"#ím, že ponese své 
ovoce do budoucna. 

A te& krátce k chystaným akcím. 
Cht"l bych vás srde!n" pozvat na slavnostní mši svatou a 

pou( p#i p#íležitosti desátého výro!í posv"cení kaple svatých 
Cyrila a Metod"je ve Škrdlovicích. Mši svatou bude celebrovat 
Mons. Tomáš Holub, generální viká# naší královéhradecké 
diecéze. Odpoledne bude vypln"né r znými doprovodnými 
akcemi. Škrdlovický hasi!ský dobrovolný sbor bude oslavovat 
jubilejních „123 let“ od svého založení, p#i této p#íležitosti bude 
slavnostn" posv"cen nový hasi!ský záchranný v z. Tak 
neváhejte a p#ije&te. 

Dále bych vás cht"l pozvat 19. !ervence na poutní mši svatou 
do Vojnova M"stce, která za!ne v 11 hodin. Pozv"te své 
p#íbuzné a známé. V poutních radovánkách m žeme pokra!ovat 
odpoledne za m"steckou sokolovnou. 

Už te& – sice dost dop#edu – Vás rovn"ž chci pozvat na 
„Radostínskou pou( ke svaté Rozálii“, kterou letos podruhé 

zpest#íme žehnáním cyklist m a jejich kol m. Tak neváhejte 
vytáhnout své dvoukolové milá!ky anebo i n"jaká jiná raritní 
kola – na v"ku v tomto p#ípad" nezáleží – a doputujme do 
Radostína ke kapli sv. Rozálie první zá#ijovou ned"li, tedy 6. zá#í 
ve 14 hodin. Tak jako minulý rok prob"hne i letos vyhlášení 
zvláštních kategorii jako nejstarší/nejmladší ú!astník, nejhez!í 
cyklistický dres, nejzajímav"jší kolo apod.  

Na záv"r mi nez stává nic jiného, než nám všem pop#át do 
letních dn  hodn" sluní!ka, a to i do srdce a duše. Všem š(astný 
návrat do svých domov  ze všech kout  nejen naší zem". 

 Svatý Kryštofe, oroduj za nás! 
Hezký letní !as vám p#eje 

P. Gabriel Burdej, správce farnosti 
 

MYSLIVECKÉ  SDRUŽENÍ  
KRUCEMBURK 

 

Vážení p#átelé, klub chovatel  jezev!ík  ve spolupráci s 
mysliveckým sdružením Krucemburk p#ipravil 
letos v Krucemburku t#i zajímavé kynologické 
akce. Jako první se ve dnech 13.-14. 6. uskute!nila 
speciální barvá#ská sout"ž. 25. 7. prob"hne již 

tradi!ní bezkontaktní norování na no#e Rychtá#ce, kde na Vás 
jako vždy bude !ekat výborné ob!erstvení a zhlédnutí výkon  
jezev!ík  v um"lé no#e. Poslední akce se 
uskute!ní 5. 9. – sout"ž o Pohár Vyso!iny. Na 
všechny akce jste všichni srde!n" zváni, 
ob!erstvení spolu se zajímavou podívanou je 
zajišt"no.                                   

Za MS Krucemburk Milan Kohout 
 

25.-26. 6. 2009 SE BUDE KONAT  
V MÍSTNÍ SOKOLOVN*  

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA 
Up"esn!ní  asu najdete na letácích. 
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KLUB  FILATELIST$ 
 

Již #adu let v Krucemburku funguje klub filatelist . Sch zky 
!len  se konají jednou za m"síc v budov" Ú#adu m"styse. 
Celoro!ní práce je vždy zakon!ena výro!ní sch zí. Kdo má 
zájem doplnit #ady filatelist , m že se p#ijít v dob" sch zky 
podívat, za!átek je vždy v 9.30 hodin. 
Sch zky KF v roce 2009: 20. 9., 18. 10., 15 .11. Výro!ní !lenská 
sch ze se bude konat 20. 12. 2009. 
Termíny burz – nejen filatelistických. 
Pardubice: 29. 8., 21. 11. 2009 
Jihlava: 17. 10., 12. 12. 2009 
Havlí!k v Brod: 26. 9., 24. 10., 14. 11., 19. 12. 2009. 

  Ludmila Soukupová 
 

ŠACHOVÝ  KROUŽEK 
 

22. kv"tna 2009 byla ukon!ena šachová sezona. Ta se nám v 
krajské sout"ži západ bohužel moc nevyda#ila: skon!ili jsme na 
8. míst" z 10 družstev. V klubové sout"ži se nejlépe da#ilo: muži: 
1. místo M. Hran!ík, 2. R. Kafka, 3. L. Kašpar; žáci: 1. T. 
Janá!ek, 2. F. Janá!ek, 3. M. Strašil.  

