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Slunce svítí, sněhy tají,
sněženky se krčí v něm.
Zimní spáči se probouzejí,
raduje se celá zem.
V ranním svitu se rosa třpytí
v lístečkách trav i v listech stromů.
Pilné včelky bzučí, poletují,
hledají pyl a nosí si ho domů.
Ptáčkové si hnízda staví,
vajíčka tam schovávají.
Zvířátka se radují,
že si slunka užijí.
I ti malí zajíci
skákali přes silnici.
Mravenci se předhánějí,
který bude pilnější.
Všechno bzučí, voda hučí,
všechno vstává, i ta tráva.
Slunko volá: Všechno ven,
vždyť je tady jarní den!
L ukáš Brabec

Jaro
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Přišlo jaro zas,
radost má snad každý z nás.
Venku kvete jarní kvítí,
slunce na nás krásně svítí.
Ptáci nová hnízda staví,
ptáčata v nich štěbetají.
Na louce jsou jehňátka,
na dvorku zas kuřátka.
Děti jezdí na kole,
bohužel ne ke škole.
Covid je tu s námi pořád,
je to tedy velký neřád.
Matyáš Svoboda

Sluníčko náramně svítí,
na louce kvete kvítí,
tráva se zelená
a nálada je veselá.
Sníh je už dávno pryč,
v zahradě vykvetl petrklíč.
Žlutý, červený i modrý,
jaro je tady, bude to dobrý.
Nela Pilařová

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A OPRAVA PAMÁTNÍKŮ PADLÝCH NA STARÉM RANSKU
V druhé polovině roku 2020 byly zahájeny
přípravné práce na akci Úprava veřejného
prostranství a oprava památníku padlých
na Starém Ransku. V rámci přípravy akce
se uvažovalo o dvou variantách. Opravit
staré oplocení, nebo oplocení zrušit. Nakonec vyhrála varianta otevřeného prostoru
s dřevěnými kůly, aby automobily neparkovaly na zatravněné ploše. Vypracovali
jsme celkovou koncepci prostranství, do
které Ing. Nicol Sobotková zapracovala výsadbu zeleně. V rámci akce byly vykáceny
neudržované túje a keře. Stanislav Kamarád ze Starého Ranska provedl prořezání
vzrostlé lípy, jasanu a instalaci statické
vazby k zajištění stability lípy. Celkovou
výsadbu zajistila firma Petr Jun z Malochyně u Sobíňova. Pan Karel Losenický z Krucemburku vyrobil a nainstaloval kolem
lípy kruhovou dubovou lavici. Okolo pozemku na místo původního plotu jsou instalovány akátové sloupky od firmy Michal
Starý ze Ždírce nad Doubravou.
Oba památníky padlých byly zrenovovány dle návrhu akademického sochaře
a restaurátora Martina Kovaříka ze Svratky. V horní části obelisku pomníku padlých byla patrná silueta zřejmě plastického
původního státního znaku, který byl v minulosti odstraněn (viz foto). Pan Petr Coufal
ze Starého Ranska nám pomohl s pátráním
po státním znaku, který by byl vhodný pro
osazení zpět na obelisk, a podařilo se. Rodina paní Wieserové z Roškopova nám darovala z rodinné sbírky znak pro účely opravy
pomníku a zaslouží si za to veliké díky.

Celkové náklady na úpravu veřejného
prostranství a opravu památníků činily
253.963 Kč, z toho Kraj Vysočina z Fondu
Vysočiny přispěl částkou 127.000 Kč.
Kamenný pomník připomínající oběti
první světové války byl slavnostně odhalen
28. října 1924. Při té příležitosti promluvili
sociálnědemokratický senátor Ackermann
z Hlinska a odborný učitel Hutař ze Žďáru.
Datum zřízení pomníku obětem druhé světové války umučeným v koncentračních
táborech nám není známo.
Děkujeme všem zúčastněným za spolupráci a věříme, že bude toto místo důstojnou památkou lidí, kteří bojovali za naši
svobodu, a připomínkou pro další generace.
Mgr. Otto Kohout

Původní podoba památníku
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pomník a okolí Po renovaci

Celkový pohled na pomník po opravě
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Z DĚNÍ V MŠ
Zima letos ne a ne přijít, a tak jsme se pustili do přivolání paní Zimy u nás ve školce.
V každé třídě děti vyráběly sněhuláčky, vystřihovaly sněhové vločky, malovaly zimní
obrázky a do vstupní haly vyrobily krásnou výzdobu rodiny sněhuláků, jak jdou
sáňkovat. Různými zimními výrobky byla
vyzdobena celá školka.
Naše školka se zapojila do celoročního
projektu „Se Sokolem do života“ – jedná se
o rozvíjení pohybových aktivit dětí.
A pak přišla konečně zima a sníh. Děti ze
školky každý den chodily lyžovat na hřiště, bobovat na zahradu a užívaly si plnými
doušky sněhovou nadílku. Na konci února
se děti moc těšily na karnevalový rej. Letos
byl v rámci projektu „Masopust v MŠ“ na
téma „Kočička a pejsek na výletě“. Karneval musel být bez rodičů, ale přesto vyzdobená školka přivítala princezny, prince,
různá zvířátka, čarodějnice, kuchaře, kouzelníky, spidermany, kočičky a pejsky.
Den „D“ nastal ve čtvrtek 25. února dopoledne. Karneval mohl začít. Zaměstnanci
MŠ se převlékli za masky pejsků a kočiček

Zprávy z naší ZŠ

a všichni si báječně zatancovali a zasoutěžili. Všude vládl smích a radost z pohybu. Kuchařky se vyznamenaly výborným
občerstvením pro malé mlsné jazýčky. Rej
v maskách se blížil k závěru a dětem se
nechtělo domů. Při odchodu všechny děti
dostaly nafouknutý balonek.
Na měsíc březen bylo naplánováno plno
akcí a aktivit pro děti např. – vítání jara
a těšení se na nejkrásnější jarní svátky Velikonoce se všemi lidovými zvyky a obyčeji

a také na návštěvu slavnostně velikonočně vyzdobeného skanzenu Veselý Kopec.
Z našich plánů sešlo z důvodu pandemie
COVID 19, která uzavřela naši školku.
Zápis do mateřské školy se uskuteční
3. května 2021, podrobnosti budou včas
zveřejněny na našich webových stránkách.
Všem přejeme hodně sluníčka a pohody.
děti a zaměstnanci MŠ

Velikonoční týden a tradice – Nela Mrštíková, 9. třída

Květná neděle

Modrý pondělí

Šedivé úterý

Škaredá středa

Zelený čtvrtek

Velký pátek

Boží hod Velikonoční

Velikonoční pondělí

• do vázy se dávají kočičky, vrbové proutky
• nesmí se péct, aby se nezapekly květy
• Ježíš přichází do Jeruzaléma

• nemračte se nebo vám to zůstane
• pečou se jidáše
• v tento den prodal Jidáš Ježíše
za 30 stříbrných

Bílá sobota

• den smutku a rozjímání
• pálí se ohně
• večer se vracejí zvony do kostelů

• oblékněte si něco modrého
• začíná jarní úklid

• jí se zelené pokrmy
–špenát, kapusta, bylinky
• zvony odlétají do Říma

• konec půstu
• pletou se pomlázky a zdobí vajíčka
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• vymetají se pavučiny v domě

• země se otevírá a vydává své poklady
• nemělo by se pracovat na zahradě

• velikonoční nádivka
• hledání dobrot od zajíčka
• koleda s pomlázkami

Zprávy z naší ZŠ
Máme tu březen, ale místo toho, abychom
se všichni těšili na jaro, procházky a sluníčko, tak se všichni těšíme, až skončí pandemie koronaviru a život se vrátí k normálu. My ve škole jsme věřili, že náš školní
život začne v lednu řadou soutěží a olympiád, jak tomu bývalo v předcházejících
letech. Žáci se vrátili od ledna k distanční
výuce, do školy šli pouze žáci 1. a 2. ročníku. Soutěží bylo velmi málo a všechny se
uskutečnily online. Ale naši žáci nechyběli. Okresní kolo dějepisné soutěže Mladý
historik bylo první online soutěží. Žáci si
s otázkami poradili, Berenika Coufalová
z 9. třídy se umístila na krásném 5. místě,
Michal Zrzavý z 8. třídy na 7. místě a Jakub
Pilař z 9. třídy na 12. místě. V okresním
kole Olympiády z českého jazyka Michal
Zrzavý z 8. třídy řešil online úkoly z jazyka,
logické úkoly na rozvoj jazykového vnímání i slohový úkol. Se všemi úkoly se vypořádal velmi dobře a obsadil 8. místo.
Regionální kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, které pořádá
každoročně SPŠCH Pardubice, se také konalo online. Naši školu reprezentovali žáci
9. třídy: Jan Kasal, Kateřina Procházková,
Kristýna Šulcová. V konkurenci 212 žáků
se umístili na výborných místech: na 8.–11.
Kristýna Šulcová, na 17.–20. Jan Kasal a na
42.–45. Kateřina Procházková.
Online proběhlo okresní kolo Olympiády
v anglickém jazyce, soutěž se skládala ze
dvou částí – poslech a ústní projev. Naši
školu reprezentoval Karel Polívka z 9. třídy.
Z 10 účastníků obsadil výborné 3. místo.
V okresním kole Zeměpisné olympiády
online žáci ve svých kategoriích plnili úkoly ze tří okruhů – práce s atlasem, písemný

ZPRÁVY Z ÚŘADU MĚSTYSE
Vážení Krucemburští, Ranečtí a Hlubočtí,
nemohu si odpustit komentář ohledně chování některých jedinců v době pandemie
Covid-19. Vím, že již bezmála rok žijeme
s tím, že jsme omezováni ve volném pohybu, nemůžeme se účastnit kulturních akcí,
svateb, pohřbů a jiných. Je nezpochybnitelné, že nošení roušek a respirátorů zabraňuje šíření viru a očkování chrání
člověka před vážnými následky onemocnění virem. Věřím
tomu, že většina z Vás nejste
příznivci konspiračních teorií
a neberete současnou situaci
na lehkou váhu. Mrzí mne ale,
že někteří spoluobčané nerespektují opatření, pořádají
tzv. garážové párty a neuvědomují si vážnost situace. Z takovéto akce se potom může nakazit velký
počet lidí, šíření viru se nezastaví a přichází
na řadu zpřísnění opatření a lockdown.

