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STAROSTA  REKAPITULUJE 

 
Rok uplynul jako voda a já op�t usedám do kancelá�e 

pana starosty, abych se vyptal na to, co se  u nás v tomto roce 
všechno uskute�nilo a co nás �eká v p�íštím roce novém. 

 

Pane starosto, kdybyste m�l dát p�ed tento rok p�ídavné 
jméno, jaký rok by to byl a pro�? 

V první �ad� byl pracovn� náro�ný a možná úsp�šný. Asi se 
zeptáte, co tím je myšleno. Víte, v letošním roce jsme završili 
t�íleté úsilí pln�ní daných slib� z  roku 2006 a zahájené �innosti. 
Když jsme zahájili stavbu splaškové kanalizace, m�li jsme již 
dost starostí, a když jsme k tomu zahájili stavbu 10 bytových 
jednotek, tak si asi mnozí lidé �ukali na �elo a nev��ili v úsp�ch. 
Ten d�vod, pro� jsme se tak na prudko pustili do stavby 
bytového domu, byl prozaický a spo�íval v tom, že se k mým 
uším dostalo sd�lení, že ministr financí v roce 2008 nebude 
napl	ovat kapitolu Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). 
Takže doslova ze dne na den jsme nechali zpracovat zkrácenou 
dokumentaci a podali žádost na SFRB. A úsp�šný proto, že jsme 
zdárn� ukon�ili stavby a hlavn� žádné firm� nic nedlužíme a 
stavby jsou kompletn� zaplaceny. 

Více na stran
 �. 5  
 

Upozorn�ní pro obany 
 

Ú�ad m�styse Krucemburk 
oznamuje ob�an�m, že dne 31. 
12. 2009 bude ÚM uzav�en. 
 

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

 

SEN 
 
Usínám... 
a jedno p�ání mám, 
aby už p�išel k nám 
ten krásný den. 
Den, který máme všichni rádi. 
 

Usínám... 
a p�emýšlím, kdy budeme vybírat 
kapra v kádi. 
 

  Usínám... 
  a prosinec už tady je, 
  každý se jen raduje, 
  na sn�hu i na led� 
  bavíme se vesele. 
 

  Usínám... 
  Vánoce jsou tu, 
  vidím jen tmu. 
  Ale náhle domek 
  a v n�m p�ichystaný stromek. 
  Už je tu, ten krásný den! 
  Doufám, že to není jenom sen. 

Tereza Veselská (9. t�.) 
 

VÍTÁNÍ  OB �ÁNK� 
 
V ned�li 22 listopadu 2009 v ob�adní síni ÚM Krucemburk 

prob�hlo slavnostní vítání nov� narozených d�tí. Malé ob�ánky – 
dvoj�átka 
So	u a Nelu, 
Jakuba, 
Barboru, 
Zuzanu, 
Davida, 
Matyáše, 
Miroslava, 
Radka, Ester, 
Lukáše, 
Magdalénu a 
Jind�icha – 
p�ivítal starosta Krucemburku Ji�í Havlí�ek. Slavnostní ned�lní 
odpoledne zpest�ily svým vystoupením d�ti z místní mate�ské 
školy a d�v�ata ze ZUŠ Krucemburk. 

D�tem p�ejeme hodn� zdraví a rodi��m radost ze svých 
ratolestí.                                     Ji�ina Valecká 



P
�

IŠEL  SVATÝ  MIKULÁŠ 
 
Stalo se již tradicí, že se stejn� jako v minulých letech  

�
lenové 

divadla Oblázek zhostili mikulášské nadílky. Mikuláš, and�l a 
dva 

�
erti navštívili okolo 30 rodin. Je to tém�� dvojnásobek co v 

p
�
edešlých letech. A tak nás napadá jedna otázka: kam se pod�ly 

ostatní skupinky, které navšt�vovaly krucemburské rodiny? 
Doufáme, že tato krásná tradice u nás nezaniká. 

D�ti m�ly p
�
ipravenou pro Mikuláše básni

�
ku nebo písni

�
ku a 

s vážným, n�kdy až vystrašeným výrazem ve tvá
�
i slibovaly, že 

se polepší. Všechny pak byly obdarovány. Od 
�
ert� dostaly 

pekelný dukát, který 
p
�
i zlobení pálí, a 

rodi
�
e potom 

kouzelnou metli
�
ku, 

kterou kdykoli v 
roce mohou 

�
erty 

p
�
ivolat na pomoc. 

Od d�tí naopak 
dostali krásné 
kreslené obrázky. 
Nej

�
ast�ji zazn�la 

písni
�
ka �ert a 

Ká
�
a, kterou se d�ti 

u
�
ily v mate

�
ské 

školce: 
Byla jedna Ká

�
a, co se cht�la vdát, 

�
ert to na ní vid�l, šel s ní 

tancovat. Na krk mu sko
�
ila, dokola s ním to

�
ila. Na krk mu 

sko
�
ila, dokola s ním to

�
ila. 

Ing. Dagmar B�e�ová 
 

CO  NOVÉHO  V  KNIHOVN � 
 

Místní knihovnu letos pravideln� 
využívalo 72 registrovaných 

�
tená

��, z nichž 
bylo 39 dosp�lých 

�
tená

�� a 33 d�tí. V 
pr�b�hu roku p

�
e
�
etli 3.729 knih a 

�
asopis�. 

Knihovní fond, který 
�
ítal 5.790 knih, se v 

tomto roce rozrostl o 81 nových p
�
ír�stk�. 

Rovn�ž Krajská knihovna Havlí
�
k�v Brod 

nám ve vým�nném fondu zap�j
�
ila 90 titul�. 

Zázemí knihovny bylo nov� vybaveno 
po
�
íta
�
em s tiskárnou, financovaným z 

grantu a Ú
�
adem m�styse. Mimo jiné je zde možné bezplatn� 

využívat internetové p
�
ipojení. Výp�j

�
ní doba z�stala 

nezm�n�na, knihy je možné si vyp�j�it každý 
�
tvrtek od 14 do 

18 hodin. Ro
�
ní 
�
tená

�
ský poplatek 

�
iní pro dosp�lé 50 K

�
 a pro 

d�ti 20 K
�
. 

T�ším se, že rok 2010 bude pro naši knihovnu rokem 
p
�
íznivým. Noví 

�
tená

�
i jsou srde

�
n� zváni. 

P
�
íjemný a pohodový p

�
edváno

�
ní 

�
as a nezapomenutelné �

tená
�
ské zážitky v roce nadcházejícím Vám p

�
eje 

   Jana Coufalová 
 

 

Z  D�NÍ  V  MŠ 
 

Letos s d�tmi pracujeme podle celoro
�
ního výchovn� 

vzd�lávacího projektu s názvem „Zem� je kulatá a místa je v ní 
dost“. 

M�síc zá
�
í se 

nesl v duchu 
vytvá

�
ení a 

p�stování 
kamarádských 
vztah�, poznávání 
prost

�
edí MŠ a 

jejího blízkého 
okolí. Kdo se 
cht�l podívat, v 
jakém prost

�
edí 

naše nejmladší 
generace prožívá období d�tských her a radostí, ten se p

�
išel na 

vlastní o
�
i p

�
esv�d�it v sobotu 19. 9. 2009, kdy prob�hl Den 

otev
�
ených dve

�
í. 

V m�síci 
�
íjnu jsme využívali hojn� dar� p

�
írody (ovoce, 

zelenina, kaštany, …) ke hrám, k poznávání, k vytvá
�
ení 

výrobk�, ke zpracování (saláty, kompoty). O tom, že 
�
íjen je 

barevný sen, jsme se p
�
esv�d�ovali p

�
i 
�
astých a dlouhých 

pobytech v p
�
írod�. D�ti si všímaly zm�n po

�
así, zbarvení list� a 

sbíraly žaludy, kaštany, bukvice, šišky. To vše bylo využito p
�
i 

odpolední tvo
�
ivé díln� s rodi

�
i 21. 10. Pod šikovnýma rukama 

vznikala spousta krásných dílek. �as te	 plyne 
lín�, mlha bloudí 
po krajin� – a je 
tu listopad. D�ti 
se u

�
ily poznávat 

své vlastní t�lo a 
správnou pé

�
í o 

n�, p
�
edcházet 

nemocem a 
úraz�m. To vše 
bylo korunováno 
exkurzí starších 
d�tí u d�tského léka

�
e MUDr. Davida Komárka ve Ždírci nad 

Doubravou a MUDr. Hany Kohlové, která zárove
 provedla 
preventivní prohlídku. Jedenkrát m�sí

�
n� využíváme nabídek 

místního kina a divadélka „Úsm�v“. 
Prosinec je m�síc, na který se d�ti i dosp�lí moc t�ší. Je 

spojen s návšt�vou Mikuláše a jeho pomocník�, kte
�
í nosí všem 

d�tem moc dobrou a zdravou nadílku. Rodi
�
e využili nabídky 

fotografování d�tí s váno
�
ní tématikou. Tvo

�
ivost, fantazii a 

nápaditost p
�
edvedli rodi

�
e a d�ti p�i váno

�
ní tvo

�
ivé díln� 8. 12. 

S p
�
íjemnou náladou a 

svými výrobky si všichni 
odnesli do svých domov� 
kus p

�
edváno

�
ní atmosféry. 

Když je nape
�
eno cukroví, 

nachystány ozdobi
�
ky na 

strome
�
ek a všude zní 

koledy, pak mohou p
�
ijít 

Vánoce. Od samého rána se 
všichni snaží – d�tí zdobí 

strome
�
ky, chystají si slavnostní tabuli a paní kucha

�
ky v 

kuchyni p
�
ipravují št�drove

�
erní jídlo. Kouzelný zvone

�
ek nám 

oznámil, že nastala ta pravá chvíle plná p
�
ekvapení a o

�
ekávání. 

Není nic hez
�
ího než rozzá

�
ené d�tské o

�
i. 

Krásný váno
�
ní 
�
as p

�
ejeme i Vám všem 

kolektiv zam�stnanc� MŠ 
Více najdete na www.mskrucemburk.cz 

 



ZPRÁVY  ZE  ZŠ 
 

Školní rok se rozjel již naplno, krom� všech povinností do 
výuky mají žáci za sebou i �adu dalších akcí, sout�ží a exkurzí. 
23. 9. prob�hlo okrskové kolo v minikopané pro žáky 7.–8. t�íd. 
Naši chlapci obsadili 3. místo ve skupin�. Sportovní akci 
vyst�ídala poznávací pro 5. a 6. t�ídu. 2. 10. odjeli žáci do Brna 
do planetária. Zhlédli po�ad s názvem „Vesmírné divadlo“. 
Pá�áci hned 7. 10. pocvi�ili své síly na dopravním h�išti. 6. t�ída 
se vypravila 13. 10. do Anthroposu Brno, kde se žáci 
seznamovali s vývojem a životem lidí v nejstarším období 
v d�jinách. 

Další sportovní utkání ve florbalu pro žáky 6.–9. t�íd se 
uskute�nilo 20. 10. Se ZŠ Ždírec n. D. naši chlapci prohráli 
26:13. Hoši si cht�li napravit reputaci po poslední proh�e, proto 
prob�hlo 3. 11. další p�átelské utkání se ZŠ Ždírec n. D., 
tentokrát chlapci zvít�zili 23:11. Ve stejný den se konala Burza 
st�edních škol v KD Ostrov v Havlí�kov� Brod�. Navštívili ji 
žáci 9. ro�níku. 27. 10. prob�hl dvouhodinový projekt „Ochrana �lov�ka za mimo�ádných událostí“. Každá t�ída m�la p�ipravený 
sv�j program – chování p�i požáru, dopravní nehod�, p�i 
povodních, radia�ní havárii. Na prvním stupni si žáci vysv�tlili 
pojmy, jako jsou bezpe�í a nebezpe�í, orientace na map�, co 
všechno se m�že stát p�i setkání s neznámými lidmi. Sou�ástí 
projektu je i první pomoc, jak ji poskytnout a ošet�it základní 
poran�ní. 

4. 11. m�li žáci osmého ro�níku v rámci chemie praktický 
výklad a ukázku na �isti�ce odpadních vod v Krucemburku. Celý 
druhý stupe� navštívil 6. 11. divadlo v Pardubicích. Komedie 
„Nahá s houslemi“ od Noela Cowarda se žák�m líbila. Žáci 8. a 
9. t�ídy museli zapojit svoje mozkové závity 10. 11. p�i 
p�írodov�dném testu Klokan, kde krom� znalostí z p�írodopisu 
uplatnili i znalosti z chemie, zem�pisu, matematiky a fyziky. Od 
zá�í se žáci 4. a 5. t�ídy ú�astnili plaveckého výcviku 
v plaveckém bazénu v Hlinsku v 

�
echách. 10. 11. tento plavecký 

výcvik ukon�ili a získali mokré vysv�d�ení. 11. 11. navštívili 
žáci 4. a 5. t�ídy knihovnu M. J. Sychry ve Ž�áru nad Sázavou. 
Pro d�ti byl p�ipraven zajímavý program, který by jim m�l 
prohloubit kladný vztah k literatu�e. Druhým rokem se naše 
škola zapojila do projektu „P�íb�hy bezpráví – jeden sv�t na 
školách“. Pro devátý ro�ník byl 12. 11. p�ipraven film o 
tabuizovaném období našich d�jin a následovala beseda s panem 
Václavem Jandou. 

11. 11. se ve SŠT Ž�ár nad Sázavou konala sout�ž žák� 9. 
t�íd v technických dovednostech spojená s prohlídkou školy a 
návšt�vou burzy st�edních škol. Sout�žní družstvo naší školy 
vytvo�ili Ji�í Kazda, Libor Machovec a David Somsi. Již tradi�n� 
se naše škola zapojila do talentové sout�že v psaní na klávesnici 
PC, kterou po�ádá Obchodní akademie a Hotelová škola 

Havlí�k�v Brod. 12. 
11. se uskute�nil 7. 
ro�ník této sout�že 
s názvem Talentovka 
2009. Naši školu 
reprezentovalo 5 
žáky�, nejlepšího 
umíst�ní (pátého 
místa) dosáhla Tereza 
Veselská (9. t�.). 18. 
11. prob�hlo školní 
kolo sout�že Mladý 

historik. Postup do okresního kola si vybojovaly Anežka 
Kavalírová (8. t�.) a Iveta Josková (9. t�.). 1., 2. a 3. t�ída  se 
vypravily 18. 11.  do kina na film „Mach a Šebestová“ a 23. 11. 
do V

�
D Pardubice na divadelní p�edstavení „Jen po�kej, zajíci“. 