Letos jsme se zú!astnili turnaj  v Havlí!kov" Borové a v 
P#ibyslavi, kde jsme se umístili do desátého místa. Také jsme 
po#ádali turnaj v Krucemburku v Pohostinství Pepíno: dostavilo 
se 35 šachist  z Krucemburku, Havlí!kovy Borové, P#ibyslavi, 
Ždáru n. S., Havlí!kova Brodu a Mi#etic. Nejlépe se umístil na 3. 
míst" R. Kafka. Zú!astnilo se také šest žák : krucemburské 
barvy hájil kv li ch#ipkové epidemii jen Jan Soukup a umístil se 
na p"kném 2. míst". 

7. dubna se 
konal v Havlí!kov" 
Borové za velké 
ú!asti škol šachový 
turnaj. Pom"#it své 
šachové um"ní 
p#ijeli 44 žáci ze 
ZŠ Krucemburk, 
Wolkerova Havl. 
Brod, Sady Havl. 
Brod, Lipnice n. S., 
Humpolec, Velká Losenice, Oudole% a Havlí!kova Borová. V 
kategorii mladších žák  (1.-4. t#ídy) nastoupil za Krucemburk 
Filip Janá!ek a zvít"zil. V kategorii starších (žák  5.-9. t#ídy) 
nastoupil Tomáš Janá!ek (9. místo), Martin Strašil (17. místo) a 
Jan Soukup (18. místo).  

V listopadu op"t za!ne nová šachová sezona. Touto cestou 
chceme pozvat všechny zájemce o šachovou hru do sokolovny v 
Krucemburku (každý pátek od 18 hodin). 
   Tomáš Janá ek 
 

SPORTUJEME 
PRO  ZDRAVÍ  A  RADOST 

 

Naše TJ Spartak Staré Ransko má za sebou p l roku !innosti, 
a proto mi dovolte, abych Vás seznámila s tím, co jsme zatím 
d"lali. 

Za!átek roku je vždy ve znamení 
ples . Ani my jsme nebyli pozadu, a tak 
po dohod" s Jiskrou Vojn v M"stec 
jsme v únoru uspo#ádali Sportovní ples 
v sokolovn" ve Vojnov" M"stci. Ješt" 
jednou d"kujeme všem sponzor m a 
po#adatel m, kte#í se na úsp"chu plesu podíleli. Samoz#ejm" 
d"kujeme za vst#ícnost Jisk#e. 

P#evážnou !inností je, jak všichni víte, fotbal. Na ja#e jsme 
za!ali druhou !ást sezony 2008/2009. P#ipomínám, že 
mistrovská utkání v okresním p#eboru hrají za naši TJ !ty#i 
mužstva! A nevedou si v bec špatn". Starší p#ípravka je ke konci 
kv"tna na p"kném 7. míst", žáci na 6. míst", dorost na 3. míst" a 
muži na 4. míst". Myslím si, že to jsou velice p"kné výsledky, 
jichž by se nedosáhlo, kdyby nebylo nejen hrá!  plných chuti 
vyhrávat, ale i trenér  a ostatních !len  realiza!ního týmu, kte#í 

se ve svém volném !ase t"mto 
hrá! m v"nují. Nutno podotknout, 
že jedinou odm"nou jim jsou práv" 
ty výsledky a radost z dob#e 
vykonané práce. 

Avšak nejen fotbalem žije naše 
TJ. Malí sportovci se zú!astnili 
okresního p#eboru v atletice 
v Havlí!kov" Brod". Musíme se 
pochlubit, že t#i z nich se dostali do 

krajského kola do T#ebí!e. Tam nejlépe usp"la Miluška 
Bohá!ová, která se umístila na 3. míst" a postupuje do 
celostátního kola!!! Moc jí všichni gratulujeme a p#ejeme hodn" 
úsp"ch !!! Chválíme nejen ji, ale všechny, kte#í se t"chto závod  
v Havlí!kov" Brod" a poté v T#ebí!i zú!astnili – bylo jich 11. 

30. 4. jsme u kabin uspo#ádali „Pálení !arod"jnic“. I když 
jsme p#ipravili bohaté ob!erstvení, musím bohužel konstatovat, 
že jsme byli velice zklamaní z Rane!ák . Je to tak daleko ke 
kabinám? Nebo jsou opravdu všichni tak zaneprázdn"ní? Nebo si 
snad už opravdu nemáme co #íct, abychom se na chvíli sešli se 
sousedem, poklábosili…? A! spousta starousedlík  má !asto 
výhrady k chalupá# m, my jsme rádi, že tu jsou. Podle reakcí se 
jim to moc líbilo a divili se, že nás je tam tak málo. Co na to #íct? 
Snad p#íšt"… 

Ned"le 7. 6. byla u nás Dnem d"tí. Na h#išti si zasportovaly, 
sout"žily v r zných 
disciplínách a byly odm"n"ny 
spoustou cen. D"kujeme 
organizátorkám a všem 
sponzor m za velmi p"kné 
odpoledne. Je to tady již 
tradice, na kterou se všechny 
d"ti, ale i dosp"lí celý rok t"ší. 