Svět v době pandemie 
a hrdinové v první linii
test geografických znalostí a praktickou
část. Umístění jednotlivých soutěžících
v okresním kole bylo následující: Kategorie
A (6. třída) Viktorie Votavová – 4. místo, Matyáš Svoboda – 8. místo. Kategorie B (7. třída) Kristýna Kohoutová – 6. místo, Roman
Brychnáč – 7. místo a Lenka Beránková –
11. místo. V kategorii C (žáci 8. a 9. třídy) Michal Zrzavý – 8. místo, Jan Šulc – 16. místo
a Barbora Virglová – 17. místo.
V únoru proběhl tradiční masopustní
karneval – tentokrát trochu „netradičně“.
Žáci i paní učitelky byli od rána v kostýmech a užívali si pohádkovou atmosféru.
Odpoledne si každá z tříd udělala soutěžní
a hrací odpoledne. Děti za zvuku pohádkových písniček skládaly obrázky, trefovaly
kroužky na cíl, házely „krmení“ rybičkám
do „rybníků“, sestavovaly dřevěná puzzle,
nafukovaly balonky a podnikaly další podobné karnevalové zábavičky.
Vzhledem k současné situaci spojené
s pandemií koronaviru probíhá soutěž
Po stopách Jana Zrzavého formou dobrovolné domácí práce. Soutěžící si mohou vybrat
z témat: Loutkové divadlo, Krajina bez lidí,
Těším se do školy. Žáci naší školy už pracují
na vytvoření svého „uměleckého dílka“.
Zápis dětí do první třídy pro školní rok
2021–22 se bude konat 12. dubna 2021,
bližší informace budou upřesněny podle
situace a nařízení vlády ČR. Prosíme rodiče
předškoláků, aby sledovali webové stránky
naší školy (www.zskrucemburk.cz).
Čtenářům přejeme hlavně hodně zdraví,
pohody a poklidné svátky jara Velikonoce.
kolektiv zaměstnanců ZŠ Krucemburk

Slovo Starosty
Mrzí mne také, že v Poslanecké sněmovně
mohou sedět zástupci lidu jako pan poslanec Volný, kteří si kvůli svému budoucímu
prospěchu nepodloženými a neodbornými informacemi vytvářejí svoje PR (pí ár),
ovlivňují část nevzdělané veřejnosti
a svolávají nesmyslné demonstrace. Přál
bych těmto lidem, aby si vyzkoušeli práci
zdravotníků na covidových
odděleních, kteří denně bojují
o lidské životy, a ukázali nám,
že se nebojí jít do první linie
bez roušky nebo respirátoru.
Bohužel ani vláda nepracuje, jak by měla, a politickými
rozhodnutími, především premiéra naší země, hraje ruskou
ruletu s našimi životy. Nefunguje krizové řízení, na poslední chvíli se schvaluje pandemický plán
a neustále se vše mění.
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Když jsem se o koronaviru dozvěděla
poprvé, nebrala jsem to vůbec vážně.
Tehdy jsem si ani nemyslela, že by to
mohlo zasáhnout Českou republiku,
natož celý svět. Bylo úplně normální,
že žáci chodí do školy, rodiče do práce, vidět se s rodinou a přáteli kdykoli
a v jakémkoli počtu. Mohli jsme si zajít
na večeři do restaurace nebo jít prostě
do kina nebo divadla. Dříve jsme si nemuseli hlídat, zda u sebe máme roušku,
když jdeme třeba jen do obchodu.
Ale postupně se začalo vše zavírat. Asi
každý žák byl rád ze zavření škol. Jenže
nikdo nepočítal s tím, že se to bude táhnout tak dlouho. Na konci jara a v létě to
vypadalo, že se situace zlepšuje a je pod
kontrolou. Jakmile jsme nastoupili do
školy do dalšího ročníku, za pár týdnů
jsme byli opět doma. Na začátku 8. třídy
jsem řekla, že si ty poslední dva roky na
základní škole chci užít. Myslela jsem
hlavně spolužáky, samozřejmě. Jenže na
začátku druhého pololetí zavřeli školy,
takže jsem se s většinou třídy neviděla
několik měsíců.
No a teď už je druhé pololetí 9. třídy
a do přijímaček zbývají necelé dva měsíce. Dost lidí říká, jak je hrozné, že se
nikam nemůže. Mně to nejdřív ani nevadilo, ale před pár dny jsem si uvědomila, že vlastně kromě školy a mých povinností nic jiného nedělám. Takže mi
najednou začalo být líto, že nemůžu nic
podniknout a vypadnout z domu.
Pracovníci v nemocnicích to musí mít
teď těžké. Všude na internetu píšou, jak
je málo lékařů a zdravotních sestřiček,
v práci mají hodně napilno. Doufám, že
se situace co nejdřív zlepší, i když podle
mě to bude ještě na dlouho, než se toho
viru zbavíme.
Kristýna Šulcová

Vážení spoluobčané,
buďme prosím ohleduplní k našim spoluobčanům a snažme se chránit zdraví naše
i našich blízkých. Udržíme-li ještě nějakou
dobu disciplínu a národ se proočkuje, věřím, že se vrátíme postupně do normálního života a budeme se s našimi rodiči
a prarodiči těšit z úspěchů našich dětí, které se vrátí do školních lavic.
Přeji Vám příjemné prožití velikonočních svátků, pevné zdraví a optimistického
ducha.
Mgr. Otto Kohout

„Svoboda bez vzdělání je nebezpečná,
vzdělání bez svobody je zbytečné.“
John Fitzgerald Kennedy

ZPRÁVY starosty Z ÚM
V době, kdy píšeme tento článek, se má situace tak, že vláda vymyslela urychlení
očkování tím, že budou moci očkovat v obcích i praktičtí lékaři. Nejsou naočkováni
senioři 80+ a v centrálním registru zůstali
viset nenaočkovaní zdravotníci. Ministerstvo zdravotnictví předložilo novou metodiku prioritních skupin a začalo očkovat
pedagogy. Problém je v tom, že ministerstvo vysoutěžilo firmu, která má zavážet
vakcíny i do ordinací praktických lékařů.
Buďto ale nemá kapacity na rozvoz, nebo
nejsou vakcíny. Mimoto si praktický lékař
musí zajistit sám stříkačky a jehly. To je bohužel i případ ordinace MUDr. Jindřicha
Turinského v Krucemburku. Pan doktor
je připraven očkovat a má zaregistrováno
140 pacientů k očkování, ale nemá očkovací látku. Dalším problémem je to, že distribuční firma Ministerstva zdravotnictví nerozváží vakcíny po méně než 100 kusech.
Praktický lékař tedy může naočkovat 100
pacientů a dalších 40 bude muset čekat
na registraci stého pacienta v ordinaci,

Očkování proti viru Covid-19
aby systém uvolnil a distribuoval vakcínu.
Přestože očkování u praktiků řídí výhradně Ministerstvo zdravotnictví, hejtman
Kraje Vysočina Vítězslav Schrek se k této
situaci postavil čelem a zajistil v krajských
lékárnách rozdělení vakcín po 50 kusech
a jejich závoz do ordinací praktických lékařů. Problém je ovšem v tom, že vakcín není
dostatek, nebo byla přidělena do jiných
krajů. Pro představu: v lednu bylo 55 %
vakcín, které dorazily do ČR, rozděleno
mezi 3 kraje. Praha, Středočeský kraj a Jihomoravský kraj tak mohly očkovat a zbylých 11 krajů mělo smůlu. Jak tedy funguje
centrální registrační systém a kdo ho řídí
a mění neustále podmínky, když se vakcí-
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ny nerozdělují do krajů poměrně dle počtu
prioritních skupin? To je otázka na premiéra Andreje Babiše a ministra zdravotnictví
Jana Blatného.
V současné době se můžete přihlašovat
k očkování přes centrální registr, nebo přes
svého obvodního lékaře. Dejte ale pozor
na to, že po registraci v centrálním registru se budete očkovat v očkovacím centru,
a ne u svého lékaře. Když si to rozmyslíte po registraci a budete se chtít očkovat
u obvodního lékaře, musíte nejprve zrušit
registraci na lince 1221. To je ale možné
pouze z vážných důvodů.
Nejbližší očkovací centra jsou nyní v Havlíčkově Brodě a Žďáře nad Sázavou.

Důležité kontakty:
Centrální informační linka: ........................................................... 1221
Covid linka Kraje Vysočina: .......................................................... 564 602 602
Senior Point Havlíčkův Brod (telefonická pomoc s registrací)....... 723 902 099
PO – NE 10.00 – 15.00 hodin

Biocentrum mlýnské rybníky
Po několika letech příprav se nám podařilo získat stavební
povolení na opravu rybníků Zadní a Macurův. Projekt pod
názvem Biocentrum Mlýnské rybníky byl podpořen z dotací Operačního programu životního prostředí 2014–2020
částkou 12,5 mil. korun. Celkové náklady akce by měly
činit 14 milionů korun. V březnu bylo třeba rybníky dle
stanoviska CHKO Žďárské vrchy vypustit. Stavba by měla
být zahájena v průběhu května tohoto roku a ukončena
v srpnu roku 2022.

Oprava pomníku padlých na náměstí
V tomto roce se uskuteční oprava pomníku padlých v první a druhé světové válce v horní části náměstí Jana Zrzavého. V rámci akce
bude odstraněna opěrná zeď s oplocením. Pomník bude kompletně zrestaurován, k němu bude vybudováno nové kamenné schodiště a vysazena zeleň. Celkový koncept z pera Ing. arch. Davida
Ptáčka zastupitelé schválili na svém zasedání. Restaurátorské
práce provede akademický sochař a restaurátor Martin Kovařík ze Svratky. Celkové náklady akce jsou vyčísleny na bezmála
500.000 Kč s tím, že jsme požádali Fond Vysočiny o 50% dotaci.

Nová zrcadla na hlavní silnici
V průběhu zimy naistalovala Krajská správa a údržba
silnic Kraje Vysočina nová vyhřívaná zrcadla na hlavní
silnici u výjezdu z ulice Hlubocká. Chci tímto poděkovat
zástupcům Krajské správy silnic panu Viktorovi, panu Netolickému a panu Málkovi z odboru dopravy v Chotěboři,
že podpořili naši žádost a vyhodnotili správně důležitost
výměny s ohledem na počet projíždějících vozidel a nepřehlednost dopravní situace. Dále tímto děkuji rodině
Kadlecových, kteří obci dovolili připojení zrcadel na jejich
rozvod elektrické energie.