Dívky sehrály 16. 11. p�átelský zápas ve florbalu se ZŠ Ždírec n. 
D. a prohrály 19:5. 19. 11. se zú�astnily okrskového kola Orion 
Cupu ve florbalu v Chot�bo�i; obsadily 4. místo ve skupin�. 

4. 12. prob�hla na naší škole tradi�ní mikulášská nadílka a 
všichni žáci byli odm�n�ni drobnými dárky a sladkostmi. Žáci 2. 
a 3. t�ídy se zapojili do programu „Hele lidi?“. Tento program 
žák�m p�iblížil život lidí se zrakovým postižením. Op�t jako 
každý rok se p�vecký sbor naší školy vypravil do Domu 
s pe�ovatelskou službou v Krucemburku, kde svým vystoupením 
navodil váno�ní atmosféru a pot�šil naše seniory a všechny 
p�ítomné. Ve dnech 16. a 17. 12. se na naší škole konala váno�ní 
výstava, na níž žáci p�edstavili svoje výtvarné nápady. Výstava 
se t�šila velké pozornosti p�íchozích, kte�í svou návšt�vou 
ud�lali radost šikovným d�tským tv�rc�m. Poslední školní den 
v tomto roce zakon�ili žáci v místním kin� okouzlující 
pohádkovou fantazií plnou nap�tí, dobrodružství a odvahy 
s názvem Kletba M�sí�ního údolí. Potom se již všichni mohli 
t�šit na klidné váno�ní svátky, provon�né domovy cukrovím a 
kaprem, spoustu dárk� pod strome�kem a hlavn� na klidnou 
rodinnou pohodu. 

  kolektiv zam�stnanc	 ZŠ 

 

PRVNÍ  SNÍH  15.  



ÍJNA 
 

Ob�any Krucemburku a okolních obcí p�ekvapila  
15. �íjna 2009 bohatá sn�hová nadílka. 

 



Z  ČINNOSTI  SDH  KRUCEMBURK 
 

Letošní podzim prob�hl pom�rn� klidn�, Sbor dobrovolných 
hasi�� musel vyjížd�t pouze ve 2 p�ípadech. První výjezd 
prob�hl 11. zá�í k ve�eru – jednalo se o únik plynu ve Vojnov� 
M�stci (za 3 minuty po vyhlášení poplachu vyjížd�la jednotka v 
po�tu 6 �len� Sboru!); ze druhého zásahu – 3. prosince v 
dopoledních hodinách – se vyklubalo cvi�ení ve Ždírci nad 
Doubravou. 

Dále n�kte�í z nás podstoupili 14. listopadu cvi�ení s dýchací 
technikou, kdy jsme si mohli vyzkoušet pohyb ve stísn�ných 
podmínkách – výstup na v�ž kostela sv. Mikuláše (d�kujeme 
panu fará�ovi Gabrielu Burdejovi za ochotu a umožn�ní vstupu 
do v�že), odkud jsme se p�emístili k procvi�ení své orientace v 
zadýmeném prost�edí. Trénink byl pro nás jist� zdrojem mnoha 
zkušeností. 

Rovn�ž stále probíhají každotýdenní sch�zky mladých hasi�� 
v klubovn� �i v t�locvi�n�. D�ti se u�í hasi�ským dovednostem, 
požárnímu sportu a zdokonalují svou fyzickou kondici. S 
pot�šením musíme konstatovat, že zájem o hasi�inu mezi d�tmi 
je velmi živý, což je vid�t na nár�stu po�tu našich mladých 
koleg�. Všem, kte�í práci s d�tmi v�nují �as, pat�í díky. T�šíme 
se, až se 19. prosince odpoledne setkáme se staršími �leny SDH, 
které již tradi�n� obejdeme s d�tmi a p�ipravenými koledami. 

Chceme touto cestou pod�kovat i ÚM Krucemburk, jeho 
zam�stnanc�m a panu starostovi za velkou podporu našeho 
Sboru a vst�ícnost. A nakonec chceme všem spoluob�an�m 
pop�át hezké Vánoce prožité v radosti a do nového roku jen vše 
dobré! 

Martin Kasal, Martin Rejšek 
 
 

OHLÉDNUTÍ  ZA  VÝLOVEM  ŘEKY 
 

Fotografiemi se vracíme k výlovu 
�

eky 31. �íjna 2009 

 



SLOVO  HEJTMANA 
 

Blíží se konec roku a s ním je završen 
i první rok období, kdy sociální 
demokracie �ídí kraj Vyso�ina. S jeho 
po�átkem bylo spojeno tém�� vyd�šení 
mnohých a p�edpov�di, co všechno 
provedeme. Jak zameteme se všemi, kdo 
nebyli p�íznivci sociální demokracie, jak 
si neporadíme s tím samostatným 
vládnutím apod. Nic takového se nestalo. 

P�iznali jsme slušnou startovní �áru po 
osmi letech existence našeho kraje, kdy 
jsme byli opozicí. Troufnu si �íct – 
opozicí, která se na rozvoji kraje také 
podílela. Neházeli jsme nikomu klacky 
pod nohy a pot�ebné kroky jsme i 
podpo�ili. A tak v t�ch osmi letech 
obecného celostátního i celosv�tového 
r�stu kraj hospoda�il i s p�ebytkem. P�ed 
rokem jsme za�ali �ídit kraj v situaci, 
jakou náš nový stát od let 1995-1998 
nepamatuje. Podstatn� snížené p�íjmy 
jsou v sou�asnosti našimi omezujícími 
mantinely. P�esto jsme vše zvládli – 
k žádnému kolapsu nedošlo. Vše funguje, 

i když všichni víme, že situace není 
jednoduchá. 

Ale nechci se vymlouvat na 
momentální podmínky. Jsou takové, jaké 
jsou, a musíme se s nimi poprat. Na druhé 
stran� si myslím, že životní úrove� je 
v naší zemi i na Vyso�in� po�ád slušná, 
nežijeme si špatn�. Bolestným problémem 
je, když se živitelé rodin nebo i celá 
rodina ocitnou bez práce, zvlášt� u lidí pár 
let p�ed penzí. Snažíme se i v krizi 
pot�ebnými investicemi nezam�stnanost 
p�inejmenším brzdit.  

Bohužel vnímání sou�asnosti mezi 
lidmi není p�íliš pozitivní, výrazná je 
otrávenost úrovní chování a jednání 
našich elit. Zvlášt� ve vrcholné politice 
vidíme �asto nedostatek tolerance, hádky 
a hrubosti motivované i osobními 
animozitami místo hledání spole�ného 
prosp�chu nás všech. To je dnešní realita. 
Nejde ovšem jen o problém „t�ch 
naho�e“, mnohdy se ta vulgarita a 
úto�nost projevují i v našem b�žném 
život�. Každý by si proto m�l zamést i 
p�ed svým soukromým prahem, a ne jen 
ukazovat prstem jinam. Mrzí m� i obecný 
nedostatek vlasteneckého cít�ní, 

sounáležitosti se svou zemí �i regionem. 
Na druhé stran� je d�ležité si uv�domit, 
že to zdaleka neplatí o v�tšin�, to špatné 
je pouze více vid�t a slyšet. 

Na krajském ú�adu a ve m�stech jsem 
cítil p�ed rokem jistou ned�v�ru, místy 
i strach. Nakonec se mi potvrdilo mé 
o�ekávání –  �asem všichni poznají, že se 
schopnosti a vlastnosti lidí neliší jen podle 
zavedených stranických tri�ek a že i ti 
mén� zkušení mohou pom�rn� brzy 
dokázat své profesionální i lidské kvality.  

Jsem rád, že se na všech úrovních 
v našem kraji setkávám s množstvím lidí 
ochotných poctiv� makat pro spole�ný 
prosp�ch. Poznal jsem jich za ten rok 
nemálo. Starostové m�st a obcí, ú�edníci, 
zam�stnanci kulturních, školských a 
zdravotnických za�ízení, pracovníci 
v obchod� a ve firmách nejr�zn�jšího 
zam��ení – všude lze nalézt lidi, kterým o 
n�co jde a kte�í umí zabrat. 

Všem bych za to cht�l te� na sklonku 
roku pod�kovat, pop�át hezké Vánoce 
a vyjád�it své p�esv�d�ení, že rok 2010 
bude pro nás všechny úsp�šn�jší. 

Ji�í B�hounek, hejtman Vyso�iny

 

STAROSTA  REKAPITULUJE 
Pokra�ování ze strany 1 

Nejsem určitě sám, komu u 
slov výstavba kanalizace začne 
stoupat srdeční frekvence. Na 
druhou stranu dnes při 
pohledu na naši obec v novém 
asfaltovém kabátě jsem 
naplněn příjemnými pocity. 
Věřím, že dnes se o ní bavíme již naposled. A tak se ptám: 
máme konečně hotovo? 

Ano, máme hotovo: nejv�tší stavba v historii obce se stane 
minulostí a budeme pouze spravovat nové vodní dílo. V��ím, že 
mnohým lidem  u slova „kanalizace“ za�ne tepat srdce až v krku, 
ale když  se ohlédneme, tak je t�eba v�d�t, že jsme za�ínali 
v prosinci 2006 skoro úpln� z nuly. Stavba nebyla v�bec 
p�ipravena ani po stránce projek�ní, ani po stránce finan�ní. Zde 
pat�í velký dík ing. Františku Kujanovi a ing. V��e Kujanové za 
pr�b�žnou p�ípravu dokumentace a další práce s tím spojené. 
Z celého období nejhorší byly uzáv�ry hlavní silnice a s tím 
spojené vzniklé problémy. Jestli si vzpomínáte, pane redaktore, 
tak jsem na ja�e tohoto roku slíbil, že na podzim budou místní 
komunikace opravené. Dovolím si tvrdit, že máme v obci 
komunikace na lepší úrovni než p�ed zahájením stavby. N�které 
silnice byly kompletn� zrekonstruovány. Z�staly nedokon�ené 
ulice Za Parkem a dva úseky dalších ulic, jejichž oprava 
prob�hne na ja�e p�íštího roku. Mnozí ob�ané se dotazují, pro� se 
neopravila lépe ulice Na Drahotín�. Tam je totiž jeden základní 
problém: tato ulice musí být kompletn� p�estav�na, protože 
potrubí zemního plynu je uloženo 30 cm pod povrchem vozovky 
a podloží komunikace musí být alespo� 40 až 50 cm. Co tím chci �íci? Bude pot�ebné p�eložit potrubí plynu v�etn� p�ípojek a na to 
musí být nová stavební dokumentace. 

Jsem rád, že Vás pohled na opravené silnice napl�uje 
p�íjemnými pocity, ale hlavn� už nebudeme jezdit bahnem, 
prachem a nadávat na díry. P�eji všem dobré pochození a 
ježd�ní. 

A co naši občané? Myslím, že teď je řada na nich, aby 
svým připojením na splaškovou kanalizaci udělali za touto 
stavbou pomyslnou tečku. Jsou již všichni připojeni a co čeká 
toho, kdo se v termínu nepřipojí? 

Každý vlastník nemovitosti se nejen m�že, ale nejpozd�ji do 
30. �ervna p�íštího roku musí p�ipojit na kanalizaci, pokud je 
jeho nemovitost p�ipojitelná. Jinak se vystavuje nebezpe�í 
postihu ze strany Inspekce životního prost�edí. Kolik je 
p�ipojeno nemovitostí, nemáme dnes p�esn� spo�ítané, ale 
odhadem asi tak 80 %. 

Jak se v tomto roce pokročilo s výstavbou nových parcel? 
V letošním roce jsme nechali zpracovat identifikace parcel a 

poda�ilo se nám zajistit finance, abychom mohli provést �ást 
deš	ové a splaškové kanalizace v lokalit� Na Vydrbalce. Takže 
v p�íštím roce se budeme snažit provést p�ipojení vody a plynu, 
aby na podzim mohla být položena elektrika. Tím budeme moci 
nabídnout zhruba 18 nových parcel k výstavb� dom�. 

Jak se obec staví ke změně zákona daně z nemovitosti? 
 Malinko se musím pousmát, protože jsem si vzpomn�l na 

ur�ité peripetie. Jak se obec staví k dani z nemovitosti? Protože 
byl schválen zákon, kterým všechny �ástky dan� z nemovitosti 
byly zvýšeny na dvojnásobek, zastupitelstvo vyhláškou zrušilo 
místní koeficient dan� z nemovitosti, protože by nár�st platby 
dan� byl velmi vysoký a finan�n� náro�ný pro rodiny a ob�any 
v dob� krize. 

Bytový dům ve Školní ulici byl obydlen novými 
nájemníky již v únoru. Jsou všechny byty obsazeny a 
odpovídala kvalita prací ceně stavby? Mám na mysli, zdali 
nepadají omítky, stropy a podobně. 

D�m ve Školní ulici je pln� obsazen nájemníky tak, jak 
uvádíte, od února tohoto roku. Jsou to velmi p�kné byty a kvalita 
provedených prací je velmi dobrá. U každé stavby se vždy 
vyskytnou n�jaké závady. Problémem z�stává vlhkost ve 
sklepních prostorách, ale snad již i ta vlhkost se postupn� 
odv�trá. Omítky a stropy nepadají. 
Čeká nás v budoucnu další výstavba nových bytových 

domů? 



V naší obci ješt� mnoho let nebude dostatek byt� a hlavn� 
zde v naší lokalit� není tak velká kupní síla obyvatelstva, aby si 
všichni ob�ané mohli po�ídit vlastnické bydlení. V sou�asnosti je 
v orgánech EU projednáván a schvalován materiál, který 
navrhuje podporu výstavby nájemního bydlení. My máme 
zpracovanou studii výstavby nových byt� v lokalit� pod parkem 
s možností výstavby 72 byt� v první etap�. Jakmile budeme znát 
podmínky p�íjmu žádosti o dotace, budeme se velmi snažit 
zahájit výstavbu byt�, ale nemohu a nejsem schopen ur�it datum. 

Od minulého roku máme nového hajného, jak byste 
zhodnotil jeho první rok práce? 