Nesmím opomenout ješt" 
jedno pod"kování. Pat#í všem, kte#í se podíleli na sb"ru 
železného šrotu. Sbírali jsme ho 16. 5. ve Starém Ransku, a i 
když ho svážíme již n"kolikátý rok, stále je co nakládat. Dík 
pat#í i lidem, kte#í nás podporují v tom, že ho p#ipraví p#ed své 
domy.  

Naše TJ prost" žije celý rok. 5. 6. se utkala ranecká stará 
garda (hrá!i nad 40 let) se starou gardou z Brandýsa nad Labem 
a prohrála 2:6. 7. 6. si zahrála naše stará garda (hrá!i nad 50 let) 
s týmem z Chot"bo#e a vyhrála 3:1.  

4. 7. se uskute!ní další ro!ník Memoriálu J. Ve!e#i. Všichni 
jste srde!n" zváni!!! 

Záv"rem bych cht"la pod"kovat také M"stysi Krucemburk. 
Bez jeho pomoci bychom si nemohli dovolit tolik aktivit. Jsme 
rádi, že uznává naši práci a je nám oporou. 

Za TJ Spartak Staré Ransko Miroslava Slana"ová 
 

TURNAJ  V  MALÉ  KOPANÉ 
 

23. kv"tna 2009 jsme se zú!astnili 14. ro!níku fotbalového 
turnaje v malé kopané v Chrudimi. Hostitelem byly Hradby 
Chrudim. Byl to turnaj amatérských tým . Družstva byla 
rozd"lena do dvou skupin:  
Skupina A: United Chrudim (p"tinásobný obhájce 1. místa), SK 
Chrudim, Tun"chody, Parta Hits.  
Skupina B: Hradby Chrudim, Dream Team, Staré Ransko. 
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Zápasy ve skupin% B: Hradby Chrudim – Staré Ransko 4:3; 
Staré Ransko – Dream Team 8:2. 
Semifinále: United Chrudim – Staré Ransko 3:4 (na pokutové 
kopy, vít"zný PK T. Slana#) 
Finále: Hradby Chrudim – Staré Ransko 2:6 
Kone)né po&adí:          Naše sestava: 
1. místo Staré Ransko         Tomáš Slana# (branká#) 
2. místo Hradby Chrudim       Jan Pátek 
3. místo United Chrudim        Martin )íha 
4. místo SK Chrudim         Václav Málek 
5. místo Tun"chody         Michal Litto 
6. místo Dream Team         Michal Janá!ek 
7. místo Parta hits         Ond#ej Mišinger 
          Vojta Uchytil 

Za mužstvo Starého Ranska Tomáš Slana" 
 

FUTSAL  2008-2009 
 

Další ro!ník futsalové sout"že je již minulostí a pro Perun má 
zlatou p#íchu( vít"zství ve 2. t#íd" Hlinecka. Navázali jsme tak 

na úsp"šnou sezonu 
2007-2008, kdy náš 
tým skon!il na 
krásném druhém 
míst". P#estože letošní 
sout"ž nem"la 
takovou úrove% jako 
lo%ská, nebylo 
jednoduché sáhnout si 
na metu nejvyšší. Po 
celou dobu nám na 

paty šlapala Oflenda, a dokonce nás na n"kolik kol vyst#ídala 
v !ele tabulky. Rozhodující utkání jsme však zvládli na 
výbornou a hrá!e hlinecké Oflendy p#ehráli 5:3. V posledním 
zápase proti FC Vini!kám nám sta!ila remíza. Necht"li jsme 
nechat nic náhod", a tak v posledním vystoupení uplynulého 
ro!níku jsme naložili rival m z Krucemburku 9:3. Ti 
v následném zápase p#ehráli družstvo Jeseteru Skute! a zajistili 
si tím p"kné t#etí místo v tabulce. 

Kvalitu letošního ro!níku však sráží skute!nost, že z 
rozehrané sout"že odstoupily dva týmy. Hrá!i Prosetína po 
prohraných úvodních kolech ztratili odvahu k další konfrontaci a 
už nep#ijeli. Vlastenci Skute! dokonce sahali po bronzové 
medaili, ale nepochopiteln" vynechali poslední utkání. 
Domníváme se, že nezaplatili sout"ž, proto z ní byli vylou!eni. 
Funkcioná#i futsalového svazu by se m"li zamyslet a zajistit pro 
nadcházející ro!níky takové podmínky, aby se podobná situace 
neopakovala. Každý klub do sout"že investuje nemalé finance, a 
tak by k tomu m"l mít odpovídající servis. 