Ježíškova vnoučata – Dáme výtah
V prosinci 2020 bylo Nadačnímu fondu Českého
rozhlasu zasláno na účet 253.629 Kč z akce „Dáme
výtah“. Tyto prostředky byly použity v rámci projektu Ježíškova vnoučata na splnění přání seniorů,
jak bylo domluveno při přípravě akce „Dáme výtah“.
Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili, a věříme,
že dary z těchto prostředků udělají seniorům radost.
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Zubní ordinace Krucemburk – MUDr. Iva Dlouhá
Vzhledem k tomu, že se současná vláda
nepostará o zajištění dostupné lékařské
(zubní) péče na malých obcích, jsou obce
postaveny do situace „najdi si sám svého
lékaře“. To je samozřejmě nadlidský úkol,
který se při počtu zubních lékařů v ČR
dá těžko splnit. V Krucemburku se nám
to ale podařilo a zastupitelé na únorovém
zasedání schválili zřízení zubní ordinace:
podpořili investici do vybavení zubní or-

INFORMACE Z KRONIKY

dinace ve výši 1.500.000 Kč a bezúročnou
půjčku na dovybavení ordinace ve výši
500.000 Kč. V současné době probíhají
jednání s paní doktorkou MUDr. Ivou Dlouhou o podmínkách pronájmu a zahájení
činnosti. Předpokládaný termín otevření
ordinace je v druhé polovině tohoto roku.
O termínu otevření ordinace Vás budeme
včas informovat.
Mgr. Otto Kohout

Poděkování
V minulých měsících zemřeli dva významní představitelé naší obce. Chceme tímto
za Úřad městyse a redakční radu časopisu
Domov vyjádřit poděkování za jejich práci
pro obec krátkou zmínkou o jejich životě.
22. října 2020 zemřel Jiří Kohl. Krucemburský rodák po vyučení dřevomodelářem
na Starém Ransku pracoval ve Východočeských dřevařských závodech, závod Křížová (dnešní Intermont), od roku 1954 byl
jeho vedoucím. V té době došlo k rozšíření
závodu i jeho sortimentu – z výroby zasklených oken a dveří k výrobě zařízení pro obchody, restaurace, kanceláře a rekreační
střediska. Od roku 1954 byl J. Kohl zastupitelem Místního národního výboru v Křížové (v letech 1957–60 byl členem rady),
zároveň pracoval v různých komisích.
V letech 1956–57 zastupoval nemocného
předsedu MNV. Roku 1964 – v té době byl
vedoucím dřevařského závodu (pozdějších Východočeských dřevařských závodů)

ve Ždírci – byl zvolen poslancem Okresního národního výboru v Havlíčkově Brodě,
v 80. letech byl poslancem Krajského národního výboru Východočeského kraje.
8. února 2021 zemřel Zdeněk Kittnar.
Mládí prožil ve Velkém Meziříčí. Po maturitě a krátkém působení v Ostravě přišel roku
1966 do tehdejší Křížové a pracoval v koželužně. Od roku 1977 byl tajemníkem a v letech 1986 až 1990 předsedou místního národního výboru. V té době byla vystavěna
budova mateřské školky, přestavěna budova místního národního výboru a začala výstavba zdravotního střediska. Vybudování
vodojemu U Tří křížů a rekonstrukce vodovodu vyřešily problémy se zásobováním
pitnou vodou. Proběhla oprava hlavní silnice obcí a rekonstrukce kanalizace, došlo
k celkové úpravě náměstí. Rekonstruovány
byly také některé veřejné budovy – škola
(střecha, přestavba kotelny), Družstevní
dům, v domě čp. 185 byly zřízeny byty.

Ke dni 31. prosince 2020 mělo v naší
obci trvalý pobyt 1.588 obyvatel (810
mužů a 778 žen). Z toho v Krucemburku mělo trvalý pobyt 1.346 obyvatel (683 mužů a 663 žen), na Starém Ransku 181 obyvatel (99 mužů
a 82 žen) a v Hluboké 61 obyvatel
(28 mužů a 33 žen).
V roce 2020 se v naší obci narodilo
celkem 22 dětí a zemřelo 22 občanů
(nejmladší ve věku 52 let a nejstarší
ve věku 99 let).
29. října 2020 zemřela ve věku nedožitých sto let paní Věra Rédlová.
Byla několik let nejstarší občankou
Krucemburku.
Životní jubilea v roce 2020
70 let ....... 28 občanů
75 let ....... 13 občanů
80 let ....... 10 občanů
85 let ....... 3 občané
86 let ....... 6 občanů
87 let ....... 7 občanů
88 let ....... 4 občané
89 let ....... 6 občanů
90 let ....... 3 občané
91 let ....... 2 občané
92 let ....... 3 občané
94 let ....... 1 občan
95 let ....... 1 občan
99 let ....... 1 občan

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V Krucemburku, Starém Ransku a Hluboké se vykoledovalo 36.108 korun.
Všem dárcům děkujeme.

ZEMŘEL PAVEL VOMELA
Na sklonku minulého roku – 28. prosince
2020 – zemřel v havlíčkobrodské nemocnici po krátké nemoci Pavel Vomela, zakládající člen a dlouholetý předseda Spolku
přátel Krucemburku a člen redakční rady
čtvrtletníku Domov.
Narodil se 14. června 1941 v Krucemburku, zde absolvoval základní školu,
poté se vyučil strojním zámečníkem
a – kromě vojenské služby (1960–62)
– byl zaměstnán až do roku 1969
v podniku Tesla Pardubice. Poté odešel do chotěbořských strojíren, kde
pracoval jako strojní zámečník až do
odchodu do důchodu (2002).
P. Vomela se věnoval regionální historii: početné články o ní publikoval
v periodikách Cesta Vysočiny, Chotěbořské echo, Naše noviny aj. Vydal také
několik brožur o historii Krucemburku
(Významné osobnosti mající vztah ke
Krucemburku, 2002; Řemesla a živ-

nosti v Krucemburku. Dávná historie a současnost krucemburských továren, 2004),
přispěl do almanachů k výročím Krucemburku (2001, 2011). Nezanedbatelný byl
jeho autorský podíl na publikaci Krucemburk, Staré Ransko a Hluboká v proměnách
staletí (2018). Velkou pozornost věnoval
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zejména období druhé světové války
a osvobození: spoluautorsky se podílel
na publikacích Partyzánská odysea a osud
Věry Pilařové (2012) a Partyzáni Vysočiny
a krvavý konec války (2015). O tématu přednášel nejen v Krucemburku (základní škola, Dům s pečovatelskou službou), ale také
např. v Chotěboři.
P. Vomela byl velkým patriotem
Krucemburku. Byl předsedou Spolku
přátel Krucemburku, členem Společnosti Jana Zrzavého a Českého zahrádkářského svazu. Pracoval v redakční radě čtvrtletníku Domov, v němž
publikoval množství článků z dějin
Krucemburku a okolí, o osobnostech
spojených s Krucemburkem a také
pravidelně informoval o práci Spolku
přátel Krucemburku.
Za Úřad městyse a za redakční radu
časopisu Domov děkujeme panu Pavlu
Vomelovi za jeho práci.

ZPRÁVY Z ÚŘADU MĚSTYSE
Od 1. ledna 2021 je v platnosti nový zákon
o odpadech a s ním mimo jiné změna v platbě tzv. skládkovacího poplatku. Za ukládání využitelných odpadů na skládky, mezi
které patří též komunální a objemný odpad,
je stanovena nově výše 800 Kč/t, tj. zvýšení o 300 Kč za tunu. Obec může uplatnit
slevu, ale pouze do výše počet obyvatel
obce × 200 kg. Pokud bude větší množství,
bude již účtováno za plnou cenu. Poplatek
za skládkovné se bude každý rok zvyšovat
až na částku 1.850 Kč/t a na druhou stranu
snižovat množství kg odpadu na osobu za
rok – každý rok o 10 kg méně.
Pro porovnání dle naší evidence:
rok 2019 – 205 kg odpadu na obyvatele,
rok 2020 – 242 kg odpadu na obyvatele
Z evidence je patrné, že díky pandemické
situaci se nám množství KO a také objemného odpadu za loňský rok výrazně zvýšilo, i když se nám zvýšil i tříděný odpad.
To je pro nás dobrá zpráva – TŘÍDÍME.
Musíme se tedy zaměřit na správné třídění
odpadu, abychom docílili požadovaného
snížení množství komunálního odpadu.
Několik poznatků z obcí. Do velkoobjemového kontejneru v Hluboké dávat
opravdu jen komunální odpad – je tam vyhazována suť, dlaždice, plasty, plechovky
od barev, textil, klestí apod. K tomu opravdu tento kontejner neslouží, po obci jsou
rozmístěny kontejnery na tříděný odpad,
tak nemůže být snad žádný problém s tříděním. Je třeba začít více využívat sběrný
dvůr a např. suť, klestí, nebezpečný odpad.
textil a jiné tam vozit.
Na Starém Ransku do komunálního odpadu nepatří větve – viz foto. Pokud se tato
situace v tomto nezlepší, budeme nuceni
kontejnery na KO z obcí odebrat a každý
občan bude dávat KO pouze do svých popelnic v domácnostech.

ODPADY
Dále bych chtěla touto cestou poprosit občany, aby využívali všechny kontejnery na
tříděný odpad v obci, máme jich rozmístěno
dost (posílili jsme plast na některých stanovištích). Pokud tedy přijedete ke kontejneru, který je již plný, nenechávejte odpad vedle něj, ale dovezte na jiné stanoviště, popř.
na SD. Již opět máme otevřeno 3× týdně a po
dohodě s obsluhou i v jiné dny.
Co se týká papíru, je třeba krabice rozložit, zmačkat, aby se do kontejneru vešlo
co nejvíce. Pokud se tam hází celé krabice,
zabírá to mnoho místa a pak jsou kontejnery hned naplněné. Svozová firma nám fakturuje za výsyp kontejneru, ne za množství
v něm.
Svoz kontejnerů na plast byl zredukován
na 1× týdně, z tohoto důvodu byl na některých více využívaných stáních přidán kontejner. Na Viničkách se bohužel nevešel,
proto byl nový kontejner na plast přidán
k bytovce (zelené), rovněž Na Viničkách.
Po obci jsou rozmístěny kontejnery na
BIO ODPAD – nepatří tam větve, klestí,
na velké množství zeleně primárně využívejte sběrný dvůr.
Upozornění pro občany: Od dubna
bude na SD přijímána demoliční suť pouze
vytříděná, nábytek demontovaný – rozbitý (ne celé skříně, komody apod.), taktéž
bude nový ceník vybraných komodit.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem,
kdo třídí odpad a není mu lhostejné, jak
a kam co vyhodí.
Dagmar Sobotková

i

SBĚRNÝ DVŮR
Krucemburk
Sběrný dvůr bude
od 2. 4. 2021
do 5. 4. 2021
UZAVŘEN

VANDALSTVÍ V OBCI

!