N�kdy vyvolané nebezpe�í z nedobrého hospoda�ení, 
konkrétn� v obecních lesích, napom�že vyvolanou zm�nou 
dosáhnout o mnoho lepší kvality. A zm�na osoby hajného je 
kvalitativní zm�nou k lepšímu. Mnohokrát jsem byl v lese na 
náhodné kontrole a s plnou vážností tvrdím, že nový hajný pan 
Mifka hospoda�í v lese velmi dob�e a ješt� k tomu dosahujeme 
velmi p�íznivou cenu za prodané d�evo. Zvolený zp�sob správy 
lesa je pro osobu hajného motivující a pro obec levn�jší. 

Mateřská školka prošla rozsáhlou rekonstrukcí, uvnitř 
teď září barvami a motivy ze všech možných pohádek. Ráj 
pro děti – mě napadá při vzpomínce na své mládí 
uniformních bílých zdí mateřských škol. Jak reagovali 
návštěvníci v den otevřených dveří? 

P�i dni otev�ených dve�í mnozí návšt�vníci nešet�ili chválou 
a obdivem. Za to, že dnes máme tak hezkou školku, pat�í dík 
celému kolektivu zam�stnanc� krucemburské mate�inky. Na 
p�íkladu školky je vid�t to, že i z malého plánu, který byl na 
za�átku (oprava odpad�), se m�že postupem �asu poda�it dílo, 
z n�hož mají radost všichni, ale hlavn� d�ti. Nic se nikdy samo 
neud�lá, ani nezajistí, takže velké úsilí musely zam�stnankyn� 
školky vynaložit k napln�ní jejich cíle. Ješt� jednou všem d�kuji 
a d�tem p�eji jen ty nejlepší zážitky ze školky. A jak �íkáte, pane 
redaktore, Ráj pro d�ti: a� si užívají. 

V Domě s pečovatelskou službou proběhla inspekce. O 
jakou inspekci se jednalo a jak dopadla? 

V pr�b�hu m�síce listopadu inspek�ní tým krajského ú�adu 
provedl hloubkovou kontrolu a prov�rku poskytovaných a 
nabízených služeb pe�ovatelské služby. Inspekcí jsme prošli co 
se tý�e vybavení a komunikace s uchaze�i o pe�ovatelskou 
službu. Za úsp�šné ukon�ení prov�rky pat�í p�edevším dík 
zam�stnankyním pe�ovatelské služby v �ele s paní vedoucí 
Jandovou. Nedostatkem, který musíme odstranit, je to, že vázne 
komunikace mezi paní vedoucí a místostarostou m�styse, ale to 
není neodstranitelná chyba. 

Co dalšího byste vyzdvihl z toho, co se v tomto roce událo 
v našem městysi? 

Co dalšího se událo? Ti ob�ané, kte�í navštívili ob�adní sí�, 
vid�li prom�nu naší ob�adky. V celé budov� jsme vym�nili 
radiátory topení v�etn� regulace, ob�adní sí� a p�ilehlé prostory 
vymalovali, byly položeny nové podlahové krytiny a upraven 
celý interiér. Nad h�bitovem jsme opravili cestu v�etn� 
parkovišt�, z�ídili vodovod a kanalizaci na h�bitov a další, t�eba 
že máme nov� opravenou silnici I/37 v pr�tahu obcí. 

V minulém čísle jsem si po našem rozhovoru dovolil za 
Vás popřát všem krásné slunečné babí léto, a napadlo půl 
metru sněhu. Na kolik tato neočekávaná sněhová nadílka 
ovlivnila rozpočet na zimní údržbu ? 

Máte pravdu, že babí léto bylo k nám všem letos velmi 
skoupé, ale v m�sících �íjnu a listopadu jsme prožili až nezvykle 
hodn� slunných a na toto období nezvykle teplých dní. Drobná 
nadílka sn�hu nijak neovlivnila finance na zimní údržbu. Bude-li 
po�así p�íznivé i dále, pak pravd�podobn� to, co ušet�íme, 
budeme moci investovat. 

Jsem rád, že se tolik věcí letos povedlo dotáhnout do 
konce. Co se naopak vůbec nepovedlo? 

V�bec se nám nepoda�ilo zlepšit �istotu v okolí �ekárny na 
nám�stí. Po víkendových dnech je pohled na toto prostranství 
mnohdy tristní. 

Co plánujete v příštím roce, aneb co nás čeká v roce 
2010? 

V p�íštím roce budeme snad realizovat akci odbahn�ní 
rybníka Pobo�ný, ale to nebude mít zatím velký význam pro 
ob�any, snad v budoucnu. Rádi bychom opravili �ást h�bitovní 
zdi u katolického kostela a cesty na obou h�bitovech. 
Samoz�ejm� musíme dokon�it opravy komunikací dot�ených 
kanalizací. Budeme nápomocni p�i oprav� stropu v sokolovn� a 
p�i opravách katolického kostela. Máme v plánu zahájit p�ípravu 
další lokality na výstavbu rodinných dom�. Máme p�ipraveny 
další projekty, o nichž nechci hovo�it, protože jejich realizace se 
bude odvíjet od úsp�chu p�i získání financí z evropských pen�z. 
Mezi n� pat�í i výstavba bioplynové stanice v areálu bývalé 
koželužny. 

Na závěr mi dovolte jednu pikantní otázku: Z důvěrných 
zdrojů jsme se dozvěděli, že ve vrátnici bývalé koželužny 
pěstovali „vietnamští bytoví zahradníci“ nějaké ušlechtilé 
rostliny. Bohužel, policie ČR na zásah speciálních jednotek 
uvalila informa ční embargo. Máte, pane starosto, bližší 
informace pro naše občany? 

Máte pravdu o pikantnosti události, kdy vietnamští – a vy �íkáte bytoví – zahradníci p�stovali skoro v centru obce 
marihuanu. Drzost, s kterou se tak d�lo, je neuv��itelná. 
Speciální jednotky, které v Krucemburku zasahovaly, byly �ízeny a p�ipraveny k zásahu na pokyn evropského Interpolu. 
Lidé, kte�í se živí prodejem drog, i m�kkých, by m�li být 
p�ivazováni na obecní praný�, aby každý vid�l, kdože to je. 

Chcete ještě něco dodat na závěr? 
Na záv�r tohoto rozhovoru i na záv�r celého ob�anského roku 

chci pod�kovat zastupitel�m za odvedenou práci v zastupitelstvu �i výborech. Zam�stnanc�m m�styse, mate�ské školy i základní 
školy pat�í dík za vše, co vykonávají ve prosp�ch Vás ob�an�. 
V neposlední �ad� chci Vám všem ob�an�m pod�kovat za 
vst�ícnost a pochopení p�i zhoršených pr�jezdech obcí v tomto 
roce. D�tem p�eji bohatého Ježíška a všem rodinnou pohodu o 
Vánocích. D�v�at�m, sle�nám, mládenc�m, teenager�m a všem 
Vám ob�an�m p�eji hodn� zdraví, mnoho osobních i pracovních 
úsp�ch� a trochu toho št�stí�ka v roce 2010. 

Děkuji za rozhovor. 
   Roman Dopita 

 

SPLAŠKOVÁ  
KANALIZACE   

JE  VE  FINÁLE…  
 
Jist� jste zaznamenali fakt, že v �ervnu 

letošního roku skon�ily vlastní výkopové 
práce spojené s pokládkou splaškové 
kanalizace. V pr�b�hu prázdnin pak 
následovaly opravy místních komunikací, 
a to zejména v lokalit� Vini�ka a Na 

Kopci, a budou pokra�ovat ješt� v jarních 
m�sících roku 2010 v ulicích Za Parkem, 
Školní a Na Diouse.  

Dovolte mi však, abych uvedl n�kolik 
zásadních údaj� z pr�b�hu celé výstavby 
splaškové kanalizace, než nastal okamžik, 
kdy mohl starosta m�styse Ji�í Havlí�ek 
pronést pro n�které z ú�astník� výstavby 
nejvýznamn�jší prohlášení: „Dílo je 
kompletní a provozuschopné, provedené 
v souladu se Smlouvou o dílo (v�etn� dodatk�) a technickými podmínkami 

k provedení díla.“ 
Zhotovitel stavby p�evzal staveništ� 

v srpnu 2007 a b�hem 24 m�síc� provedl 
se svými subdodavateli: 

- 8010,5 m gravita�ních stok 
splaškové kanalizace (tzn. nár�st 
o 946,0 m oproti zadávací 
dokumentaci stavby)  

- 610,2 m výtla�ných �ad� 
- 4 �erpací stanice 



V pr�b�hu výstavby bylo nutné 
realizovat oproti zadávací dokumentaci 
stavby drobné zm�ny vyvolané zejména 
skute�ným prostorovým uspo�ádáním 
stávajících podzemních vedení a 
inženýrských sítí, nez�ídka i pot�ebou 
zajistit odkanalizování p�ilehlých 
nemovitostí. Nejvýznamn�jší zm�nou 
celého projektu bylo bezesporu 
odkanalizování areálu základní školy, 
které nebylo v zadávací dokumentaci 
zahrnuto. Sou�asn� bylo p�eloženo 488,6 
m stávající deš�ové kanalizace, která byla 
v kolizi s trasami nové splaškové 
kanalizace. 

V souladu s rozhodnutím ZM byly 
soub�žn� s výstavbou splaškové 
kanalizace provád�ny i tzv. ve�ejné �ásti 
kanaliza�ních p�ípojek v celkové délce 
2 101,4 m (s celkovým investi�ním 
nákladem cca 6,5 mil. K� v�etn� DPH), 
jejichž financování bylo pln� na bedrech 
m�styse. Aby však nez�stalo pouze u 
ve�ejných �ástí p�ípojek, je nezbytn� 
nutné zajistit jednotlivými vlastníky 
nemovitostí p�ipojení na splaškovou 
kanalizaci, a to v souladu s kanaliza�ním �ádem stokové sít� m�styse Krucemburk. 
Pro úplnost uvádím n�kolik technických 
zásad pro navrhování a realizaci 
kanaliza�ních p�ípojek: 

- každá nemovitost musí být 
vybavena pouze jednou p�ípojkou 
splaškové kanalizace 

- nejmenší jmenovitá sv�tlost 
potrubí kanaliza�ní p�ípojky je 
DN 150 (150 mm) 

- nejmenší dovolený sklon 
kanaliza�ní p�ípojky je 1 % pro 
profil DN 200 a 2 % pro profil 
DN 150; nejv�tší dovolený sklon 
kanaliza�ní p�ípojky je 40 % 

- kanaliza�ní p�ípojka má být co 
nejkratší, v jednotném sklonu, 
v p�ímém sm�ru a kolmá na stoku  
(mimo napojovacího oblouku 45° 
výjime�n� až 90°) 

- na p�ípojce je možné z�ídit 
kontrolní šachtu 

- minimální krytí p�ípojky ve 
volném terénu by m�lo být 1,0 m  

- minimální vodorovná vzdálenost 
kanaliza�ní p�ípojky od 
plynovodu 1,0 m 

- minimální svislá vzdálenost 
kanaliza�ní p�ípojky od 
plynovodu 0,5 m 

- území nad kanaliza�ní p�ípojkou 
v ší�ce 0,75 m od osy potrubí na 
ob� strany nesmí být zastav�né, 
ani osazené stromy 

- do p�ípojky splaškové kanalizace 
nesmí být napojeny vody 
deš�ové, drenážní ani balastní 

- stávající septiky a jímky musí 
být odpojeny a jejich obsah 
prokazateln� likvidován v souladu 
s p�íslušnou legislativou 

Vydáním kolauda�ního souhlasu na 
užívání splaškové kanalizace pro ve�ejnou 
pot�ebu vyplývá vlastník�m povinnost 
p�ipojit nemovitost na tuto kanalizaci. 

V pr�b�hu podzimu došlo 
k zásadnímu zlepšení v p�epojování 
jednotlivých nemovitostí, a tak lze 
p�edpokládat, že termín 30. 6. 2010 
stanovený pro p�epojení všech 
nemovitostí na splaškovou kanalizaci 
bude spln�n. Opakovan� p�ipomínám, že 
po dokon�ení splaškové kanalizace bude 
stávající jednotná kanalizace sloužit 
pouze pro odvád�ní deš�ových vod. 

Po provedené kontrolní prohlídce 
vydal dne 29. 9. 2009 M�stský ú�ad 
Chot�bo�, odbor životního prost�edí jako 
p�íslušný vodoprávní ú�ad, kolauda�ní 
souhlas k užívání vodního díla. 

Projekt byl spolufinancován 
Ministerstvem zem�d�lství 

�
R 39,6 mil. 

K�. Pro zajišt�ní dopravní obslužnosti 
v dot�eném úseku silnice I-37 (ulice 
Mikuláše St�ely) v dob� výstavby a 
realizaci prodloužení gravita�ních stok 
získal m�stys Krucemburk další dotaci ve 

výši 15,4 mil. K�. Zbývající �ást náklad� 
stavby hradí m�stys Krucemburk 
z vlastních zdroj� dopln�ných o investi�ní 
úv�ry v celkové výši 18 mil. K�, jejichž 
splatnost byla dohodnuta na 10 let. 

Dovolte mi, abych záv�rem této 
rekapitulace pod�koval pracovník�m 
radnice, jmenovit� starostovi Mgr. Ji�ímu 
Havlí�kovi, místostarostovi Františku 
Hokovi a hospodá�ce Radce Rudolfové, 
kte�í museli nad rámec svých b�žných 
povinností po dobu 26 m�síc� (srpen 
2007 – �íjen 2009) zvládnout investici ve 
výši cca 73 mil. K� (cca 87 mil. K� 
v�etn� DPH). Zárove� d�kuji i ostatním 
ú�astník�m výstavby, zhotovitel�m a 
jejich podzhotovitel�m (Ekostavby Brno, 
a.s., VHS Bohemia, a.s., Instav Hlinsko, 
a.s., WILO Praha, s.r.o.), koordinátorovi 
bezpe�nosti práce Ing. Miroslavu 
Št�pánkovi, Ing. Marii Tesa�ové – �editelce �SD 

�
R Jihlava, a dot�eným 

orgán�m státní správy, bez jejichž pomoci 
by tato investice byla v podmínkách 
m�styse Krucemburk tém�� 
nerealizovatelná. V neposlední �ad� 
d�kuji i firm� LS Mont, s.r.o. Ž�ár nad 
Sázavou, která spole�n� s firmou Instav 
Hlinsko, s.r.o., realizovala ve�ejné �ásti 
kanaliza�ních p�ípojek. 

V��ím, že tato investice do životního 
prost�edí p�inese svoje ovoce a M�stecký 
potok po dokon�ení probíhající realizace 
kanalizace a �istírny odpadních vod ve 
Vojnov� M�stci bude op�t potokem 
v pravém slova smyslu. Vše záleží již 
jenom na Vás, vlastnících jednotlivých 
nemovitostí. 