Pro Perun to byla osmá sezona odkopaná v hlinecké 
sportovní hale a rozhodn" nebyla poslední. Ur!it" se k sout"ži na 
podzim znovu p#ihlásíme a pokusíme se vybojovat do naší zlaté  
vitrínky v restauraci u Pepína op"t n"jaký pohár. PERUN 
S VÁMI! 

 Kone ná tabulka – II. t!ída Hlinsko 2008-2009 

1.  Perun Klub Hluboká 10 9  0 1 58:18 27

2.  FK Oflenda Hlinsko 10 8 1 1 40:16 25

3.  FC Krucemburk 10 4 1 5 25:36 13

4.  Sokol Hlinsko 10 3 3 4 34:40 12

5.  Jeseter Skute  10 1 2 7 17:41 5

6.  Norwich Hlinsko 10  0 3 7 18:41 3
 

Mužstva Vlastenci Skute  a Brat!i Prosetín byla vylou ena ze 
sout"že a všechny výsledky byly anulovány.            Lud"k Strašil 

 
 

 

RESTAURACE  A  POHOSTINSTVÍ 
(otevírací doba  ervenec a srpen) 

 

Pohostinství PEPÍNO 
základní ob erstvení, studená kuchyn" 
Po – #t  16.00 – 22.00 
Pá  11.00 – 23.00 
So  16.00 – 23.00 
Ne  10.00 – 22.00 
Pan Strašil 728 825 590 
Hostinec KUBA 
Po – Út  16.00 – 22.00 
St – #t  12.00 – 22.00 
Pá  12.00 – 23.00 
So   10.00 – 23.00 
Ne  10.00 – 21.00 
Pan Kubový 732 102 784 
Kr ma U rytí!e St!ely 
teplá i studená kuchyn" 
Po  10.00 – 15.00 
Út – #t  10.00 – 21.00 
Pá – So  10.00 – 23.00 
Ne  10.00 – 20.00 
Pan Sekni ka 731 582 859 
Vinárna RETRO 
minutková kuchyn" 
Po – #t  14.00 – 22.00 
Pá – So  14.00 – 24.00 
Ne  14.00 – 21.00 
Pan Podrazil 776 496 665 
Restaurace "EKA (nachází se na Starém Ransku  p. 29) 
teplá i studená kuchyn" 
Po – Ne  11.00 – 21.00 
pan Mokroš 606 723 652 
                  Podrobn"jší informace na www.krucemburk.cz 

 
 

TJ Sokol Krucemburk vás srde n" zve na tradi ní 

ROZLOU#ENÍ S PRÁZDNINAMI 
29. 8. 2009 

Sout$že pro d$ti o ceny, skákací hrad,  
sele na grilu, k!upavé bramboráky... 

Od 19:00 hodin hraje k tanci a poslechu 

ALEŠ BÍLEK 
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Srpen 
1. 8. Peklo s princeznou 
4. 8. Noc v muzeu 2 
7. 8. Hanah Montana 
8. 8. Tma 
11. 8. Harry Potter 6 
14. 8. Jménem krále 
18. 8. Doba ledová 3 
24. 8. P!ípad nev"rné   
          Kláry 

           Kino Krucemburk 
Pozvánka do letního kina – nenechte si ujít atmosféru  
jednoho z mála letních kin v #echách. 
 

!ervenec 
4. 7. Znovu 17 
10. 7. Dvojí hra 
11. 7. Gran Torino 
21. 7. Terminátor Salvation 
21. 7. – 22.7. Doba ledová 3 
24. 7. Strážci– Watchmen 
25. 7. Líbáš jako b$h 
28. 7. Pa!ba ve Vegas  
29. 7. And"lé a démoni 
31. 7. Pátek t!ináctého 
P!edprodej vstupenek vždy½ hodiny p!ed p!edstavením.  
V kin" je zajišt"no ob erstvení. Informace o programu  
kina naleznete též na www.krucemburk.cz.  
V p!ípad" nep!íznivého po así se promítá ve stálém kin".  
Telefon: 724 362 660 

Blondýna koketuje v parku s mladíkem: „Kolik byste mi hádal let? Dvacet nebo t"icet?  Mladíkova odpov#$ je ukryta 
v tajence k"ížovky.                                                                                                    Správné zn"ní tajenky se dozvíte v p!íštím  ísle. 

 
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. 

 
Zpravodaj m"styse Krucemburk, vydání 2/2009. 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 3. 9. 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. 

Zn#ní tajenky z  ísla 1/2009: ŽE JSEM CVI!ILA NA HRAZD%.
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