Pokud fyzická osoba odkládá
odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému
v rozporu s obecním systémem
(na jiná místa, do jiných kontejnerů apod.), dopouští se mj. přestupku podle zákona o odpadech,
za který mu lze uložit pokutu až do
výše 50.000 Kč. Dle povahy odpadu
(např. nebezpečný odpad) se může
jednat i o jiné, závažnější, skutkové
podstaty přestupku, za něž lze uložit i vyšší sankce.
Zdroj: Sdružení místních samospráv ČR

•
•
•
•

Pracovní doba po dobu letního času
Pondělí ............... 14–16 hodin
Středa ................. 14–16 hodin
Pátek .................. 14–16 hodin
Sobota ................ 9–11 hodin

po dobu zimního času
• Sobota ................ 9–11 hodin

Již několik týdnů dochází v obci ke sprejerství. Začalo to na fasádě firmy Elasta
Vestil a s téměř týdenní pravidelností to
pokračuje dál. Ničí se tím nejen majetek
občanů, ale také majetek městyse Krucemburk – popelnice na sběrných místech, odpadkové koše, pilíře a v poslední
době již i budovy v rekreačním areálu
u rybníka Řeka. Tzv. umělec si asi neuvědomuje, že ničí svými výtvory cizí majetek
a tím páchá trestný čin. Vše jsme nahlásili
policii a je to v šetření. Obracíme se také
na všechny občany, aby byli v této věci nápomocni, jakýkoliv poznatek či postřeh o pohybu vandalů nahlásili na Úřad městyse, a pomohli tak zabránit dalšímu ničení majetku. Děkujeme za spolupráci.
Dagmar Sobotková
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POLICIE ČR INFORMUJE
Vážení spoluobčané, dovoluji si vás seznámit s některými případy trestné činnosti,
které evidovali a šetřili policisté v průběhu
měsíců prosinec 2020 až únor 2021 v obvodním oddělení PČR Chotěboř.
Případy krádeží
• Neznámý pachatel v době od 19 hodin 8.
12. do 5.45 hodin 9. 12. 2020 v obci Oudoleň rozbil nezjištěným způsobem pravé
přední okénko u zaparkovaného vozidla,
čímž na vozidle způsobil škodu 3.000 Kč.
Z tohoto vozidla následně odcizil černou
koženou peněženku s doklady, platebními kartami a dále hotovost 5.000 Kč.
Jednáním neznámého pachatele vznikla
poškozenému celková škoda 8.200 Kč.
Případ poškození cizí věci
• Neznámý pachatel v době od 16. do 17. 1.
2021 v Krucemburku (v ulici Tkalcovská)

postříkal černým sprejem hlavní stěnu
budovy zdejší továrny z přilehlé ulice
Koželužské a dále stejnou barvou a v obdobném stylu postříkal sokly rampy situované u hlavní budovy téže továrny.
• Neznámý pachatel v době od 20. 1. do
4. 2. 2021 ve Ždírci nad Doubravou (v ulici
Spojovací u bytového domu čp. 483) posprejoval fialovou barvou vnější omítku
domu a vyhotovil nápis „FATAL“. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení.
Případ řízení motorového vozidla pod
vlivem alkoholu
• Policisté z obvodního oddělení Policie
České republiky v Chotěboři 1. 2. v ranních hodinách prováděli dohled nad
bezpečností a plynulostí silničního provozu ve Ždírci nad Doubravou. V ulici
Průmyslová na parkovišti benzinové
čerpací stanice kontrolovali šestačtyři-

www.scitani.cz

OZNÁMENÍ

cetiletého řidiče osobního motorového
vozidla tovární značky Škoda Octavia,
který při prováděném úkonu přiznal
policistům požití alkoholu před jízdou. V rámci silniční kontroly byl řidič
vyzván k provedení dechové zkoušky
přístrojem Alcotest 7510, té se na výzvu
podrobil. Tato zkouška vykázala u řidiče
pozitivní hodnotu 2,12 promile alkoholu
v dechu, opakovaná dechová zkouška
vykázala pozitivní hodnotu 2,02 promile
alkoholu v dechu. Policisté poučili řidiče
o jeho právu požádat o lékařské vyšetření, které je spojené s odběrem krve ve
zdravotnickém zařízení. O toto vyšetření
řidič nepožádal. V průběhu prováděných úkonů byla řidiči zakázána další
jízda a policisté ve věci následně zahájili
úkony trestního řízení.
pprap. Ondřej Lauda, vrchní asistent

INFORMACE ZE 43.–47.
ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE

Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
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43. zasedání – 21. 12. 2020
RM schvaluje:
* Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
na stavební práce na ohradní zdi evangelického hřbitova uzavřené se společností PETRAlaan (Světlá nad Sázavou).
Předmětem dodatku je změna ceny díla
na částku 1.352.888,30 Kč včetně DPH.
* Rozpočtové opatření č. 1 příspěvkové
organizace ZŠ Krucemburk dle žádosti
ze dne 11. 12. 2020.
* Směrnice
Městyse
Krucemburk
č. 1/2021, 2/2021, 4/2021, 5/2021, 8/2021,
12/2021, 15/2021.
* Uzavření Smlouvy o dílo s firmou ENVIREX (Chotěboř) na odběr a rozbory
vzorků z ČOV pro rok 2021. Cena jednoho
vzorku činí 990 Kč bez DPH.
* Objednávku vystoupení, případně
uzavření smlouvy o hudební produkci
s hudební skupinou Mňága a Žďorp. Hudební vystoupení se bude konat dne 20.
8. 2021 a bude součástí programu v rámci
připravovaných oslav 780 let obce.
44. zasedání – 30. 12. 2020
RM schvaluje:
* Rozpočtové opatření č. 17/2020.
45. zasedání – 18. 1. 2021
RM schvaluje:
* Záměr prodeje stavebního pozemku
v lokalitě Pod Včelínem pro 4. kolo veřejné soutěže.
* Záměr prodeje pozemku parc. č. 413/10 o
výměře 171 m2 v k. ú. Hluboká a pozemku
parc. č. 413/20 o výměře 160 m² odděleného geometrickým plánem č. 155-63/2020
od pozemku parc. č. 413/1 v k. ú. Hluboká.

Pokračování – Zasedání RM

* Uzavření Smlouvy o poskytování služeb dotačního managementu na administraci projektu plánované výzvy „MAS
Havlíčkův kraj – IROP – Infrastruktura
pro vzdělávání a celoživotní učení III“
s firmou Z + M Partner (Ostrava-Moravská
Ostrava).
* Uzavření smlouvy o dílo na instalaci
a konfiguraci knihovního systému Tritius a převod dat ze stávajícího systému
s firmou Tritius Solutions (Brno) za cenu
12.100 Kč včetně DPH.
46. zasedání – 1. 2. 2021
RM schvaluje:
* Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo
na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce
a dostavba Úřadu městyse Krucemburk“
s firmou Ing. Zdeněk Hulínský (Humpolec). Předmětem dodatku je změna ceny
díla na částku 367.000 Kč bez DPH. Cena
se mění z důvodu požadovaných změn
projekčních prací, které byly projednány
na zasedání ZM v roce 2020.
* Proplacení faktury za výměnu kotlů
v Domě s pečovatelskou službou od firmy Milan Pečenka (Krucemburk) ve výši
99.749,04 Kč bez DPH.
* Nákup požadovaného dovybavení
technik a zásahové výstroje jednotky
SDH Krucemburk.
* Závazné ukazatele pro ZŠ Krucemburk
na rok 2021 – 1.300.000 Kč.
* Závazné ukazatele pro MŠ Krucemburk
na rok 2021 – 998 000 Kč.
* Podání žádosti o dotaci na opravu kovového kříže s korpusem Krista na katolickém hřbitově v Krucemburku poskytovanou Ministerstvem zemědělství
ČR z programu 129 662-21 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
* Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci Památníku padlých I. a II. světové války na náměstí Jana Zrzavého
poskytovanou Krajem Vysočina z Fondu
Vysočiny z programu „Památky 2021“.
* Rozúčtování nákladů za opakující
se opravy odpadu v bytovém domě čp.
345 mezi nájemníky, kteří jsou na odpad
napojeni.
RM souhlasí:
* S navrženým řešením stavebních
úprav a s návrhem interiérů ÚM. Prezentaci provedl Ing. Arch. David Ptáček.
* S podáním žádosti o podporu projektu „Stavební úpravy a vybavení odborné
učebny fyziky a chemie“ z Integrovaného
regionálního operačního programu, výzva č. 7 MAS Havlíčkův kraj – IROP – „Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní
učení III“ s předfinancováním projektu
v době realizace a s financováním spoluúčasti ve výši 5 % a s provedením tech-

nického zhodnocení majetku dotčeného realizací projektu a udržení výstupu
projektu min. po dobu udržitelnosti (5 let)
od finančního vypořádání projektu.
RM nesouhlasí:
* S prodejem pozemků na výstavbu garáží u Myslivecké klubovny z důvodu plánované výstavby rodinných domů v této
lokalitě. ZM bude předložen návrh na vyčlenění pozemků pro výstavbu garáží
v průmyslové zóně.
RM pověřuje:
* Starostu zajištěním cenové nabídky
na opravu cyklostezky mezi Krucemburkem a Vojnovým Městcem.
47. zasedání – 15. 2. 2021
RM schvaluje:
* Účetní závěrku ZŠ za rok 2020 k 31. 12.
2020 bez výhrad.
* Účetní závěrku MŠ za rok 2020 k 31. 12.
2020 bez výhrad.
* Roční registrační poplatek pro čtenáře knihovny v Krucemburku a na Starém
Ransku pro děti do 15 let 30 Kč a pro dospělé 100 Kč.
* Uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo
uzavřené 4. 4. 2019 s Ing. Zdeňkem Hulínským (Humpolec) na vypracování
projektové dokumentace na rekonstrukci
a dostavbu ÚM Krucemburk. Předmětem
dodatku je dohoda o postoupení smlouvy
o dílo na společnost MASTERPLAN projektanti (Humpolec).
* Převedení prostředků z hospodářského výsledku MŠ za rok 2020 ve výši
1.972,01 Kč do fondu rezerv.
* Uzavření Dohody vlastníků provozně
souvisejících vodovodů se společností
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod
na zajištění plynulého a bezpečného
provozu vodovodu v obytném souboru
rodinných domů v lokalitě Pod Včelínem.
* Záměr směny pozemku ve vlastnictví obce Slavětín parc. č. 49/21 o výměře
1.524 m² v k. ú. Slavětín u Oudoleně odděleného geometrickým plánem č. 1491234/2020 od pozemku parc. č. 49/13 a pozemku ve spoluvlastnictví podílnických
obcí LDO Přibyslav parc. č. 409/19 o výměře 1.524 m² v k. ú. Staré Ransko odděleného geometrickým plánem č. 246-1071/2017
od pozemku parc. č. 409/3.
* Vyřazení majetku z evidence z důvodu
vrácení chladící skříně DR 200/S prodejci
z důvodu nevyhovujících rozměrů.
* Proplacení faktury za zpracování
oznámení podlimitního záměru a místní úpravu provozu – samostatné řízení
dopravního značení na akci Průmyslová
zóna od firmy ateliér EFEKT, Michal Topolovský (Havlíčkův Brod) v celkové výši
29.000 Kč.
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* Zadávací dokumentaci včetně všech
příloh k projektu Biocentrum Mlýnské
rybníky k veřejné soutěži.
* Uzavření Příkazní smlouvy č. 01120
na zajištění realizačního managementu
projektu Biocentrum Mlýnské rybníky
s firmou KOINVEST CZ (Třebíč) za celkovou cenu 50.000 Kč.
* Uzavření Příkazní smlouvy č. 0720
na zpracování zadávací dokumentace
pro výběr zhotovitele a organizaci výběrového řízení projektu Biocentrum Mlýnské rybníky s firmou KOINVEST (Třebíč)
za cenu 42.350 Kč včetně DPH.
* Uzavření Příkazní smlouvy č. 0520
na výkon autorského dozoru a technického dozoru investora projektu Biocentrum Mlýnské rybníky s firmou KOINVEST
(Třebíč) za cenu 181.500 Kč včetně DPH.
* Uzavření Příkazní smlouvy č. 0320
na zpracování projektové dokumentace
pro provedení stavby Biocentrum Mlýnské rybníky s firmou KOINVEST (Třebíč)
za cenu 153.670 Kč včetně DPH.
RM bere na vědomí:
* Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krucemburk za rok
2020 provedeného pracovníky Krajského
úřadu Kraje Vysočina. Při přezkoumání
hospodaření městyse Krucemburk za rok
2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
* Návrh na směnu části pozemku parc.
č. 226/1 v k. ú. Staré Ransko a navrhuje
místní šetření v jarních měsících.
* Připravované akce a projekty.