Bude-li mít kdokoliv z Vás jakékoliv 
pochybnosti p�i p�ipojování své 
nemovitosti, obra�te se prosím s d�v�rou 
na Ú�ad m�styse, kde Vám bude 
poskytnuta kvalifikovaná rada. 

František Kujan

 

INFORMACE   
Z  62.–66.  ZASEDÁNÍ  

RADY  MĚSTYSE 
 

62. zasedání – 7. 9. 2009           
*  RM byla seznámena s vypracovaným 
návrhem zadání ÚP Krucemburk. RM 
tento  návrh projednala a doporu�uje ZM 
ke schválení. 
*  RM projednala a schválila program 
jednání ZM 23. 9. 2009. 
* RM projednala �ty�i nabídky firem na 
typový projekt  – CzechPOINT – 
Kontaktní místo (Upgrade). Posoudila 
návrhy firem AIKA Havlí�k�v Brod, JCS 
Chot�bo�, VDI Meta Ostrava a OK Comp 
Vojn�v M�stec. Usnesla se na zadání 

tohoto projektu firm� OK Comp Vojn�v 
M�stec. 
*  RM pov��ila starostu vyhlášením 
řízení na obsazení bytu v DPS. 
*  RM projednala a schválila žádost MŠ o 
povolení výjimky z počtu dětí ve t�íd�  
U Krte�k� z po�tu 24 na 28 a ve t�íd� U 
Rákosní�k� z 19 na 24 d�tí od 1. 9. 2009 
pro školní rok 2009/2010. 
*  RM projednala a schválila žádost ZŠ o 
povolení výjimky počtu dětí ve školní 
družině na 35 ve školním roce 
2009/2010. 
*  RM byla seznámena s návrhem 
směrnice č. 2/2009 o FRB a doporu�uje 
ho ZM ke schválení. 
*  RM byla seznámena s návrhem OZV �.3/2009 – Požární řád obce a 
doporu�uje ho ZM ke schválení. 

63. zasedání – 21. 9. 2009 
*  Starosta seznámil RM se zprávou o 
 výsledku dílčího přezkoumání 
hospodaření Městyse Krucemburk  za 
období od 1. 1. 2009 do 31. 8. 2009, které 
se uskute�nilo 9. 9. 2009: nebyly zjišt�ny 
chyby ani nedostatky. RM doporu�uje 
ZM odsouhlasit zprávu bez výhrad. 
*  RM projednala žádost firmy Signistav 
o vyjádření k objízdné trase při úplné 
uzavírce silnice III/03426 v délce 300 m 
v obci Vojn�v M�stec p�i budování 
splaškové kanalizace. Navrhovaná 
objízdná trasa obousm�rn�: Vojn�v 
M�stec – Krucemburk – po silnici 
III/0713 a III/03426. Vzhledem k tomu, 
že nebyl doložen termín uzavírky a 
navrhovaná objízdná trasa nemá 
parametry pro obousm�rný provoz 



vozidel nad 12 tun a zárove� se v zim� 
neudržuje, RM schvaluje povolit tuto 
objízdnou trasu pouze pro autobusovou 
dopravu. Ostatní vozidla použijí 
objízdnou trasu Ždírec nad Doubravou – 
Hlinsko. 
*  RM projednala žádost o prodej 
pozemku parc. č. 352/40 a 352/41  v k.ú. 
Krucemburk na výstavbu rodinného 
domu. RM nemá námitek a doporu�í 
prodej ZM ke schválení. 
*  RM projednala žádost firmy Polyxena 
o umístění elektrovoltaického zdroje na 
pozemcích v k.ú. Krucemburk, parc. �. 
1366/8, 1366/47, 1366/48, 1366/49, 
1366/74 a st. 556 (pozemky jsou ve 
vlastnictví žadatele), pro Jaromíra Blažka, 
bytem Holoubkov 278. Tento souhlas 
není souhlasem zp�sobilým pro územní 
nebo stavební povolení �i k jiným �innostem. 
*  RM projednala žádost o užívání 
veřejného prostranství (lešení na 
chodníku) u domu �p. 39 v Krucemburku 
od 21. 9. 2009 do 17. 10. 2009 o vým��e 
14x1,30 m a souhlasí s cenou pronájmu 
0,40 K� za m² a den v souladu s Obecn� 
závaznou vyhláškou o místních 
poplatcích. 
*  RM projednala návrh smlouvy o 
půjčce společnosti BIOS Krucemburk  
ve výši 220.000 K� na jeden rok a 
doporu�uje ji ZM ke schválení. 
64. zasedání – 12. 10. 2009 
*  RM byla seznámena s otevřeným 
dopisem pana Petra Coufala, bytem 
Staré Ransko �p. 6, a vzala jej na v�domí. 
*  RM projednala žádost ZŠ na koupi 
rotační sekačky pro její pot

�
eby (sekání 

velkých travnatých ploch u budov ZŠ). 
P
�
edpokládaná cena seka�ky cca 30.000 

K�. ZŠ použije k nákupu seka�ky sv�j 
rezervní fond. RM souhlasí s nákupem 
rota�ní seka�ky do 25.000 K�. 
*  RM projednala žádost Obecně 
prospěšné společnosti Havlí�k�v Kraj o 
prodloužení p�j�ky od M�styse 
Krucemburk do 31. 12. 2010. RM 
souhlasí s prodloužením p�j�ky. 
*  RM projednala návrh složení 
inventarizační komise pro rok 2009 a 
jmenuje �leny inventariza�ní komise ve 
složení: P

�
edseda komise: Ji

�
ina 

Moravcová, �lenové komise:  Marie 
Šillerová, Ji

�
ina Valecká a Jaromír Mifka 

*  RM byla seznámena s projednáváním 
změny OZV č.3/2009 o stanovení 
místního koeficientu daně z nemovitosti 
a souhlasí v p

�
ípad� pot

�
eby se svoláním 

mimo
�
ádného zasedání ZM. 

*  Starosta informoval RM o jednáním 
s firmou Elter Hlinsko kvůli 
nedovolenému překopu ulice 
Koželužská. RM ukládá místostarostovi 
vy

�
ešit situace s kompenzací za možný 

sank�ní postih zhotovitele stavby pro 
Telefonica O2. 

*  RM projednala žádost o užívání 
veřejného prostranství u domu �p. 12 na 
Starém Ransku o vým��e 9,4x1,7 m (16 
m2) v termínu od 1. 10. 2009 do 31. 10. 
2009.  S užíváním ve

�
ejného prostranství 

souhlasí, poplatek bude stanoven dle 
platné OZV o místních poplatcích. 
65. zasedání – 9. 11. 2009 
*  RM projednala žádost o odkoupení 
části obecního pozemku par.�. 1434/1 
mezi ve

�
ejnou komunikací a domem �p. 

190, ulice Go�árova. Rozhodnutí odkládá 
po místním šet

�
ení. 

*  RM projednala žádost podanou 
spole�n� V�rou Janá�kovou, Nám. Jana 
Zrzavého 33, Krucemburk, a Michalem 
Krej�ím, Nový Studenec 123, v 

�
ádném 

termínu pro podání žádosti a žádost 
podanou panem Rudolfem Podrazilem, 
Ždírec nad Doubravou 48 – dodáno po 
vyhlášeném termínu (2. 11. 2009 ve 14.30 
hod.). RM schvaluje přidělení 
správcovského bytu v DPS �p. 262 V��e 
Janá�kové a Michalovi Krej�ímu. 
*  RM projednala návrh rozpočtu 
Městyse Krucemburk na rok 2010, 
doporu�uje návrh k projednání 
finan�nímu výboru a ke schválení ZM. 
*  Starosta seznámil RM s návrhem OZV 
č. 5/2009 o místních poplatcích. Po 
projednání RM s návrhem souhlasí a 
doporu�uje ZM ke schválení. 
*  RM projednala a schválila formu 
odpovědi Krajskému úřadu kraje 
Vysočina, který dopisem ze dne 9. 11. 
2009 p

�
edává stížnost na postup p

�
i 

vy
�
izování žádosti o informace, podanou 

panem Coufalem, Staré Ransko 6, 
M�stysi Krucemburk k vy

�
ízení. 

*  Paní Moravcová poukázala na 
neutěšený stav prostoru před Sběrnými 
surovinami, kde jsou umíst�ny 
kontejnery k ukládání t

�
íd�ného odpadu. 

RM schvaluje za ú�elem zlepšení stavu 
nákup dvou kontejner� na papír.  
*  RM projednala návrh prověřit splnění 
podmínek pro přidělení bytu 
v nájemním domě Školní 454 a 
pravdivost uvedených informací (na 
jejichž základ� byl byt p

�
id�len n�kterým 

žadatel�m). K prov�rce dojde nejpozd�ji 
p
�
ed ukon�ením nájemní smlouvy na 

dobu ur�itou (2 roky) a podpisem dodatku 
o prodloužení této smlouvy. RM bere na 
v�domí. 
66. zasedání – 23. 11. 2009 
*  RM projednala žádost o koupi části 
pozemku p.�.1434/1 v k.ú. Krucemburk 
(Go�árova ul.). Žádost zamítla a 
nedoporu�uje ji ke schválení ZM. 
*  RM projednala žádost Zem�d�lské a.s. 
Krucemburk o povolení instalace panelů 
fotovoltaické elektrárny o výkonu 240 
kW na budovách a pozemcích ve 
vlastnictví Zem�d�lské a.s. Krucemburk 
p.�. 499, 678, 679, 680, 681, 682, 755/1, 
759/3 a 759/1 v k.ú. Krucemburk. RM 
s žádostí souhlasí. 

*  RM projednala a schválila program 
zasedání ZM svolané na 9. 12. 2009.  
*  Starosta seznámil RM s žádostí Fondu 
ohrožených dětí se sídlem Na Po

�
í�í 6, 

Praha 1, o finan�ní p
�
ísp�vek. RM žádost 

projednala a schválila p
�
ísp�vek 3.000 

K�. 
*  RM projednala žádost ing. Jana Binka 
o příspěvek na obnovu kulturní 
památky 

�
ervená vila v Krucemburku. 

Pan Binko žádá p
�
ísp�vek ve výši 80.000 

K�.  Jedná se o 20 % povinné spoluú�asti 
obce v rámci programu Fondu Vyso�iny. 
RM žádost projednala a souhlasí 
s p

�
ísp�vkem v rámci programu „Obnova 

kulturních památek v kraji Vyso�ina pro 
rok 2010“ v celkové výši �ástkou 40.000 
K� a doporu�uje ZM  ke schválení.    
*  RM projednala upravenou OZV �.5/2009 o místních poplatcích. Starosta  
seznámil RM se zm�nami, které byly 
doporu�eny dozorovým pracovišt�m 
Ministerstva vnitra Havlí�k�v Brod. RM 
souhlasí  s navrhovanou OZV �.5/2009 a 
doporu�uje ZM ke schválení. 
*  Starosta seznámil RM s žádostí �.j. 
1478 ze dne 19. 11. 2009 od organizace 
TJ SOKOL Krucemburk o bezúročnou 
půjčku (krátkodobá p

�
echodná finan�ní 

výpomoc) na statické zajišt�ní stropu  
budovy sokolovny v Krucemburku. Sokol 
Krucemburk p

�
edložil smlouvu se Státním 

zem�d�lským interven�ním fondem na 
dotaci �.j. 09/007/41200/097/000429 ve 
výši 995.922 K�. Celková �ástka na 
statické zajišt�ní stropu budovy je 
1.106.580 K�. RM souhlasí s p

�
edb�žným 

p
�
íslibem bezúro�né  p�j�ky v �asovém 

horizontu zá
�
í – 

�
íjen roku 2010. RM 

doporu�uje ZM ke schválení  
p
�
edb�žného p

�
íslibu této p�j�ky.             

*  RM byla seznámena s návrhem 
smlouvy na zpracování žádosti o dotaci na 
akci zateplení a výměna oken ZŠ a MŠ 
Krucemburk  s Ing. Davidem Plíštilem, 
Ph.D., Kinetická 1023/127, Neratovice. 
Nabídnutá cena za zpracování žádosti je 
183.389 K� v�etn� DPH p

�
i kladném 

vy
�
ízení žádosti. Starosta informoval RM 

o jednání ohledn� sepsání mandátní 
smlouvy. RM smlouvu schválila a 
doporu�uje ZM ke schválení. 

 

INFORMACE   
Z  20.  ZASEDÁNÍ  

ZASTUPITELSTVA  
MĚSTYSE  (23.  9.  2009) 

 

*  ZM projednalo a potvrdilo výsledek 
výběrového řízení Odbahn�ní a oprava 
technických objekt� rybníka Pobo�ný 
v�etn� potvrzení Zadávací dokumentace.    
* ZM projednalo a potvrdilo 
organizátora veřejné zakázky na akci 
Odbahn�ní a oprava technických  objekt� 
rybníka Pobo�ný firmu Allowance, s.r.o., 
Korunní 810/104,  101 00 Praha. 



*  ZM, p�íslušné podle § 6 zákona �. 
183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním �ádu (stavební zákon), 
projednalo a schválilo návrh zadání 
Územního plánu Krucemburk. Pov��uje 
M�stský ú�ad Chot�bo�, odd�lení 
územního plánování a GIS, pokra�ovat 
v další etap� zpracování ÚP Krucemburk 
– návrhu. 
*  ZM projednalo a schválilo prodej 
pozemku parc. �. 513/23 v k.ú. 
Krucemburk za cenu 30 K�/m2 pro 
nabyvatele dle žádosti vedené pod �j. 
459/09.  
*  ZM projednalo a schválilo prodej 
pozemku parc. �. 352/46 v k.ú. 
Krucemburk za cenu 30 K�/m2 pro 
nabyvatele dle žádosti vedené pod �j. 
761/09. 
*  ZM projednalo a schválilo výkup 
pozemku PK parc. �. 1391/2 o vým��e 
6.877 m2 a dalších pozemk� v lokalit� 
pr�myslové zóny navazující na nov� 
vytvo�enou komunikaci parc. �.1366/73  
v k.ú. Krucemburk za cenu 40 K�/m2. 

*  ZM projednalo a schválilo Smlouvu o 
poskytnutí finančního příspěvku od 
firmy Cetolet plus, s.r.o., I

�
: 288 73 190. 