INFORMACE ZE 13. A 14.
ZASEDÁNÍ ZM
13. zasedání – 9. 12. 2020
ZM schvaluje:
* Rozpočtové opatření č. 16/2020.
* Rozpočet pro rok 2021 jako schodkový.
Schodek ve výši 9.676.870 Kč bude financován z přebytku minulých let.
* Střednědobý výhled rozpočtu na roky
2022–2025.
* Uzavření Darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru pro projekt Ježíškova vnoučata Nadačnímu fondu Českého rozhlasu ve výši 253.629 Kč z akce
„Dáme výtah“.
* Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
č. 8/2020 na obnovu interiéru v kostele
sv. Mikuláše v Krucemburku provedenou
v roce 2020 s Římskokatolickou farností
Krucemburk. Výše poskytnuté dotace
činí 122.547 Kč.
* Uzavření „Dodatku č. 3 ke Smlouvě
o výpůjčce ze dne 15. 12. 2016“, budovy ZŠ dalšího majetku s vypůjčitelem
ZŠ Krucemburk.

* Odkup pozemku parc. č. 226/1 o výměře 1.349 m² v k. ú. Staré Ransko za cenu
20 Kč/m² od majitelů pana L. O. (Staré
Ransko) a paní O. K. (Hradec Králové).
* Odkup pozemku parc. č. 229/11 o výměře 1.502 m² v k. ú. Staré Ransko za cenu
20 Kč/m² od majitelů pana L. O. (Staré
Ransko) a paní O. K. (Hradec Králové).
* Odpis pohledávek pana M. Č. a paní
V. Č. ve výši 62.527 Kč, paní M. Č. ve výši
78.203 Kč a firmy KAPLET G. ve výši
30.000 Kč. Pohledávky budou dále vedeny v účetnictví na podrozvahových
účtech pro případné možnosti vymožení.
* Nový název ulice „Pod Včelínem“ v lokalitě výstavby 13 nových rodinných domů.
* Podání žádosti o dotaci na MMR ČR,
program Podpora rozvoje regionů 2021,
podprogram Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotační titul DT 117d8210A –
Podpora obnovy místních komunikací.
Žádost bude podána na opravy komunikací v ulici Zahradní a Českobratrská,
ulice Koželužská a Augustina Skřivana
budou řešeny v další etapě. Dotace je poskytována až do výše 80 % uznatelných
nákladů akce do max. 10.000.000 Kč.
Předpokládané náklady stavby jsou
7.000.000 Kč vč. DPH. ZM schvaluje spolufinancování této akce.
* Podání žádosti o dotaci na MMR ČR,
program Podpora rozvoje regionů 2021,
podprogram Podpora obnovy a rozvoje
venkova, DT 117d8210E – Rekonstrukce
a přestavba veřejných budov. Dotace je poskytována až do výše 80 % uznatelných nákladů akce, max. do výše 10.000.000 Kč.
Žádost bude podána na 1. etapu stavebních úprav Úřadu městyse. Předpokládané náklady stavby jsou včetně ostatních
nákladů 19.000.000 Kč vč. DPH. V případě
poskytnutí dotace zastupitelé schvalují
spolufinancování této akce prostřednictvím úvěru.
* Záměr podání žádosti o dotaci z IROP
na plánovanou výzvu „Infrastruktura pro
předškolní vzdělávání, Infrastruktura základních škol, infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“.
ZM souhlasí:
* S navrženým řešením odkanalizování
Starého Ranska.
ZM neschvaluje:
* Vklad části pozemku parc. č. 293/16
v k. ú. Hluboká do základního kapitálu
společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.
ZM ukládá:
* RM zajistit zahájení projekčních prací
kanalizace na Starém Ransku. Zároveň
bude řešena i možnost následného připojení průmyslové zóny ke kanalizaci vedoucí ze Starého Ranska.

ZM stanovuje:
* Ve výdajové části rozpočtu nesmí být příkazcem operace překročen stanovený
objem běžných a kapitálových výdajů
dle jednotlivých paragrafů schváleného
rozpočtu roku 2021. V rámci paragrafů
se však změna v jednotlivých položkách
rozpočtu povoluje. Rozpis schváleného
rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky 323/2002 Sb.
je v kompetenci správce rozpočtu (hospodářky městyse) po schválení starostou
městyse.
ZM zmocňuje:
* RM ke schválení rozpočtového opatření č. 17/2020.
14. zasedání – 24. 2. 2021
ZM schvaluje:
* Závěrečný účet městyse Krucemburk
za rok 2020 bez výhrad.
* Účetní závěrku městyse Krucemburk
za rok 2020 bez výhrad.
* Investici do vybavení zubní ordinace
MUDr. Ivy Dlouhé ve výši 1.500.000 Kč.
* Uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky na vybavení ordinace
ve výši 500.000 Kč se splatností do pěti
let od uzavření smlouvy s MUDr. Ivou
Dlouhou.
* Rozpočtové opatření č. 1/2021.
* Prodej pozemku parc. číslo 341/18 o výměře 1.110 m² dle geometrického plánu
č. 821-207/2019 v k. ú. Krucemburk žadatelům P. K. a V. K. (Brno) za cenu 980 Kč/
m² včetně DPH.
* Prodej pozemku parc. č. 413/10 o výměře 171 m2 v k. ú. Hluboká a pozemku parc.
č. 413/20 o výměře 160 m² odděleného
geometrickým plánem č. 155-63/2020
od pozemku parc. č. 413/1 v k. ú. Hluboká za cenu 80 Kč/m² žadatelům paní S. I.
(Pardubice) a panu Ing. P. Z. (Svitavy).
Veškeré náklady spojené s koupí pozemku hradí kupující.
* Obecně závaznou vyhlášku městyse
Krucemburk č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
* Podání žádosti o dotace na akci Komunikace průmyslová zóna a na akci
Stavební úpravy tříd ZŠ Krucemburk,
spolufinancování projektu a investiční
záměr v rámci dotačního programu Ministerstva financí ČR 2021.
ZM bere na vědomí:
* Informaci o rozpočtovém opatření
č. 17/2020, které schválila RM.
* Podané žádosti o dotace na Stavební
úpravy ÚM, Opravu komunikace v ulici
Českobratrská a Zahradní, Opravu hlavního kříže na katolickém hřbitově, Opravu
pomníku padlých v I. a II. světové válce.
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* Připravované akce a projekty:
Komunikace průmyslová zóna: Starosta
seznámil zastupitele s průběhem stavebního povolení a s možností chemické sanace zeminy jako možného způsobu snížení nákladů místo nákladného odvozu
zeminy ke skládkování. Ing. Jiří Kasal připomněl nutnost vybudovat vlastní skládku zeminy. Starosta připomněl, že již
navrhoval pozemek k ukládání zeminy,
na tom se ale zastupitelé neshodli. V průběhu měsíce března proběhne pracovní
schůzka, kde zastupitelé vyberou pozemek ke skládkování, který bude vhodný
k vyjmutí ze ZPF. Dále starosta informoval zastupitele, že probíhá zpracování cenové nabídky na vybudování gravitační
kanalizace, která by se propojila s kanalizací, jež povede ze Starého Ranska.
Biocentrum mlýnské rybníky: Probíhá
soutěž na zhotovitele akce, zahájení akce
je plánováno na květen 2021 a její dokončení na srpen 2022.
Studna katolický hřbitov: V současné
době se řeší propojení studny nad katolickým hřbitovem se studnou na katolickém hřbitově a odvod přebytečné vody
z přepadu studny do dešťové kanalizace.
Oslavy výročí obce: Starosta vyzval zastupitele k podávání návrhů na průběh
oslav výročí obce.
Zrcadlo na výjezdu z ulice Hlubocká:
Starosta informoval zastupitele, že vyhřívané zrcadlo na výjezdu z ulice Hlubocká
je již v provozu. Zrcadlo bylo napojeno
na elektrický rozvod v domě rodiny Kadlecových, spotřeba bude hrazena dle
odpočtu z elektroměru.
ZM ukládá:
* RM zajistit nákup základního vybavení
zubní ordinace ve výši 1.500.000 Kč a uzavření smlouvy o výpůjčce vybavení.
* Mgr. Otto Kohoutovi uzavřít s uvedenými žadateli kupní smlouvu, a to za podmínek uvedených v Záměru prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů
ze dne 20. 1. 2021.
ZM odkládá:
* Projednání žádosti na odkup pozemku parc. č. 1393/18 v k. ú. Krucemburk
na příští jednání ZM.
* Projednání žádosti na odkup pozemku parc. č. 1393/17 v k. ú. Krucemburk
na příští jednání ZM.
Publikovány jsou upravené verze usnesení Rady a Zastupitelstva městyse z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná verze
zápisu je v souladu s § 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích k nahlédnutí
v sekretariátu starosty.

Jak se v Krucemburku propojoval průmysl a umění
Touto cestou bychom rády nejen informovaly o probíhajícím umělecko-historickém
výzkumu, ale zároveň chceme této příležitosti využít k výzvě občanům – neboť
v Krucemburku mohou žít pamětníci nebo
jejich potomci, kteří by nám mohli být
schopni podat cenné informace.
Ústně předávané příběhy mnohdy dokážou odhalit zajímavá vodítka, třeba z vyprávění znáte zase jiný chybějící střípek.
Kromě detailů k našim velmi specifickým
otázkám nás potěšíte, pokud se s námi
podělíte o vzpomínky nebo např. staré
fotografie týkající se Binkovy továrny na
kůže, rodiny nebo jejich zapojení do života
v Krucemburku (např. v Sokole) v první polovině 20. století. Můžete nás kontaktovat
mailem na sim.binko@gmail.com.
Náš výzkum týkající se historie Krucemburku se zabývá přátelskou, zájmovou,
profesní i rodinnou vazbou mezi Josefem
a Dušanem Binkovými, bratry z významné a prosperující vysočinské koželužny
v Krucemburku, s architektem Josefem
Gočárem. Hlavním sledovaným obdobím
jsou zvláště první tři dekády 20. století,
kdy v Krucemburku docházelo nejen k rozvoji továrny, ale i k zásadním realizacím
začínajícího architekta, a dále k mnoha
uměleckým a sběratelským a podpůrným
aktivitám rodiny Binkových. Niterné sepětí
rodin Gočárových a Binkových bylo
navíc umocněno hned třemi po sobě
jdoucími sňatky se sestrami Chladovými, díky kterým se Josef Gočár, Josef Binko a Dušan Binko stávají na
samém počátku 20. století švagry.
V rámci výzkumu nás zajímá celá
řada témat: architektonická tvorba
Josefa Gočára pro rodinu Binkových
v Krucemburku „Bílá vila“, „Červená vila“, návrh kubistické verandy
ke „Starému domu“ a návrh sokolovny pro Krucemburk a spolupráce
s Františkem Kyselou, Marií Teinitzerovou či Vojtěchem Suchardou,
vlastní fotografická tvorba Josefa
a Dušana Binkových, Pražské umělecké dílny – podíl Josefa Binka na
jejich vedení v době první světové
války, podpůrné a sběratelské aktivity obou rodin (Jan Štursa či František Kaván), život v Krucemburku
na pozadí slibně se rozvíjejícího
továrenského městečka, přátelství
a rodinná sounáležitost a celoživotní vztah k umění napříč generacemi.
Během výzkumu jsme narazily na
dvě doposud nerozklíčované otázky, které by pro zhodnocení vztahu
Binko – Gočár mohly být poměrně
zásadního charakteru, ke kterým se
nám ale zatím podařilo posbírat jen
jednotlivé střípky.