*  ZM projednalo a schválilo Dohodu o 
svěření peněz do úschovy uzav�enou  
firmou Cetolet plus, s.r.o., I

�
: 288 

73 190, a M�stysem Krucemburk, I
�

: 
00267716, s JUDr. Irenou T�movou, 
Družstevní 196, Chot�bo� (správcem 
vkladu). 
*  ZM projednalo a schválilo Směrnici č. 
2/2009 o zrušení „Fondu rozvoje 
bydlení na území obce Krucemburk“. 
*  ZM projednalo a schválilo Obecn� 
závaznou vyhlášku �. 3/2009 – Požární 
řád obce. 
*  ZM projednalo a schválilo převedení 
výsledku hospodaření z hospodářské 
činnosti za rok 2008  ve výši 233.113,19 
K� do hlavní �innosti m�styse. 
*  ZM projednalo a schválilo smlouvu o 
finanční výpomoci ve výši 220.000 K� 
pro BIOS   Krucemburk, s.r.o., I

�
: 275 

47 761, na dobu  jednoho roku, tj. do 22. 
9. 2010. 

*  ZM projednalo a schválilo smlouvu o 
hrazení neinvestičních nákladů na žáky 
ZŠ Krucemburk s M�stysem Vojn�v 
M�stec. 
*  ZM projednalo a schválilo smlouvu o 
hrazení neinvestičních nákladů na žáky 
ZŠ Krucemburk s Obcí Radostín. 
*  ZM projednalo a schválilo Rozpočtová 
opatření č. 4 na rok 2009. 
*  ZM projednalo a schválilo Zřizovací 
listinu Základní školy Krucemburk , 
Školní 440, Krucemburk, okres Havlí�k�v 
Brod, I

�
: 71004025 

*   ZM projednalo a schválilo Zřizovací 
listinu Mateřské školy Krucemburk, 
Javorová 177, 582 66  Krucemburk, okres 
Havlí�k�v Brod, I

�
: 71004068. 

*  ZM projednalo a schválilo zprávu o 
výsledku dílčího přezkoumání 
hospodaření M�styse Krucemburk za 
období 1. 1. 2009 až 31. 8. 2009 bez 
výhrad. 
*  ZM projednalo a schválilo návrh oslav 
120. výročí narození J. Zrzavého v roce 
2010 a doporu�uje náklady zahrnout do 
rozpo�tu m�styse na rok 2010. 

 

 

OBECNĚ  ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA  M ĚSTYSE  KRUCEMBURK  Č.  4/2009, 
o zrušení místního koeficientu pro výpo�et dan� z nemovitosti 

 
Zastupitelstvo m�styse Krucemburk se na svém zasedání dne 26. �íjna 2009 usnesením �. 5/2009/21 usneslo vydat na základ� § 84 

odst. 2 písm. h) zákona �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a s p�ihlédnutím k § 16a odst. 2) 
zákona �. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti ve zn�ní zákona �. 362/2009 Sb., kterým se m�ní n�které zákony v souvislosti s 
návrhem zákona o státním rozpo�tu 

�
eské republiky na rok 2010, tuto obecn� závaznou vyhlášku: �

l. 1 Zrušovací ustanovení 
 Zrušuje se obecn� závazná vyhláška �. 3/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpo�et dan� z nemovitosti 

 schválená usnesením zastupitelstva �. 3/2008/12, ze dne 26. �ervna 2008. �
l.2 Ú�innost  

 Tato obecn� závazná vyhláška nabývá ú�innosti dnem 1. ledna 2010. 

 

Z  HISTORIE  STARÉHO  RANSKA 
 

Roky 1916, 1917, 1918: K pr�b�hu t�chto rok� je t�eba 
poznamenat, že dle zápis� z jednotlivých sch�zí se jedná o dobu 
velkých potíží, z�ejm� i mnoha rozmíšek v obecním 
zastupitelstvu (OZ). Dochází k odvolání A. 

�
erveného z funkce 

starosty, a to v �ervnu roku 1916. Veškerou agendu a �ízení obce 
p�ebírá radní Josef Janá�ek (hostinský z �p. 57), známý pod 
p�ezdívkou „Holmes“. 

V roce 1919 je p�i slavnosti dne 1. kv�tna vysazena v parku 
„Lípa svobody“. Dle ústního podání zasazení stromku provedli 
starosta Josef Dymá�ek a Václav Vavroušek z �p. 25.  

V roce 1924 byl 
odhalen v parku u 
„Lípy svobody“ 
pomník na památku 
padlým ob�an�m 
Starého a Nového 
Ranska ve sv�tové 
válce. Slavnostní 
pr�vod z hudbou od 
hostince Fr. 
Ehrmana a 
politickým projevem u pomníku se uskute�nil v den národního 
svátku 28. �íjna. 

V roce 1925 OZ rozhodlo, aby byly zakoupeny zbylé p�dní 
dílce na Širo�in�. Jedná se o louky u Nového Ranska, které 
vznikly vypušt�ním a zrušením rybníku zvaný „Ostrolovský“ 
v roce 1872. Založen pak byl r. 1514, kdy byla vyst�hována a 
zatopena vesni�ka Pravnov. 

V tomto roce byly obci „Pozemkovým ú�adem“ p�id�leny 
pozemky zvané „Milí�e“. Z prvopo�átku byly využívány jako 
pastvina, v pozd�jších letech jako stavební parcely pro místní 
ob�any. 

OZ se rovn�ž kladn� vyjád�ilo pro dodržování ned�lního 
klidu v obchodech. Rozhodlo také o elektrifikaci Starého i 
Nového Ranska: požádalo elektrárenský svaz, aby stanovil 
podmínky a p�ibližnou cenu.  

V roce 1926 byl do obce pozván státní geometr za ú�elem 
vym��ení hranic jednotlivých ulic a všech obecních cest. 

Za obecního strážníka byl prozatímn� p�ijat Adolf Losenický 
z �p. 35. (Domek s tímto �íslem byl po roce 1945 pro chatrný 
stav zbourán, �íslo p�id�leno jiné stavb�.) Služné stanoveno na 
70 K� za m�síc a p�id�len služební oblek. Povinen vykonávati 
práce pro obec po celý rok. V roce 1926 však byl odvolán a 
novým strážníkem pro Staré Ransko zvolen tajným hlasováním 
František Losenický z �p. 98. 

V roce 1927 OZ definitivn� rozhodlo o elektrifikaci Starého i 
Nového Ranska. U m�stské spo�itelny v Chot�bo�i na tento ú�el 
uzavírá výp�j�ku 100.000 K� na úrok 5,5 % po dobu 10 let. 



Jednotlivé domy navštívila určená komise, aby zodpověděla 
případné dotazy občanů k zavedení elektrické přípojky. 

V roce 1928 se vyskytlo na okrese velké množství chroustů. 
Na příkaz 
politické správy 
se vyplácely 3 
Kč za každý 
sesbíraný litr 
tohoto hmyzu. Je 
kladně vyřízena 
žádost Marie 

Křesťanové 
z Nového 

Ranska čp. 59 
provozovat koncesi hostinskou. 

V roce 1928 se stále více jedná o vyvlastnění lesů panství 
Žďár. Výsledkem dlouhého vyjednávání bylo založení Lesního 
družstva obcí se sídlem v Přibyslavi. Ustavující schůze družstva 
se konala dne 3. 12. 1930 v hotelu Klusáček v Přibyslavi. Na 
schůzi OZ bylo rozhodnuto vstoupit do Lesního družstva a složit 
finanční obnos za přidělených 10 podílů. Za jeden podíl se 
skládalo 1.100 Kč zápisného. Cena podílu musela být kryta 
trojnásobným ručením, to znamenalo, že obec musela složit 
celkem 41.000 Kč. Trojnásobné ručení bylo později zrušeno, 
finanční obnos vrácen. Zástupcem obce Staré Ransko v Lesním 
družstvu se stal Josef Dymáček, dlouholetý místopředseda a v 
letech 1948–1955 i předseda Lesního družstva se sídlem 
v Přibyslavi. Faktickým začátkem hospodaření Lesního družstva 
byl označen den 26. 1. 1931. Začátky však byly velmi těžké, 
neboť do vínku obdrželo obrovský polom lesního podrostu z 26.-
27. října 1930. Sněhová kalamita porazila na území právě 
založeného družstva na 470 tisíc plm vzrostlého polomu. 

V roce 1929 v měsíci září se vzdává Josef Dymáček funkce 
starosty obce, a to ze zdravotních důvodů. Na další dva roky, a to 
až do listopadu 1931, je představitelem obce Josef Kotouč. 

Dne 22. listopadu roku 1931 je zvolen starostou obce 
František Ehrman, hostinský z čp. 15. Současně jsou zvoleni 
nový pokladník, finanční komise, hospodářská rada a jsou 
jmenováni do výboru zástupci politických stran (za národní 
demokraty, sociální demokraty, stranu lidovou, stranu 
komunistickou).  

V roce 1932 OZ projednalo úpravu cesty ke koupališti Řeka. 
Po dohodě s Lesním družstvem v Přibyslavi, které poskytne 
potřebný dovoz materiálu, občané Ranska zajistí ostatní práce. Je 
rovněž kladně vyřízena žádost Františka Štického č.p. 29 
provozovat koncesi hostinskou a výčepní s oprávněním podávati 
pokrmy, výčep piva, vína ovocného, výčep a prodej pálených 
lihových nápojů, prodávati kávu, čaj, čokoládu a jiné teplé 
nápoje a občerstvení, míti dovolené hry a pořádati taneční 
zábavy.  

V roce 1933 dne 29. 
června OZ projednalo 
žádost Lesního družstva 
obcí se sídlem 
v Přibyslavi postavit 
kabiny u rybníku Řeka. 
Myšlenku i návrh 
poskytl Lesnímu 
družstvu František 
Pompe, v té době 
správce polesí Staré 
Ransko. OZ bylo bez 
námitek povoleno, 
pouze s podmínkou, že 
žadatel, to je Lesní 
družstvo, opatří na 

vlastní náklady zavedení elektrického proudu. Stavební plány a 
celkovou stavbu řídil stavitel Ing. Čeněk Kruml z Golčova 

Jeníkova. Celá akce si vyžádala přístupové cesty z Ranska ke 
koupališti, generálně opravit most přes Doubravku a mostek přes 
výpusť vody z rybníka. Se stavbou se započalo ještě tohoto roku, 
začala se stavět střední a východní část kabin, pokračovalo se 
v roce 1934, kdy je žádáno OZ v Ransku o přístavbu dalších 8 
kabin, a to na druhou, západní stranu. Hrubá výstavba skončila 
v prvé polovině roku 1935. Slavnostní otevření se konalo 28. 
července: Tělocvičná jednota Sokol v Krucemburku uspořádala 
v tento den 
plavecké závody a 
jiné zábavné hry, 
pro návštěvníky 
byly na hrázi 
rybníka postaveny 
stoly pro 
občerstvení, pro 
poslech pak hrála 
kapela p. Cardy 
z Krucemburku. 
Dobové fotografie 
z té doby se 
zachovaly. Na výstavbě kabin se podílel i Karel Musil, ranecký 
občan. V roce 1936 byla projednána žádost Lesního družstva o 
povolení provozovat v kabinách koncesi hostinskou a výčepní. 
Přes počáteční nesouhlas byla nakonec povolena. 

V roce 1935 se projevuje stále větší zájem Vojenské správy 
na Bílku o zakoupení většího množství vysokopecní strusky. Na 
základě ústní dohody mezi zástupci obce Jos. Dymáčkem a 
zástupcem vojenské správy npr. Kovářem postaven přes řeku 
Doubravku dřevěný most. Nacházel se v místě pod současnou 
závodní jídelnou a umožnil odvoz velké hromady strusky 
nacházející se za řekou. Vlastním nákladním autem odvážel 
Reimund Jiříček. Cena stanovena na 3,50 Kč/m3. Dalších 1000 
m3 bylo odvezeno za cenu 6 Kč/m3. Odvážené množství bylo 
kontrolováno. 

V roce 1937 byli do školní rady v Krucemburku zvoleni Fr. 
Ehrman a Janáček Ladislav – mistr. V tomto roce je zakoupena 
OZ pro místní hasičský sbor motorová stříkačka od firmy 
Stratílek z Vysokého Mýta. Cena obnášela 23.800 Kč. 

V roce 1938 podává demisi dosavadní starosta Fr. Ehrman. 
Pro další období je opět zvolen Josef Dymáček. Poslední zápis ze 
schůze OZ, který je v tomto roce zaznamenán, je ze dne 4. září. 
Mimo běžně záležitosti byla projednána a schválena žádost 
majitele místní továrny Josefa Janáčka o přístavbu pro vrátnici u 
hlavních vrat při vstupu do továrny. Podepsáni: Dymáček Jos. – 
starosta, Janáček Ladislav – mistr, Leder Fr., Čermák Antonín, 
Janáček Josef, Ehrman Frant., Janáček Leopold, Čepl Leopold, 
Mísař Antonín. Za Nové Ransko: Smíšek Josef, Bříza Frant., 
Šedivý Jar., Novotný Arnošt. 

Poznámka pro mladší občany: Nové Ransko patřilo a mělo 
své zástupce v OZ společně se Starým Ranskem, a to až do roku 
1953, kdy na přání občanů vyjádřené v podpisové akci přešlo 
pod správu ve Ždírci nad Doubravou. 

Jan Velík 
 

HLUBOKÁ 
 
„Stáli jsme nad Hlubokou, jméno to velmi případné. 

Opuková výšina počíná u této osady náhle vystupovati, tak jako 
za Radostínem končí. Výšina má zde zářez ve formě údolí, které 
poznenáhle vystupujíc a se úžíc, přechází v náhorní rovinu. 
V tomto údolí a při jeho širším počátku v dolině, tulí se k sobě 
chaloupky a chalupy této malebné osady. Ovocného stromoví, 
vyjma nějaké slivky, je zde málo, nebo žádné, opět jen jasany a 
nebo olše. Osada má 62 čísel a 400 obyvatel. Jednotřídní školu 
má na konci vesnice v rovině slušně vystavěnou, přifařená je do 
Krucemburku. Historická zmínka o Hluboké je až z roku 1548, 
kdy David Střela z Rokyc ponechává si zámek Krucemburk 



s městečkem, též ves Hlubokou, ostatek přenechává svému strýci 
Jindřichovi. Tušíme, že osada vznikla asi v téže době co 
Radostín, a nebo nedlouho potom, koncem 13. století.“ 

Potud z knihy „Cesta Liběcká“ autorů Horáka a Chramosty 
psané po roce 1892. Vraťme se však do dnešní doby. Dnes má 
Hluboká 56 trvale bydlících obyvatel, zbytek tvoří chalupáři, 
kteří si ji vybrali pro nedaleký rybník Řeka, krásnou přírodu a 
hluboké lesy. 