Rády bychom se proto obrátily s prosbou
o pomoc při jejich řešení na veřejnost.
„Šedý pokoj“
v Bílé vile Ladislava Binka ml.
Bílá vila byla stavěna mezi lety 1907 a 1908
podle plánů architekta Václava Roštlapila.
V literatuře jsou popsány architektonické
úpravy fasády a hlavního schodiště Josefem Gočárem. Co je již ale méně známo,
jsou Gočárovy zásahy do podoby interiéru
(též vzhledem k tomu, že vila byla roku
1963 znárodněna a upravena na mateřskou
školku). Ústně se v rodině dochovaly poněkud nepřesné vzpomínky na tzv. šedý
pokoj, údajně nejkrásnější prostor ve vile.
V soupisu vlastního díla z roku 1921 uvádí
Josef Gočár realizaci salónu pro Ladislava
Binka v roce 1907. Podle tohoto seznamu
existovala i fotografie od pražského fotografa Šťastného, ta se ale zřejmě nedochovala. Další orální vzpomínky nás vedou na
stopu roztříštění vybavení Bílé vily po Krucemburku – Ladislav Binko ml. měl údajně rozdávat část zařízení své domácnosti,
aby pokryl základní existenční potřeby své
rodiny. Tak měly údajně stůl a židle z Bílé
vily skončit ve sborovně krucemburské
školy. Byl to ale nábytek z „šedého salonu“? A proč se salonu říkalo „šedý“ a jak
vypadal?

Josef Gočár a Josef Binko (foto Jindřich Vaněk,
1914–1918. Publikováno v Bořecký, Jindřich (ed.):
Josef Gočár, Otakar Novotný, Praha 2011)
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Druhým tématem opředeným tajemstvím
je produkce kožených sandálů v Pražských uměleckých dílnách během první
světové války.
Josef Binko se v letech 1916–19 podílel na
vedení Pražských uměleckých dílen (založených 1912 Josefem Gočárem a Pavlem
Janákem po vzoru Wiener Werkstätte za
účelem produkce umělecko-průmyslových
předmětů a nábytku) a podnítil v těchto letech výrobu kožených sandálů s dřevěnými podešvemi, které měly Pražské umělecké dílny (později ve spolupráci s Pražskou
obuvnickou společností) produkovat. Jak
sandály vypadaly? Jednalo se o umělecké,
zdobné sandály – jak by napovídalo zaměření Pražských uměleckých dílen – nebo
spíše o nouzovou válečnou obuv, podobnou té, kterou vyráběl Baťův závod?
Velmi by nás zajímalo, zda se dochovaly
nějaké exempláře nebo zda k nim existovaly nějaké návrhy. Máme informaci, že v lednu 1918 měla firma na skladě 3.600 kusů
a sandály se velmi dobře prodávaly. Dle
korespondence se musely sandály začít vyrábět již někdy v první polovině roku 1917
a jejich produkce pravděpodobně trvala do
roku 1919.
Výzkumný projekt Průmysl a umění probíhá od května 2020, zastřešuje ho Vysoká
škola umělecko-průmyslová v Praze. Věnuje se vztahům čtyř podnikatelských rodin s významnými uměleckými osobnostmi první poloviny 20.
století. Výzkumný projekt Průmysl
a umění nese podtitul „Opomíjené
regionální osobnosti podnikatelů
coby hybatelů hospodářského pokroku Československa, jejich význam a spolupráce s umělci, architekty a designéry“ a je financován
z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního
vývoje národní a kulturní identity
na léta 2016–2022 (NAKI II) Ministerstva kultury České republiky.
V roce 2022 vyvrcholí výstavou
a vydáním publikace ke každému
ze čtyř podtémat: „Binkovi z Krucemburku a jejich vztah s architektem Josefem Gočárem“, „Fischerovi
z Libčic nad Vltavou a jejich vztah
s Marií Fischerovou-Kvěchovou“,
„Karel Koch z Bratislavy a jeho úzká
spolupráce s Dušanem Jurkovičem“
a „Sochorovi ze Dvora Králové nad
Labem a jejich spolupráce s Františkem Kyselou“.
Řešitelky projektu, historičky umění
Simona Binko a Marie Fiřtová

Velikonoční mozaika
Milí čtenáři, dnes jsem si připravil velmi
stručný a lidový výklad všeho toho podstatného, co se vztahuje k Velikonocům.
Některé informace jsou známé, jiné mohou
přijít vhod. Tak se spolu vydejme k jednotlivým dnům i pojmům.

že a uložen do hrobu, vytesaného ve skále.
Tento den se nekonají mše, pouze se uctívá kříž, čtou se biblické texty a zpívají se
tzv. Pašije neboli evangelní zprávy o utrpení a smrti Páně. Místo zvonků se používají
dřevěné „řehtačky“ a „klapačky“.

VELIKONOCE
Jsou nejvýznamnějšími církevními svátky
připomínajícími ukřižování Ježíše Krista
a vrcholící oslavou jeho Zmrtvýchvstání.
Zároveň spadají do doby, kdy naši předkové slavili příchod nového jara. Některé
zvyky tak pocházejí už z dob předkřesťanských. Ještě na počátku dvacátého století
byl tento čas pokládán za počátek nového
hospodářského roku. Konaly se první zemědělské práce a dobytek byl vyháněn na
pastvu.

BÍLÁ SOBOTA
V tento den vrcholí přípravy na Boží hod
velikonoční. Je to poslední den čtyřicetidenního postu. Po celý den se nekonají
žádné liturgické obřady. Teprve po západu
slunce začíná Velikonoční vigilie (bdění
o Veliké noci) – slavnost Kristova Vzkříšení. Bohoslužba Velikonoční vigilie začíná
zapálením ohně. Od něho se také rozžíhá
velikonoční svíce, která symbolizuje vítězství Ježíše Krista nad temnotou a smrtí. Následuje na texty bohatá bohoslužba slova,
zkrášlená zpěvem žalmů a vrcholící úryvkem z evangelia (radostné zvěsti). Obřady
pokračují svěcením vody, kterou se pak po
celý rok křtí. Podle bílé barvy oděvu těch,
kteří jsou v tento den tradičně křtěni, dostala sobota svůj název. Při sobotní mši opět
zazní hlas zvonů.

POPELEČNÍ STŘEDA
Zahajuje čtyřicetidenní předvelikonoční
půst, nepočítaje neděle. Její datum je pohyblivé podle data Hodu Božího velikonočního, který nastává v neděli po prvním
jarním úplňku. Během bohoslužby o Popeleční středě dělá kněz věřícím popelem křížek na čele (tzv. popelec) se slovy „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš.“. Půst
je čas střídmosti a rozjímání. V tomto čase
se jedla čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, různé kaše a pečené brambory.
KVĚTNÁ NEDĚLE
V tento den se připomíná slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Lidé jej vítali palmovými
listy a zelenými ratolestmi kladenými na
cestu, po které jel na oslátku. Na památku
této události světí kněz jívové ratolesti, tzv.
kočičky. Jsou to většinou první ratolesti,
které na jaře rozkvétají, proto u nás nahrazují palmové listy. Posvěcené kočičky se
následující rok spálí a popelem z nich se
uděluje popelec.
ZELENÝ ČTVRTEK
je den, kdy si připomínáme poslední večeři
Páně. Ježíš při této večeři s dvanácti apoštoly proměnil chléb a víno se slovy „To
čiňte na mou památku.“. Po večeři odešel
na Olivetskou horu v Jeruzalémě do Getsemanské zahrady, kde se modlil. Podle některých pramenů dostal Zelený čtvrtek název právě podle této zelené zahrady, nebo
podle barvy hořkých bylin, které se předkládaly při Poslední večeři. Tento den umlkají
všechny zvony, tzv. „odlétají“ do Říma.
VELKÝ PÁTEK
je den, kdy Ježíš zemřel na kříži. Byl ukřižován na vrchu zvaném Golgota (Kalvárie)
spolu se dvěma dalšími odsouzenými. Zda
je opravdu mrtev, si ověřili vojáci tím, že
mu probodli kopím bok. Poté byl sňat z kří-

VELIKONOČNÍ NEDĚLE
– BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
Vrcholí svátky velikonoční. Liturgie bohoslužby má být plná radosti a jásotu. O této
neděli bývá na slavnostním stole hojnost
pokrmů. I naši předkové si po dlouhém
postu dopřávali rozličné dobroty. Svátečně
oblečeni se zúčastnili velikonoční mše, při
které kněz světil přinesené pokrmy – vejce,
mazance, beránka, někde i chléb a víno.
Posvěcené pokrmy si věřící odnesli domů
a při slavnostním obědě je rodina obřadně
snědla.
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
Je dnes u nás nejlidovějším dnem velikonočních svátků. Mimocírkevní oslavy jsou
spojeny s pomlázkou a velikonočním hodováním. Je to den vzývající nový život.
Už v předkřesťanských dobách se mrskání
zelenými ratolestmi přičítal magický omlazující účinek. Šlehány jsou dívky a ženy,
aby byly zdravé a pilné. Malovaná uvařená
vejce (kraslice) sloužila jako výkupné při
pomlázce, hospodyně jimi obdarovávaly
koledníky.
VELIKONOČNÍ SYMBOLY
Kříž je nejdůležitějším z křesťanských
symbolů, protože Kristus byl odsouzen
k smrti ukřižováním. Tento trest praktikovali především Římané a patřil k trestům
nejvíce krutým a ponižujícím.
Vejce je symbol nového života, neboť samo
obsahuje zárodek života. V mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti, života
a vzkříšení. V křesťanství se vejce vyklá-
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INFORMACE O OPRAVĚ
interiéru kostela
Milí spoluobčané, chci vás ve stručnosti informovat o plánované opravě interiéru našeho farního kostela
sv. Mikuláše v tomto roce. Jak jsem
již uvedl v minulém čísle zpravodaje Domov (4/2020), plánujeme letos
v kostele výmalbu celého interiéru.
V některých částech kostela budou
muset z rozhodnutí pracovníků Památkové péče provádět tuto výmalbu odborní restaurátoři. Současně
také probíhá generální oprava místních varhan. Na opravu varhan se
do 15. února tohoto roku vybralo
celkem 510.007 Kč. Z toho na běžný účet naší farnosti přišlo zatím
356.000 Kč od 37 dárců. Z celkového
rozpočtu 783.000 Kč činí zatím vybraná částka 65 %. Všem obětavým
dárcům patří mé velké poděkování.
Vzhledem k uzavření našeho farního kostela v Krucemburku se všechny pohřby, křtiny, svatby a důležité
slavnosti budou nadále konat v kostele sv. Ondřeje ve Vojnově Městci.
Děkuji za pochopení tohoto rozhodnutí.
Pavel Seidl

dá jako symbol zavřeného hrobu, z něhož
vstal Kristus, jako symbol nesmrtelnosti.
Beránek sloužil dříve jako obětní zvíře.
Představoval v židovské tradici Izrael jako
Boží stádo. Zároveň Židé na Velikonoce
pojídali beránka jako připomínku svého
vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry on je ten
pravý beránek, obětovaný za spásu světa.
Zajíc je jeden z nejmladších velikonočních
symbolů. Protože lidé dlouho věřili, že zajíc nikdy nespí, byl používán jako symbol
věčného života a Zmrtvýchvstání. O Velikonocích byl zajíc ztotožňován s obrazem
vzkříšeného Krista. Nejstarší zpráva o zajíci, který o Velikonocích obdarovává děti,
pochází z druhé poloviny 17. století. Do
českých zemí velikonoční zajíc pronikl až
v 19. století.
Tak tady naše „putování“ končí. Pro mne
jsou vždycky Velikonoce oslavou života, ze
kterého mám radost. Pravý život spatřuji
v Ježíši Kristu, který z mrtvých vstal a vládne dějinám. Ale i pro nevěřící mohou být
Velikonoce zvláště v této době pandemie
a nejistoty svátky naděje.
Přeji nám všem spokojené prožití Velikonoc a nenechme si vzít ze svého srdce
radost a pokoj.
Pavel Seidl

POČASÍ ROKU 2020 V KRUCEMBURKU
První leden připadl na středu. Bylo jasno, ráno mírně nad nulou, přes den 3 °C.
Slunečné počasí pokračovalo i další dva
dny: ranní teploty klesly na -5 °C, odpolední vystoupily na 5 °C (2. ledna naměřili
na Churáňově dokonce 11,7 °C). 4. ledna
se počasí změnilo: vítr přinesl sněhové
přeháňky. V dalších dnech se střídalo oblačno a chladno (6. a 7. ledna bylo ráno
-6 °C) s polojasnou oblohou. Oteplilo se na
konci dekády, déšť 9. ledna roztál sněhový poprašek. 14. a 15. ledna bylo mlhavo:
zatímco v západní části republiky padaly teplotní rekordy (kolem 14 °C), inverze
a studený vítr v Krucemburku a okolí udržovaly teploty pod nulou. Po následujícím
slunečném dnu se 17. ledna vrátila inverze
se silným studeným větrem (18. a 19. ledna
nasněžilo téměř 10 cm). V dalších dnech
pokračovala inverze: v noci bylo mírně pod
nulou (22. ledna u potoka -11 °C), přes den
většinou kolem nuly. Poslední lednový den
se oteplilo – přes den 10 °C – a sníh roztál.
Únor byl bohatý na strážky. Začal velmi
teplým počasím: 1. února bylo polojasno
s odpolední teplotou 10 °C. Poté převažovalo oblačné počasí s mlhou. 2. a 3. února
napršelo 55 mm, 3. února odpoledne byla
dokonce bouřka, 4. února napadlo 15 cm
mokrého sněhu. Teploty se pohybovaly kolem nuly (6. února ráno bylo -8 C). Po dvou
slunečných dnech 8. a 9. února zasáhl naši
republiku večer 9. února orkán Sabine,
který se nad Krucemburkem přehnal o den
později, na rozdíl od jiných oblastí větší
škodu nenapáchal. Vítr ustal až 12. února.
Od 13. února se střídalo polojasno a oblačno s dešťovými (19. února sněhovými)
přeháňkami, zároveň se oteplilo: noční
teploty vystoupily nad nulu, denní mezi
5 a 10 °C; sníh roztál. 23. února opět foukal
silný vítr, větší škody nezpůsobil. 28. února napadlo téměř 10 cm vlhkého sněhu.
Březen začal proměnlivým polojasným
a oblačným počasím s přeháňkami, ranní
teploty byly kolem nuly, odpolední kolem
5 °C, při jasném počasí až 8 °C. Na počátku
druhé dekády se oteplilo: bylo převážně
jasno, noční teploty mírně nad nulou (ale
15. března -5 °C), přes den kolem 7 °C (ale
12. března 15 °C, na Moravě dokonce přes
20 °C), oteplení doprovázel občas studený
vítr. V druhé polovině dekády pak teplota
při jasné obloze vystoupila nad 15 °C.
Jaro začalo 20. března v 4.49 hodin slunečným počasím. Večer se zatáhlo a další dny se silně ochladilo: 22. března bylo
ráno -8 °C, přes den jen nula. Postupně se
mírně oteplovalo, ale ještě 25. března bylo
ráno -5 °C. Po krátkém oteplení se slunečným počasím (27. a 28. března bylo odpoledne 15 °C) se 29. března opět ochladilo
– teploty kolem nuly. Březen se rozloučil
sněhovými přeháňkami, bílý poprašek
však hned tál.

Duben byl velmi suchý. Začal ranním mrazem: na některých místech Krucemburku
bylo -10 °C a také následující den byl ráno
mráz (-4 °C). Oteplilo se na Květnou neděli
(5. dubna) – odpoledne bylo jasno 15 °C –
a slunečné počasí vyvrcholilo na Zelený
čtvrtek (9. dubna) s 20 °C.
Velikonoce. Pokračovalo slunečné počasí: ranní teploty mírně nad nulou, odpolední přes 15 °C, na Boží hod (12. dubna)
vystoupila teplota nad 20 °C. Na Velikonoční pondělí v poledne přešla přeháňka
s bouřkou a poté se ochladilo (11 °C).
Chladné počasí trvalo ještě další dva dny
(15. dubna byly ráno -3 °C). Poté bylo převážně jasno, zprvu velmi teplo s denními
teplotami k 20 °C, po krátkém ochlazení
s přeháňkami (19. dubna) a denními teplotami nad 15 °C, bylo 24. dubna již opět
20 °C. Konec dubna byl velmi proměnlivý.
25. dubna se ochladilo (přes den 12 °C),
27. a 28. dubna bylo teplo (20 °C). 29. dubna konečně začalo pršet (20 mm).
Květen byl celkově chladný a deštivý.
Začal proměnlivým polojasným a oblačným počasím s přeháňkami. Bylo chladno – přes den 10–15 °C, 6. května ráno byl
přízemní mráz. 8. května se oteplilo – zatímco ráno byla nula, odpoledne dosáhla
teplota na 20 °C a teplé počasí pokračovalo
další tři dny. Od začátku druhé dekády se
prudce ochladilo. 11. května bylo odpoledne 14 °C a navečer se přihnal prudký déšť
s bouřkou. Vlády se ujali ledoví muži, letos
mírně: za polojasného až oblačného počasí
s přeháňkami bylo ráno mírně nad nulou,
odpoledne kolem 10 °C. 16. května byl sice
ráno přízemní mrazík, během dne se oteplilo (15 °C) a teplé počasí pokračovalo i v dalších dnech (přes den 20 °C i víc). 22. května
se odpoledne zatáhlo, ochladilo – přes den
mezi 10 a 15 °C, 27. května v noci bylo jen
mírně nad nulou – a začaly přeháňky.
Pouť letos připadla na neděli posledního května: kvůli koronavirové situaci byla
zrušena. V pátek a sobotu bylo polojasno,
denní teploty 15 °C, v neděli zataženo s přeháňkami a chladno – přes den jen 10 °C.
Počátkem června bylo proměnlivé –
polojasné a oblačné – počasí s častými
dešťovými přeháňkami (6. června večer
se nad Krucemburkem přehnal silný déšť
s bouřkou): ranní teploty byly kolem 10 °C,
odpolední mezi 15 a 20 °C (ale 5. června
jen 13 °C). Za první dekádu napršelo téměř 100 mm vody. Počátkem druhé dekády se oteplilo a 12. byl již první letní den.
13. a 14. června byly bouřky se silným deštěm. V polovině měsíce se opět oteplilo
(přes den 20 °C), ale od 18. do 21 června
opět vydatně pršelo (teploty do 15 °C). Léto
začalo slunečným a teplým počasím (přes
den 20 °C) a vyvrcholilo 27. a 28. června letními dny. 29. června silně pršelo (50 mm).
Navečer se opět vyjasnilo a bylo polojasno.
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Zajímavosti kolem počasí
• Během roku bylo 18 letních dnů
(teplota vystoupila nad 25 °C) –
první 12. června, poslední 14. srpna, jeden tropický den (teplota
nad 30 °C) – 28. července a jedna
tropická noc (teplota neklesla pod
20 °C).
• Bylo také 10 ledových dní (teplota
byla celý den pod nulou), ale žádné arktické ráno (teplota nižší než
-10 °C).
• Poslední mráz byl 16. května (na
některých místech obce mírně
pod nulou), první mráz 6. listopadu (-2 °C).

V červenci pokračovalo proměnlivé počasí: střídaly se slunečné dny s letními teplotami (1., 2., 5., 10., 19. července), oblačné
s přeháňkami (2., 6., 8., 11., 15.–17., 20. července) s chladnými dny (7. a 11. července
bylo přes den necelých 15 °C, 12. a 13. července ráno 8 °C). V poslední dekádě bylo
většinou polojasno s teplým počasím,
jen 26. července odpoledne přišla bouřka
s deštěm. Teplé počasí vyvrcholilo 28. července tropickým dnem (teplota přesáhla
30 °C), den zakončila bouřka s deštěm
a silným větrem. Pak až do konce měsíce
bylo teplo.
Srpen začal letním dnem. 2. srpna se
ochladilo (přes den 15 °C) a začalo pršet.
Oteplilo se 5. srpna a pokračovalo slunečné počasí s letními dny (od 8. do 14. srpna), jen 10. srpna odpoledne se přehnala
bouřka s prudkým deštěm (přes 15 mm).
Po další dešťové přeháňce (téměř 20 mm)
se 14. srpna mírně ochladilo, ale další den
se opět oteplilo s letními dny. Horké počasí vyvrcholilo 22. srpna jedinou tropickou nocí, poté přešla přeháňka a mírně se
ochladilo. V dalších dnech bylo polojasno,
poslední tři dny bylo oblačno s přeháňkami, teploty přes den kolem 20 °C.
Září – a zároveň nový školní rok a meteorologický podzim – začalo chladným
počasím (11 °C) se silným deštěm (už dlouhé roky nenapršelo za tento den v obci
40 mm). Po dvou chladných dnech (3. září
ráno jen 4 °C) pokračovalo jasné až polojasné počasí s ranními teplotami nad
10 °C (8. září jen 6 °C), odpoledními teplotami kolem 20 °C, srážky byly jen ojedinělé. Letní počasí vyvrcholilo v polovině
měsíce, kdy se odpolední teploty blížily
k 25 °C. Po přechodném ochlazení v druhé polovině dekády (ranní teploty kolem
5 °C i nižší, odpolední 16–18 °C) se začátkem třetí dekády dostaly noční teploty
opět nad 10 °C a denní k 20 °C. V polovině
dekády se počasí změnilo: od 25. září bylo
až do konce měsíce zataženo s přeháňkami a ochlazením na 10 °C (26. září bylo celý
den jen 6 °C).
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Jan Moravec