Hluboká byla vždy zemědělskou vesnicí, další její obyvatelé 
pracovali v továrnách v Krucemburku, Starém Ransku a ve 
Ždírci. Do železáren a později do Janáčkovy strojírny v Ransku 
chodívali cestou nad Řekou. 

V berní rule v soupisu majetku a poddaných na panství 
krucemburském se uvádí mlýn Doležalovský a Hlubocký. Po 
zrušení mlýna u rybníka Řeka počátkem 19. století nabídl se 
mlynářský pomocník Janáček, že vystaví s povolením vrchnosti 
mlýn na vlastní náklady v Hluboké ve Štířím dole. Mlýn ve 
Štířím dole měnil své majitele až do doby, kdy poslední mlynář 
Jan Kostkan, když zakoupil mlýn v Krucemburku, prodal mlýn 
ve Štířím dole továrníkovi Prokopovi z Pardubic, výrobci 
mlynářských strojů. Udělal si přitom podmínku, že mlýn ve 
Štířím dole nebude více obnoven. Továrník Prokop nechal mlýn 
zbourat a postavil si zde své letní sídlo. Toto po znárodnění 
v roce 1948 převzal podnik TMS jako své rekreační středisko. Po 
prodeji rodině Pecinových slouží Štíří důl k rekreaci dodnes. 

   Pavel Vomela 
 

ŠKOLA  V  HLUBOKÉ 
 
Pro první školu v Hluboké byla najmuta v roce 1822 

Henzlova pazderna. Prozatímním učitelem se stal Václav Starý, 
vyučený tkadlec. Hlubockým občanům se to však nelíbilo, a 
proto dělali vše pro to, aby byla škola zrušena a děti chodily dál 
do školy v Krucemburku. Napsali proto žádost o její zrušení a o 
odvolání učitele, neboť škola pro ně představovala velké 
břemeno. Ves byla chudá a učitele musela platit. Se svou žádostí 
uspěla a škola byla v roce 1823 zrušena. Nově byla zřízena až 
v roce 1848. Byla to takzvaná škola pokoutní až do roku 1871, 
kdy byla prohlášena školou veřejnou.  

Pro školu byla najmuta velká světnice u Procházků, později u 
Křesťanů. Třída, čili klasa, jak se tehdy říkalo, sloužila nejen pro 
vyučování, ale i pro obydlí rodiny učitele neboli kantora. Do 
třídy chodilo asi 50 žáků. Učitel dostával 50 krejcarů sobotálesu 
za jednoho žáka. Jako deputát dostával dřevo na topení a mohl 
chovat krávu a drobné zvířectvo.  

Po učiteli Starém, který zde byl ve školním roce 1822–1823, 
byl sem v roce 1848 dosazen učitel Hoffman, kterého vystřídal 
učitel Hladký, ten po čtyřech letech odešel do Vortové. Na jeho 
místo nastoupil učitel Kohout, vysloužilý voják, jak se v té době 
běžně stávalo. Učitel Kohout, jak se o něm v knize „Školství na 
Chotěbořsku“ píše, uměl prý rozhánět mraky. Když se na obloze 

objevily hrozivé mraky věštící bouři, byl vyzván, aby je 
rozehnal. Vystoupil na nějaké vysoké místo v okolí obce a začal 
dělat rukama posunky ve znamení kříže, a rozešly-li se mraky, 
považoval to za svoji zásluhu 

V roce 1859 se vrátil do školy v Hluboké učitel Hladký, učil 
zde až do roku 1882. Měl pět dětí a vázal knihy. Chodil také hrát 
po muzikách s kapelou. V mládí chodil s harfenistkami po 
různých uhelných pánvích a živil se šumařením. Učitel Hladký 
prý rád pil kořalku a denně chodil do hospody na několik 
žejdlíků piva. Ve stáří prý rád vyvolával v hospodě spory.  

V roce 1868 zakoupila obec Hluboká po dlouhém otálení 
domek č. 38 od Volfa z Hlinska. Dřívějším majitelem byl mlynář 
Čejka z Dola, v této chatrči více podobné pastoušce než škole 
byla učebna. Později byl z chléva zřízen byt pro učitele a jeho 
rodinu. 

V roce 1883 
byla v Hluboké 
zahájena stavba 
nové školy. 
Škola byla 
postavena na 
obecním 
pastvišti, měla 
jen jednu třídu, 
bývalá škola 
byla prodána učiteli Hladkému. V nové škole se vystřídalo 
mnoho učitelů až do jejího zrušení v roce 1965, kdy byly 
hlubocké děti převedeny do školy v Krucemburku  

   Pavel Vomela 
  

PROTIPARTYZÁNSKÁ  AKCE  
GESTAPA  V  LEDNU  1945 

 
Je tomu již pětašedesát roků, kdy v nevlídném a mrazivém 

dnu 23. ledna 1945 byl v časných ranních hodinách Krucemburk 
obklíčen jednotkami SS. Zároveň byly uzavřeny všechny 
přístupové cesty k obci. Lidé jdoucí do práce byli zadrženi mezi 
Krucemburkem, Ždírcem, Vojnovým Městcem, Starým 
Ranskem, Hlubokou a Košinovem, vojáci byli i na benátské 
cestě. Později byly zadrženy i školní děti jdoucí do 
krucemburské školy, nikdo nesměl do Krucemburku ani z něj. 
Lidé tak zůstali stát na silnicích pod namířenými kulomety. 

Co předcházelo této akci? 
Krucemburk byl od listopadu 1944 důležitým záchytným 

bodem pro partyzánskou brigádu Mistra Jana Husa. Partyzáni 
zde i v okolí získali mnoho spolupracovníků. Po akcích gestapa 
v prosinci 1944 proti obcím Lipovci a Licoměřicím, v nichž 
proběhlo zatýkání (v Krucemburku byl zatčen jen Rudolf 
Zvolánek), se gestapo dozvědělo o pobytu partyzánské spojky 
Věry Pilařové a jejího strýce Jaroslava Ouřeckého, jimž se 
podařilo uniknout zatčení a skrývali se v Kyjích u Prahy. 
Provokatéři gestapa, kteří se vydávali za anglické parašutisty, 
přesvědčili šestnáctiletou dívku, sirotka, aby je vzala do 
Krucemburku, kam jezdila jako spojka k Šešulkům, a aby je 
spojila s partyzány. V tom okamžiku se dozvěděl velitel 
chrudimského sonderkomanda Feustel to, o čem Němci nevěděli, 
že se partyzáni dostali až do Krucemburku, kde mají 
vybudovanou dokonalou síť spolupracovníků. Zároveň tvrdými 
výslechy zatčených z Lipovce a Licoměřic zjistili, že mají 
neodhalenou síť partyzánských spolupracovníků na 
Trhovokamenicku a v jeho okolí.  

Vraťme se však do Krucemburku tohoto nevlídného dne, kde 
řádilo gestapo a vojáci SS. Tato akce byla pro ně velice slibná a 
přikládali jí veliký význam. Zúčastnilo se jí gestapo z Prahy, 
Kolína a Pardubic a vojáci jednotek SS ve velikém počtu. 
Nejvíce gestapáci běsnili v domě Františka Šešulky, který byl 
okamžitě podroben zostřenému výslechu a utýrán ve svém domě 



téměř k smrti. Zemřel však až na četnické stanici, kam byl ještě 
dovlečen. Jeho syn František, který se ukryl na půdě, musel ze 
své skrýše přihlížet mučení svých rodičů. Dům byl dokonale 
prohledán, dokonce seno probodávali puškami s bajonety, ale 
naštěstí František Šešulka nebyl objeven a do konce války se 
ukrýval. Při zatýkání došlo také k tragickému omylu: Němci se 
ptali na faru, a tak jim kdosi ukázal na katolickou faru nad 
náměstím. Tam byl zatčen místní katolický farář Karel Wiesner 
se svým bratrem Zdeňkem, kteří o existenci partyzánů neměli ani 
tušení.  

Gestapo mělo podezření na zdejšího evangelického faráře 
Bohumila Lopoura, který úzce spolupracoval s Radou tří, 
odbojovou skupinou řízenou z Anglie. Ten byl v únoru také 
zatčen a uvězněn. Farář Wiesner byl okamžitě krutě ztýrán, a 
když na něm bylo vymáháno přiznání, byl zbit až do bezvědomí. 
Mezi tím však v Krucemburku pokračovalo další zatýkání.  

Byli zatčeni Otomar Tejkal, Jan Lédl, Richard a Josef 
Málkovi, Jaroslav Fidler, František Mísař, Filipína Šešulková a 
Anna Zrzavá. Bylo zajištěno všechno osazenstvo krucemburské 
četnické stanice. Mezitím však konfident gestapa Vohralík vlákal 
v Kyjích do auta Věru Pilařovou s tím, že ji doveze do Pardubic 
ke své tetě, místo toho ji dovezl do Krucemburku. Když Věra 
poznala, o co jde, nervově se zhroutila. V tomto stavu jmenovala 
všechny, které v Krucemburku znala, byl sem přivezen také 
Jaroslav Ouřecký. Okamžitě byl zatčen vrchní četnický 
strážmistr Josef Holík, jeho manželka Božena a syn Radomír. 
Tito byli podrobeni tvrdým výslechům, ostatní četníci byli 
později propuštěni. Surové výslechy probíhaly neustále na 
četnické stanici a na katolické faře. Toho dne však zatýkání ještě 
neskončilo. Ve Starém Ransku byli zatčeni zaměstnanci lesní 
správy. Byli to hajní Jan Smutný, Josef Sklenář, Karel Šidlák a 
František Kreisinger a správce Karel Tichý. 

Druhý den 24. ledna následovala akce proti hájovně 
Rychtářka u Krucemburku, kde byl zatčen a krutě ztýrán hajný 
Brázda. V myslivně na Borkách byl zatčen nadlesní Karel 
Němec.  

Vojnův Městec přišel na řadu 25. ledna: obec byla obklíčena 
a kolínské gestapo zatklo manžele Jana a Růženu Balkovi (paní 
Balková pocházela z Krucemburku); oba byli ve svém domě 
krutě zmučeni. 

26. ledna došlo k akci proti hájovně Na Rudě nedaleko 
rybníka Januše a hajnému Balounovi. Omylem zde byl zastřelen 
bratr hajného a těžce zraněna jeho matka. Hajnému a jeho rodině 
se podařilo uprchnout. Zatčeným a vězněným na krucemburské 
faře se  podařilo svést s gestapem hrdinný a čestný boj i přes 
kruté výslechy a mučení. Neprozradili nic víc než to, co jim bylo 
dokázáno. V té kruté době nechybělo mnoho a Krucemburk mohl 
sdílet osud Lidic, Ležáků a dalších obcí vypálených a 
vyvražděných německými fašisty. 

Partyzáni zde dopadeni nebyli, zatýkání ustalo a nerozšířilo 
se do dalších míst, Sobíňova, Oudoleně, Vojnova Městce, 
Radostína a Nové Huti, kde také někteří občané pomáhali 
partyzánům. Nebyli zatčeni ani další krucemburští občané, kteří 
také pomáhali partyzánům. 

Vrchní četnický strážmistr byl převezen 26. ledna do Prahy, 
kde byl znovu vyslýchán a ubit na Pankráci, zpopelněn byl již 
30. ledna. Podle hodnocení gestapa „osoba, která věděla a mohla 
říci vše, je pryč“. 

Smutný byl pohled na průvod zatčených, který se pozvolna 
vlekl 28. ledna krátce před polednem z fary na náměstí, kde byl 
pro ně přistaven autobus, který je odvezl do vězení gestapa 
v Kolíně; tam se také setkali se zatčenými z Lipovce a 
Licoměřic. Gestapo zde pokračovalo v dalších výsleších. 

Prvního února následoval transport všech zatčených do 
neznámého cíle. Jaké bylo jejich zděšení, když zjistili, že jsou 
v Terezíně–Malé pevnosti. Strašné bylo jejich přivítání. 
Nadávky, spílání, bití, pověstná Jaklova ulička – Jakl byl velitel 
Terezína. Někteří z nich byli umístěni na samotkách. Strašný 

hlad, obtížný hmyz a nemoce, zápaly, růže, úplavice a tyfus. 
Mezitím neustálé bití a kopance od dozorců. Nemoce zůstaly bez 
jakéhokoliv lékařského vyšetření, to vše na vězních vykonalo 
své.  

V nepopsatelném prostředí a za strašného utrpení zemřeli: 
Božena Holíková, Filipína Šešulková, Anna Zrzavá, Josef 
Málek, Zdeněk Wiesner a Rudolf Zvolánek. Z Raneckých 
občanů zemřeli: Karel Tichý, František Kreisinger a Karel 
Šidlák. Většina ostatních se vrátila domů s podlomeným 
zdravím. 

Smutno bylo v Krucemburku po zatýkání. Zejména rodiny 
zatčených měly strach o osud svých nejbližších. Do 
Krucemburku byla také umístěna protipartyzánská jednotka 
Jagdkomanda a jednotka vojáků SS. V únoru byl zatčen Alois 
Málek a již zmíněný evangelický farář Lopour. 

   Pavel Vomela 
 

SPOLEČNOST  JANA  ZRZAVÉHO  
 
Společnost Jana Zrzavého byla založena v roce 1993. Své 

členy má nejen v Krucemburku, ale i na mnoha jiných místech 
naší republiky. Za dobu své činnosti uspořádala mnoho akcí v 
podobě výstav obrazů, fotografií, přednášek a koncertů. 
Spolupracuje s Městysem Krucemburk, který jí vypomáhá 
hlavně po finanční stránce a poskytnutím výstavních prostor, se 
Společností přátel Krucemburku, s knihovnou Národního muzea 
v Praze. Společnost tak významně obohatila kulturní život 
městečka. Podílí se na všech významných výročích spojených s 
osobností Jana Zrzavého. V roce 2007, kdy jsme vzpomněli 
třicáté výročí úmrtí malíře, byla uspořádána v prostorách zámku 
ve Žďáru nad Sázavou výstava „Z ilustrační tvorby Jana 
Zrzavého“. Výstavu mohli později zhlédnout také zájemci v 
Brně, Bratislavě a Vodňanech. Poděkování za úspěšný průběh 
patří především paní PaedDr. Jitce Měřínské, která je autorkou 
velice zdařilého katalogu k této výstavě. Ve spolupráci s 
Městysem Krucemburk a Společností přátel Krucemburku byla 
vydána rovněž autorčina publikace „Janu Zrzavému s láskou“. K 
tradičním významným akcím, které Společnost každoročně 
organizuje, patří soutěž výtvarných prací žáků základních škol 
pod názvem „Po stopách Jana Zrzavého". Letošního již pátého 
ročníku se zúčastnili žáci ze ZŠ Krucemburk, Sobíňov, 
Havlíčkova Borová, Okrouhlice, Vojnův Městec, Oudoleň a z 
gymnázia Vodňany. Ústředním tématem prací byly ilustrace ke 
knize Jana Zrzavého „Jeníkovy pohádky“.  

V příštím roce si připomeneme 120. výročí narození Mistra 
Jana Zrzavého. K této příležitosti bude pod záštitou Městyse 
Krucemburk probíhat řada vzpomínkových akcí. 
  Pavel Vomela,  Marie Šillerová 
 

ZUBNÍ  POHOTOVOST   
V  PROSINCI  2009 

 
 19.12. – 20.12.  Dr. Anderová Milena, Chotěboř    569 623 987 
 24.12. – 25.12.  Dr. Šovan, Ledeč n/S.                    569 721 809  
 26.12. – 27.12. Dr. Klíma Jansoň, Přibyslav          569 484 614 
 31.12. – 1.1. Dr. Němcová Ivana, Gol. Jeníkov 569 442 394 
 

 
INFORMACE  O  ČINNOSTI   

SPOLKU  PŘÁTEL  KRUCEMBURKU 
 

Výbor Spolku mimo svoji činnost uspořádal pro své členy v 
letošním roce opět zájezd na zajímavá místa naší krásné vlasti. 
Navštívili jsme poutní místo Křemešník. Mlha nám bohužel 
zabránila podívat se z rozhledny, která tam stojí, do kraje. 
Dalším místem našeho zájezdu bylo město Pelhřimov, známé 
svým muzeem Rekordů a kuriozit, Síní bratří Lipských, Muzeem 



Vysočiny, Muzeem strašidel a vyhlídkovou věží kostela sv. 
Bartoloměje. Odpoledne jsme odjeli do nedaleké Želivi, kde byla 
prohlídka kláštera spojená s výkladem o jeho historii. 

Výroční členská schůze se konala 4. prosince; na ní jsme 
zhodnotili naši činnost a zároveň připravili akce na příští rok. 
Chtěli bychom uspořádat dva vzpomínkové večery: první z nich 
na tragické události ledna 1945, kdy byla řada našich 
spoluobčanů pro spolupráci s partyzány zatčena a uvězněna, 
někteří to zaplatili svými životy, druhý vzpomínkový večer by 
měl být v květnu a zde bychom si měli připomenout tragické 
květnové události, především letecký nálet na Krucemburk a 
Ždírec nad Doubravou. Nabídli jsme také pomoc Společnosti 
přátel Jana Zrzavého při průběhu oslav 120. výročí narození 
malíře Jana Zrzavého. 

 Výbor Spolku p�átel Krucemburku 
 

BOHOSLUŽBY KATOLICKÉ  CÍRKVE   
O  VÁNOCÍCH  

 

Čtvrtek 24. 12.  ŠTĚDRÝ DEN 
Vojnův Městec 20:00 – Vigilie Narození Páně 
– mše svatá 
Krucemburk 22:00 – Vigilie Narození Páně – mše svatá 
Zpěv na půlnoční: K. Hradil: Česká mše vánoční – koledová 
Zpívat a hrát bude: Chrámový pěvecký sbor, Chalupářský 
komorní orchestr  
Pátek 25. 12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁN Ě 
Krucemburk 8:00 – mše svatá  
Boží hod vánoční: Zdeněk Lukáš: Vánoční mše Radujme se 
všichni v Pánu  
St. Jelínek: Vánoční ordinárium 
Horní Studenec 9:30 – mše svatá 
Vojnův Městec 11:00 – mše svatá 
Sobota 26. 12. SV. ŠTĚPÁNA 
Krucemburk 9:30 – mše svatá 
Neděle 27. 12. SVÁTEK SVATÉ RODINY 
Krucemburk 8:00 – mše svatá 
Horní Studenec 9:30 – mše svatá 
Vojnův Městec 11:00 – mše svatá 
Úterý 29. 12. 
Škrdlovice 10:00 – mše svatá 
Středa 30. 12. 
Krucemburk 18:00 – mše svatá 
Čtvrtek 31. 12. 
Krucemburk 16:00 – mše svatá a 
děkovná pobožnost na závěr 
kalendářního roku 
Pátek 1. 1. 2010  
SLAVNOST PANNY MARIE BOHORODI ČKY  
Krucemburk 8:00 – mše svatá 
Horní Studenec 9:30 – mše svatá 
Vojnův Městec 11:00 – mše svatá 
 

POZVÁNÍ 
Neděle 20. 12. – 15:00 – kostel sv. Mikuláše: Předvánoční 
koncert 
Účinkují: studentky pardubické konzervatoře: Hana Vítková – 
zpěv, Jana Brůnová – housle, Prof. Stanislava Křížová – klavírní 
spolupráce. 
Výtěžek ze vstupného bude použit na finanční spoluúčast 
farnosti na letošní obnově kostela sv. Mikuláše.  
P. S.: Přijměte naši omluvu, že ve stejný den se bude konat 
koncert v kostele katolickém i evangelickém. Úmysl to nebyl! 
Děkujeme! 
Pátek 25. 12. – začátek 15:00 – Živý Betlém: Krucemburk – 
farní dvůr a „stodola“  
Sobota: 26. 12. - 16:00 – Kostel sv. Mikuláše: Vánoční 
koncert 

J. J. Ryba: Česká mše vánoční „Hej mistře“ a Pastorely 
z Orlicka. Účinkuje: Chrámový pěvecký sbor Krucemburk, Dívčí 
pěvecký sbor Giocoso a Chalupářský komorní orchestr. 
Výtěžek ze vstupného tohoto koncertu bude opět použit na 
finanční spoluúčast farnosti na letošní obnově kostela sv. 
Mikuláše. 
Neděle 27. 12. – 16:00 Sopoty-Sobiňov – Kostel Navštívení 
Panny Marie: Vánoční koncert 
J. J. Ryba: Česká mše vánoční „Hej mistře“ a Pastorely 
z Orlicka. Účinkuje: Chrámový pěvecký sbor Krucemburk, Dívčí 
pěvecký sbor Giocoso a Chalupářský komorní orchestr. 
Pondělí 28. 12. – „Jubilejní“ 3. ro čník pingpongového turnaje 
o „Zlatou fanku“ –  Sokolovna Krucemburk – začátek 9:00 
Zveme všechny nejen sportovně založené. Pálku, sportovní obuv 
s sebou! Občerstvení zajištěno. 
 

(PŘED)VÁNOČNÍ  ZAMYŠLENÍ 
První slova o narození Krista byla: „Nebojte se.“ Tato výzva 

je v Bibli zaznamenaná 365krát, tedy symbolicky na každý den 
jedno vítězství nad strachem.  

„Čím je krajina bohatší, tím víc obav mají její obyvatelé, 
protože mají víc toho, co musí chránit,“ napsal jeden spisovatel. I 
ti nejchudobnější – pastýři – měli svoje stáda a s nimi velkou 
dávku strachu.  

Ježíš neměl od narození nic. Ani přiměřenou lékařskou péči, 
ani vymalovaný pokoj v porodnici. Měl „jenom“ to, co vyhání 
strach – lásku (srov. 1 Jan 4, 18).  

A láska je založená na pravdě o tom, kdo jsem. Ježíš byl 
chudý, nechtěl a nemusel si hrát na někoho, kým není. Ani 
v tomto ohledu neměl 
nic – žádný umělý imidž 
či masku. Proto mohl od 
první chvíle svobodně 
otvírat náruč, aby 
přijímal všechny takové, 
jací jsou. Přišel proto, 
aby všechny zbavil 
strachu z toho, že před 
Bohem musí být jiní, než 
jsou, a ohlašoval Boha, 
který nás miluje právě 
takové, jací jsme.  

A tak první, co nám 
Bůh při svém sestoupení 
na zem sděluje nejen 
slovy andělů, ale 
bytostně v osobě svého 
Syna Ježíše, je: „Nebojte se!“ 

A tuto evangeliovou, tedy radostnou výzvu chci popřát všem 
do svátečních dnů připomenutí Ježíšova narození. I do všech dnů 
nadcházejícího roku 2010. 

 P. Gabriel Burdej, správce farnosti 
 

VÁNOČNÍ  BOHOSLUŽBY   
ČCE  KRUCEMBURK 

 

Vážení spoluobčané, 
lidé odedávna uctívali slunce, měsíc a 

hvězdy. Ke slunci se obraceli zvláště v době 
zimního slunovratu. Doufali v jeho návrat, 
uctívali ho pro jeho velikost a životodárnou 
sílu. Slunce pro ně tehdy bylo symbolem života 
a zárukou pokračování existence tohoto světa. 

Před necelými dvěma tisíci lety se křesťanská církev 
rozhodla umístit do tohoto zimního období čas oslavy narození 
Pána Ježíše Krista, Božího Syna. Církev neví, kdy přesně se Pán 
Ježíš narodil. Neví, zda to bylo roku 4, 5, a nebo 6 před naším 
letopočtem, neví, zda to bylo na jaře nebo na podzim. Svým 



činem chtěla dát najevo svou víru a přeznačit, změnit uctívání 
nebeských těles. Církev tehdy jasně řekla: nikoliv slunce se svou 
životodárnou silou, ale Bůh je Pánem a Dárcem života, On je tím 
pravým světlem pro tento svět. Slunce není bůh, ale Ježíš 
Nazaretský Bohem byl a je. On je tím Sluncem, Světlem pro 
člověka. Bůh, který stvořil svět a vesmír a který také zařídil, že 
se to naše dobré slunce nikdy nevzdálí od země tak, aby vše živé 
na této zemi pomrzlo a navždy zahynulo, tento Bůh se stal 
člověkem. Stal se jedním z nás a zároveň zůstal Bohem. Přišel, 
aby člověka zachránil z jeho vin, aby lidem dal smysl a cíl 
života. To jsou Vánoce, proto má být Bůh uctíván a vzýván.  

Narozený Boží Syn nám ukazuje, odkud přichází řešení 
lidské situace. Bůh vykonal vše pro záchranu lidského života. 
Dává nám tento svět a dává nám také své spasení. Můžeme se 
setkávat s Ježíšem Kristem, můžeme vděčně přijmout jeho 
vykoupení. Tak přirozeně a zadarmo, jako přijímáme sluneční 
svit, tak snadno a zadarmo smíme přijímat záchranu z bezcílnosti 
života, záchranu, která přišla v betlémském dítěti, Ježíši Kristu. 

K tomuto vděčnému přijímání Vás chceme vyzvat i o 
letošních Vánocích. Přijměte pozvání k těmto vánočním 
bohoslužbám v evangelickém sboru v Krucemburku: 

 
24. prosince – Štědrý den, bohoslužby v kostele v 10 hodin 
s dětskou vánoční slavností       
25. prosince – Boží hod vánoční, bohoslužby v kostele v 10 
hodin s večeří Páně, vykonáme sbírku na bohoslovce naší církve 
27. prosince – nedělní bohoslužby v 10 hodin na faře, kázat 
bude bratr farář Lukáš Klíma z Proseče u Skutče 
3. ledna 2010 – nedělní bohoslužby v kostele v 10 hodin s večeří 
Páně 
                                           Mgr. Marek Vanča, evangelický farář 
 

Farní sbor ČCE v Krucemburku srdečně zve do 
evangelického kostela na adventní koncert v neděli 20. prosince 
2009 v 16 hodin. Účinkovat bude vokálně instrumentální 
sdružení VOKS z Prahy. Na programu bude hudba těchto autorů: 
Rachmaninov, Locklair, Britten… Vstupné 80 Kč. 

 

CYKLO  KLUB  PLASTOCHEM  – 
 SEZONA  2009 

 

V letošní sezoně Cyklo klub Plastochem začal přípravu jako 
každoročně na běžkách a posléze v březnu na čtrnáctidenním 
soustředění na ostrově Mallorca. Za příznivého počasí se 

podařilo najet více 
kilometrů, než bylo 
v plánu, a proto toto 
soustředění lze považovat 
za výborné zahájení 
sezony. Na Mallorce byli 
jako každoročně i naši in-
line bruslaři, i oni zde 
začali hlavní přípravu na 
červnový závod 24 hodin 

Le Mans a závod 111 v St. Gallen. I oni najeli spoustu kilometrů, 
a tak byli na sezonu dobře připraveni. 

Prioritou našeho týmu v sezoně 2009 byl Český pohár MTB 
XC, maratony a Český pohár v silniční cyklistice.  

Naši závodníci v kategorii Elite Alžběta Havlasová a Tomáš 
Stuna se zúčastnili více než stovky závodů v České republice i 
v zahraničí (Rakousko, Slovensko, Polsko, Německo). Na těchto 
závodech se umisťovali především na předních pozicích. 

Na Vysočině se závodníci Cyklo klubu Plastochem zúčastnili 
těchto závodů: Horem dolem Vysočinou 2009, OKOLO 
ZUDOVA VRCHU, Vilémovská 12, Chlubna cup, Hlinecký 
úterek, ZLATÉ KOLO VYSOČINY, MERIDA BIKE 
VYSOČINA–MARATON + SPRINT,  ČASOVKA ŽĎÁRSKÉ 

LIGY MISTRŮ, PŘES 3 VRCHY VYSOČINY, MANITOU 
ŽELEZNÉ HORY, HLINECKÁ 30, OKOLO LIBICE a další. 

V letošní sezoně se 
zúčastnili závodníci na 
kolečkových bruslích 
kompletního Českého poháru, v 
němž se Martin Máčel jr. 
umístil na celkovém 3. místě. 

Naše zastoupení bylo opět v 
závodě 24 hodin Le Mans na 
kolečkových bruslích; oddíl se 
zúčastnil závodu družstev a ve 
své kategorii se umístil na 
výborném 6. místě. 

V závodě kolem Lužických 
jezer v Německu se Petra 
Havlasová umístila v hlavním 
závodě na 100 km na celkovém 2. místě s časem 4:05:33 hod. a 
ve své kategorii s přehledem vyhrála. Martin Máčel jr. se 
zúčastnil závodu kolem Lužických jezer na tratích 3 km, 6 km, a 
21 km. Všechny tyto závody ve své kategorii vyhrál a navíc si 
ještě v závodě na 3 km v běhu doběhl pro třetí místo. Petra 
Havlasová celou svojí letošní přípravu směřovala na vrchol 
sezony ve švýcarském St. Gallen. Zde se jel závod „ONE-
ELEVEN“. Závod měřil (na rozdíl od názvu) 114 km s 
převýšením neuvěřitelných 920 m. Toto převýšení je na 
kolečkových bruslích opravdu extrém. Petra byla za deset let 
pořádání závodu druhá česká závodnice, která jej dojela. Ve své 
kategorii se umístila na 23. místě. 

Celkově byla sezona 2009 pro naše sportovce velmi úspěšná. 
Naši cyklisti i bruslaři udělali výbornou reklamu nejen sobě, ale i 
celému Krucemburku jak v médiích, tak na samotných závodech. 

 
 

     TJ  SPARTAK   
     STARÉ RANSKO  
 

Fotbalová sezona 2009/2010 začala 8. 8. utkáním mužů 
v Ledči nad Sázavou. Do skupiny mužů se přihlásilo 14 mužstev. 
Naši hráči si v podzimní části vedli velice dobře. I když svým 
přístupem byli často terčem kritiky, za své výsledky se stydět 
nemusí. Škoda jen, že v podzimní části nasbírali tolik červených 
karet. O to víc mrzí, když většina červených byla za tzv. 
„kecání“. Výkony rozhodčích jsou sice opravdu velice 
diskutabilní, ale jednou jsou to rozhodčí a ty je nutné při utkání 
respektovat. Co nám pomůže, když budeme kritizovat jeho 
výkon, a on nám potom vyloučí hráče? Jenom to, že oslabíme 
mužstvo většinou na několik zápasů. Proto bychom se nad tím 
měli zamyslet a na jaře to vzít za jiný konec. Byla by škoda, 
kdybychom svou nedisciplinovaností přišli o tak pěkné umístění. 
Po podzimní části jsou naši muži na druhém místě v tabulce 
výsledků. 

Dorostenci nastoupili společně s ostatními třinácti mužstvy 
do soutěže 16. 8. zápasem v Dlouhé Vsi. Ani oni si na podzim 
nevedli špatně. Umístění na druhém místě rozdílem pouze 
jednoho bodu na prvního (Štoky) to jasně potvrzuje. Máme silné 
vyrovnané mužstvo, které je velkým příslibem do budoucna. 
Doufejme, že jim nasazení a bojovnost vydrží a na jaře budou 
pokračovat za vytyčeným cílem přeborníka okresu. Škoda jen, že 
kádr hráčů by mohl být širší, protože jsou tu i dorostenci, kteří by 
hrát mohli, ale přestali mít zájem. Přitom mají dveře do mužstva 
stále otevřené, bez jakéhokoliv vysvětlování. Stačilo by se jen 
zapojit.  

Dalším mládežnickým mužstvem jsou naši žáci. Bohužel po 
rozlosování je ve skupině pouze devět oddílů, proto těch zápasů 
moc není. Začínali 22. 8. utkáním s Pohledem. I když se pokaždé 
nevedlo tak, jak by si trenéři asi představovali, klukům se 



nakonec podařilo umístit na třetím místě tabulky. Mají před 
sebou ještě dlouhou cestu, a protože je to mužstvo mladé, 
poměrně početné a odhodlané bojovat, je velká naděje, že jejich 
výsledky budou stále lepší a určitě se budou prát o první místo. 

Naši nejmenší fotbalisté hrají ve starší přípravce. Ve skupině 
je deset oddílů. Po podzimní části jsou na pěkném šestém místě. 
Bohužel zde se již potýkáme s problémem, že zájem o fotbal 
mezi nejmenšími hodně upadá. Když jsme před několika lety 
s přípravou těch nejmenších začínali, museli jsme založit i 
mužstvo mladší přípravky, které sice nebylo přihlášeno do 
mistrovských utkání, ale kluci si zahráli také spoustu přátelských 
utkání. V současné době však zájem opadl a my máme obavy, 
jak to bude do budoucna. Doufáme, že děti neskončí jen u 
počítače a televize…. 

Po zhodnocení výkonů jednotlivých mužstev bych chtěla 
jménem výkonného výboru poděkovat všem trenérům, vedoucím 
mužstev a ostatním funkcionářům. Bez jejich ochoty obětovat 
svůj volný čas by toto všechno nebylo možné. Je nutné 
podotknout, že všechno dělají zdarma a jedinou jejich odměnou 
jsou dobré výsledky jejich svěřenců. Proto jim patří velký dík a 
přání, aby jim hráči dělali jenom radost a těch starostí aby bylo 
co nejméně. 

Rádi bychom také přivítali, kdyby rodiče hráčů 
mládežnických oddílů přišli své děti podpořit. Bohužel jich na 
zápasy moc nechodí a věříme, že každý z hráčů by rád viděl 
v hledišti svého taťku nebo mamku. Je to pro něj určitá výzva, 
aby se předvedl, co všechno se již naučil, jak dobře už umí fotbal 
hrát… Přijďte se na své děti podívat, určitě nebudete litovat. 

Ale v naší TJ není jenom fotbal. V listopadu jsme se 
s oddílem ASPV zúčastnili okresního kola zimního čtyřboje ve 
Ždírci nad Doubravou. Z patnácti dětí, které za TJ bojovaly, 
postoupily čtyři do krajského kola v Havlíčkově Brodě, kde se 
také neztratily. 

V prosinci nás navštívil Mikuláš s početným doprovodem 
čertů a dvou andělů. Díky ochotě pana ing. Bence jsme mohli 
uspořádat mikulášskou nadílku na sále firmy BeHo ve Starém 
Ransku. Děkujeme panu Bencovi, že nám zdarma zapůjčil tyto 
prostory. 

V lednu nás potom čeká uspořádání tradičního sportovního 
plesu. Budeme ho pořádat ve Vojnově Městci 30. 1. 2010 a hrát 
nám bude POLYVOX z Chotěboře. Všichni jste srdečně zváni!!! 
Prodej lístků bude ještě upřesněn. Tombola, svoz a rozvoz i 
občerstvení je samozřejmostí. Přijďte se pobavit, zatancovat si a 
vyhrát nějakou pěknou cenu. 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se na činnosti 
celé TJ podílí. Zabere to spoustu času, který jsou ochotni věnovat 
druhým tak, aby to všechno fungovalo, jak má. Dále bych chtěla 
poděkovat všem sponzorům, kteří nás podporují, a především 
Městysi Krucemburk, bez jehož pomoci bychom nemohli zajistit 
chod tolika oddílů.  

Přeji všem krásné vánoční svátky a mnoho zdraví, úspěchů a 
pohody v novém roce 2010. 

Za TJ Spartak Staré Ransko Miroslava Slanařová 
 

!!! ANGLI ČTINA !!! 
 

PŘELOŽÍM i DOU ČÍM 
 

Anglicky hovořící Bc. Kateřina Novotná, 
absolventka FF OU, obor Angličtina ve sféře 
podnikání, s praxí ve Švédsku a Irsku, nabízí služby 
v oblasti překladu, doučování např. před maturitní 
zkouškou, ale i procvičování gramatiky či 
konverzace. 
 

tel.: +420 776 577 560        email: kate.n@email.cz 
 

 

KAPR – UŽITEK  I  POT ĚŠENÍ 
Kapr je v moderním světě skutečným darem pro náš 

jídelníček. Přináší našemu tělu většinu toho, co potřebuje: od 
bílkovin s příznivou skladbou aminokyselin přes nenasycené 
mastné kyseliny omega-3 chránící srdce a krevní oběh až  po 
minerální látky a vitamíny (A a D). 

Hodnotu rybího masa doplňují i požitky chuťové. Jemná vůně 
a chuť, možnost kombinace s různými ingrediencemi – to jsou 
vlastnosti, které kapra udržují na vysoké příčce mezi oblíbenými 
jídly. 

JAK S KAPREM SPRÁVNĚ ZACHÁZET  
• Čerstvý chlazený kapr nám v chladničce vydrží při teplotě  
        2-4 °C jeden den, při nasolení a pokapání citronem dva dny. 
• Kapr zmrazený (naši zpracovatelé zamrazují moderní 

šokovou metodou) vydrží při teplotě -18 °C až čtyři měsíce.  
• Před kuchyňskou úpravou rybu pomalu rozmrazíme 

v chladničce (nikdy ne ponořením do teplé vody). 
• Při manipulaci používáme raději prkénko z plastické hmoty. 
• Před vlastní kuchyňskou úpravou jsou důležité tři zásady: 

1) Kapra pod chladnou tekoucí vodou opereme a osušíme. 
2) Pokapeme jej citronovou šťávou, což výrazně zlepší 

chuť masa. Šťávu necháme působit alespoň 15 minut. 
3) Rybu ze všech stran osolíme. Solíme poněkud více, než 

jsme zvyklí. Nic totiž nechutná tak fádně jako málo 
osolená ryba. 

• Pro hlavní jídlo počítáme na osobu s dávkou zhruba 200 g 
opracovaného syrového kapra. 

ŠTĚDROVEČERNÍ SMAŽENÝ KAPR 
Připravíme si 8 porcí 

kapra, 2 vejce, 0,2 l mléka, 
hladkou mouku, strouhanku, 
rostlinný olej (nebo sádlo) 
na smažení, máslo, citron, 
sůl. 

Kapra potřeme citronovou 
šťávou, osolíme a necháme 

v chladničce odležet 12 hodin. Do jedné misky dáme hladkou 
mouku, do druhé v mléce rozšlehaná vejce, do třetí strouhanku. 
Porce kapra osušíme a obalujeme postupně v mouce, vejcích a 
nakonec zlehka ve strouhance. Obalené porce rozložíme na 
plochou mísu (neskládáme na sebe, aby neprovlhly). 

V hlubší pánvi rozpálíme olej (sádlo), vkládáme porce kapra a 
pomalu po obou stranách smažíme dozlatova. Na talíři každou 
porci mírně potřeme rozpuštěným máslem a ozdobíme kolečkem 
citronu. 

ČESKÁ VÁNOČNÍ POLÉVKA 
Připravíme si alespoň 2 kapří hlavy, 

odřezky, jikry/mlíčí a jedlé vnitřnosti. 
Přidat je možno ještě 0,5 kg dalších ryb 
(zejména lína). Dále 1 cibuli, 150 g 
másla, 300 g kořenové zeleniny 
(mrkev, petržel a celer), pepř, zázvor 
nebo muškátový květ, 50 g másla, 50 g 
hladké mouky na jíšku, petrželku a sůl. 

Nastrouhanou kořenovou zeleninu a 
najemno pokrájenou cibulku osmažíme na másle. Když zelenina 
zahnědne, zalijeme ji vodou a přidáme hlavy a odřezky z kapra, 
případně další očištěné ryby. Vše vaříme asi 20 minut. Potom 
polévku přecedíme, osolíme, ochutíme pepřem a zázvorem nebo 
muškátovým květem. Zahustíme světlou máslovou jíškou, 
vložíme jikry/mlíčí a vnitřnosti a ještě asi 10 minut povaříme. 
Odstavíme, přidáme maso z obraných hlav a odřezků, 
petrželovou nať a podáváme s na másle osmaženými kostičkami 
housky. 
Přejeme Vám dobou chuť! 

Zdroj:  www.rybadomaci.cz



 
 

PLESOVÁ SEZONA 
V SOKOLOVNĚ KRUCEMBURK 2010 

 
23. ledna 2010 Farní ples Krucemburk 
13. února 2010 Městys Krucemburk 
27. února 2010 SDH Ždírec nad Doubravou 
 
SOKOLOVNA VOJN ŮV MĚSTEC 
16. ledna 2010 Staročeský ples 
30. ledna 2010 Sportovní ples  
  TJ Staré  Ransko 
 

 
ŠACHOVÝ TURNAJ ZÁSTUPCŮ MAS HAVLÍ ČKŮV KRAJ  

Sdružení obcí a neziskových organizací MAS Havlíčkův kraj pořádá dne 16. 1. 2010 v sokolovně Krucemburk 
setkání, při němž proběhne šachový turnaj zástupců ve zrychlené hře. Přijďte se podívat a podpořit domácí týmy TJ 
Sokol Krucemburk, Městys Krucemburk, TJ Spartak Staré Ransko, SDH Krucemburk, Zemědělská a.s. Krucemburk a 

Farní sbor ČCE Krucemburk. 
                                                                            Začátek v 9:00 hodin. 
Po skončení soutěžního dne se uskuteční dávno zapomenuté odpolední čaje s názvem  ROKOTÉKA , pozvání 

k tanci pro mladé, starší i pokročilé tanečníky a tanečnice. Předpokládaný začátek cca 17:00 hodin.  
Točené pivko a občerstvení po celý den a večer zajištěno.  

Více na www.havlickuvkraj.cz 

 
PPPŘŘŘÍÍÍ JJJEEEMMM NNNÉÉÉ   PPPRRROOOŽŽŽIII TTTÍÍÍ    SSSVVVÁÁÁTTTKKKŮŮŮ   VVVÁÁÁNNNOOOČČČNNNÍÍÍ CCCHHH,,,      

ŠŠŠTTTAAASSSTTTNNNÝÝÝ   AAA   VVVEEESSSEEELLL ÝÝÝ   NNNOOOVVVÝÝÝ   RRROOOKKK    VVVÁÁÁMMM    PPPŘŘŘEEEJJJEEE   RRREEEDDDAAAKKK CCCEEE...   
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Posilovna: 
Pondělí:  16:00  –  21:00 
Středa:   16:00  –  21:00 
Pátek:    16:00  –  18:00 
Sobota: 16:00 –   18:00 
Neděle:    16:00  –  18:00 

Naše služby: 
Posilovna  – nové posilovací stroje značky Trofit 
Spinning  – Autorizované spinningové studio  
Masáže  – Thajské, sportovní a relaxační masáže 

Možnost dárkových poukaz
�

 na 
thajské masáže  –  Dárkové 

permanentky na naše služby 
Na Vaši návšt�vu se t�ší  akreditovaní 

instrukto� i 
Objednání na Spinning  a  masáže:  tel. 777  602 665  M. B� íza – provozovatel  