Na základě vlastních pozorování,
sdělení krucemburských občanů,
informací z kroniky a tisku zpracoval

Déšť – porovnání

300
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Nejvíc srážek za 24 hodin spadlo
14. června (65,3 mm), celkem byl
červen nejbohatší na srážky v roce
(272,7 mm). 13. října spadlo 42,8 mm
a 14. října 24,6 mm, celkem pak říjen
dal 146,4 mm srážek.
V období od 13. dubna do 4. října
bylo zaznamenáno celkem 18 bouřek. 6. června napršelo 36,8 mm,
7. června 22,5 mm a 14. června
65,3 mm, z čehož je patrno, že měsíc
červen byl srážkově nadnormální.
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Podle sdělení Českého hydrometeorologického ústavu byl rok 2020 s průměrnou teplotou 9,1 °C pátý nejteplejší od
roku 1961 (odchylka 1,2 °C od průměru let
1981–2010). Stejná průměrná teplota byla
naměřena také v letech 2000 a 2007, tep-
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V roce 2020 spadlo v Krucemburku
40 cm sněhu a napršelo 1.133,4 mm
vody. První sníh napadl 19. ledna,
nejvíc sněhu za 24 hodin napadlo
5. února, a to 11 cm. Bilance srážek
jednotlivých měsíců v roce:

lejší byly roky 2014, 2015, 2019 a rekordní
rok 2018. Velmi teplý byl únor (odchylka
4,6 °C) a prosinec (2,6), částečně také leden (2,3), srpen (1,5), duben (1,3) a září
(1,2), naopak velmi chladný byl květen
(odchylka -2,1 °C) a červenec (-0,1). V ostatních měsících byla odchylka od průměru
let 1981–2010 od 0,5 do 1 °C.
Rok 2020 byl nadnormální z hlediska
množství srážek: napršelo 764 mm, tj. 111 %
průměru z let 1981–2010 (10. místo od roku
1961). Mimořádně deštivé byly říjen (212 %),
únor (205 %) a červen (191 %), naopak suchý
byl leden, duben (43 %) a listopad (45 %).
V Kraji Vysočina napršelo 833 mm, tj. 124 %
průměru let 1981–2010. Mokrý byl červen
(249 %), říjen (210 %) a únor (184 %), suchý
byl leden (41 %) a prosinec (43 %).
Zásluhou Radomíra Holíka, Františka Holase, Václava Jandy a Jana Moravce
máme v Krucemburku dlouholeté záznamy o množství srážek. Z neúplných záznamů vyplývá, že v letech 1990–2019 byl
roční srážkový normál 840 mm. Bohaté
na srážky byly roky 2012 (1.078,3 mm)
a 2010 (1.015,6 mm), suché byly roky
2018 (628.8 mm) a 2016 (667,5 mm). Nejčastěji napršelo 700 až 800 mm. Nejvíc
srážek v tomto období spadlo v listopadu
2012 (320 mm), v srpnu 2000 (229,3 mm)
a srpnu 2002 (214,8 mm), suché byly říjen 2005 (3,7 mm), duben 2007 (4,5 mm)
a únor 2015 (5 mm). Nejbohatší na srážky byly v tomto období červenec (normál
105 mm), srpen (88 mm) a červen (80 mm)
– tedy měsíce meteorologického léta, málo
srážek spadlo v dubnu (48 mm), únoru
(50 mm) a říjnu (52 mm).
Srážky v Krucemburku jsou patrné z tabulky. Rok 2020 byl tedy nejbohatší na srážky za posledních třicet let, napršelo 135 %
oproti normálu. Velmi deštivý byl červen
(343 % oproti normálu), srážkově silně nadprůměrné byly říjen (280 %) a únor (247 %),
suché byly prosinec (36 %), leden (60 %)
a duben (61 %). Červen byl tak druhý nejdeštivější měsíc za posledních třicet let.

Říjen

Srážky v roce 2020

topadu až do konce druhé dekády bylo
zataženo nízkou inverzní oblačností s přeháňkami, ranní teploty mírně nad nulou
a denní mezi 4 a 7 °C (jen 18. listopadu bylo
slunečno s denní teplotou 10 °C). 20. listopadu se ochladilo (3 °C), odpoledne sněhová přeháňka. Po slunečném 21. listopadu
a následném chladném ránu (-3 °C) pokračovalo počasí s nízkou oblačností a teplotou kolem nuly.
Prosinec začal zimním počasím (i přes
den bylo pod nulou), pocit chladu zvyšoval silný vítr. 3. prosince napadla slabá
vrstva sněhu. 5. prosince se oteplilo (sníh
roztál), teploty se pohybovaly nad 5 °C.
I když na některých místech v ČR padaly
6. prosince teplotní rekordy (bylo až 15 °C),
u nás i nadále teplotu ovlivňoval silný vítr
(10, v nárazech až 25 metrů za vteřinu).
Začátkem druhé dekády začalo počasí
s nízkou oblačností a teplotou kolem nuly.
Vítr 22. prosince přivál dešťové přeháňky
(10 mm) s krátkým oteplením, další den
bylo dokonce přes 10 °C (na některých meteostanicích naměřili až 15 °C).
Vánoce. Na Štědrý den ráno pršelo
(8 °C), odpoledne chvílemi svítilo slunce (6 °C), večer opět pršelo a ochladilo se
(2 °C). Na Boží hod bylo zataženo nízkou
oblačností s přeháňkami deště se sněhem
(2 °C), večer se ochladilo (-1 °C). Na Štěpána bylo dopoledne zataženo, odpoledne
slunečno, teplota mírně pod nulou.
Rok končil proměnlivým počasím s teplotami kolem nuly. 27. prosince bylo jasno
(ráno mráz -5 °C), 28. prosince polojasno
až oblačno, po oba dny foukal velmi silný vítr. 29. prosince převládalo slunečné
a teplé počasí (odpoledne 5 °C), slunečno
bylo i další den. Rok 2020 se rozloučil na
Silvestra po chladném ránu (-2 °C) slunečným počasím (2 °C).

Září

Počasí počátku října bylo pod vlivem tlakové níže, po jejímž okraji se k nám dostával teplý vzduch se silným větrem – 3. října
bylo 20 °C, foukal vítr rychlostí 70 km za
hodinu, větší škodu však nezpůsobil. Po
dopolední bouřce 4. října se střídalo oblačné počasí s přeháňkami a polojasno:
noční teploty byly pod 10 °C, odpolední
mezi 10 a 15 °C. Druhá dekáda byla deštivá
a chladná: ranní teploty do 4 °C (mráz však
nebyl), odpolední 5–8 °C. Silný vítr přinesl
začátkem třetí dekády oteplení: střídalo se
polojasné a oblačné počasí s přeháňkami,
ráno bylo kolem 6 °C (28. října jen 2 °C),
přes den 10 až 15 °C (27. října jen 6 °C).
Poslední tři dny měsíce byly deštivé (přes
40 mm) s teplotami kolem 10 °C.
Listopad začal oblačným, ale teplým
počasím s nočními teplotami kolem 10 °C,
přes den vyššími (2. listopadu bylo 16 °C).
Ochladilo se 5. listopadu: bylo jasno až
polojasno s ranními mlhami, teploty 8 °C,
6. listopadu byl ráno mráz -2 °C. Od 8. lis-

Slovo hejtmana 
Máme za sebou přibližně tři měsíce očkování proti COVID-19. Očkování se z nemocnic
přesunulo i do velkých očkovacích center
v Jihlavě, Pelhřimově, Třebíči a Žďáře nad
Sázavou, Nemocnice Havlíčkův Brod dle
svých možností posiluje kapacitu očkování
v pavilonu onkologie, do očkování se zapojily i polikliniky v Telči a Třešti. V první
polovině března byly očkovacími vakcínami
zavezeny první připravené ordinace praktických lékařů v regionu. Praktičtí lékaři
jsou pro nás důležití partneři, kteří by do
budoucna měli zásadním způsobem rozšířit
síť očkování a přispět k rychlé proočkovanosti populace. Kraj Vysočina připravil přehlednou mapu ordinací, které se k očkování
přihlásily, vyznačena jsou v ní i pracoviště,
která už vakcínu očkují. Mapa je k dispozici
na www.ockovanivysocina.cz.
V polovině března byli v Kraji Vysočina
doočkováni dosud zaregistrovaní občané
starší 80 let. Patříte-li do této skupiny a máte
o vakcínu zájem, stále je možné se pro očkování v očkovacím centru registrovat na
webové adrese registrace.mzcr.cz, případně
volat informační linku 1221 nebo informační linku Kraje Vysočina 564 602 602. Operátoři Vám pomohou také v případě, že jste už
obdrželi na svůj mobilní telefon druhou tzv.
zvací SMS s ověřovacím kódem. Čím dříve
ho uplatníte, tím dříve budete naočkováni.
V systému nyní zůstávají desítky až stovky
lidí, kteří na výzvu objednání termínu nereagují, bohužel tím blokují ostatní čekající
ve frontě na termíny. Pokud půjde vše podle
nastaveného harmonogramu, bude koncem
března proočkována většina registrovaných
osob 70+, učitelé, zdravotníci, složky IZS,
sociální zařízení.
V Kraji Vysočina využíváme k očkování
všechny Evropskou unií schválené druhy vakcín – Pfizer/BioNTech, Moderna
i AstraZeneca.

INFORMACE K OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19
Jak to chodí v očkovacím centru
Pokud máte potvrzený/objednaný termín
na očkování v očkovacím centru, byla vám
do mobilního telefonu doručena potvrzující SMS se shrnutím důležitých informací – den a čas očkování, místo očkování.
Pokud potřebujete tuto informaci ověřit,
volejte informační linku Kraje Vysočina
564 602 602. Linka funguje denně od 8 do
20 hodin, pokud se nedovoláte, hovor později opakujte. Do očkovacího centra není
nutné chodit s doprovodem, pokud to
nevyžaduje Váš zdravotní stav. S sebou si
vezměte vždy kartičku zdravotní pojišťovny a občanský průkaz. Dostavte se ideálně
10 minut před očkováním, ne dříve, pokud
jste přijeli vozem dříve, prosím vyčkejte na
svůj termín ideálně ve voze, na recepcích
center nebo před vchodem bychom rádi
předešli tvoření zástupů. Před odjezdem
do centra prosím vyplňte a vytiskněte si
dotazník k očkování, ušetříte čas sobě
i zdravotníkům. DOTAZNÍK je viditelně
umístěn na ockovanivysocina.cz nebo na
stránkách krajských nemocnic, bude k dispozici i v centrech.
U každého centra je zajištěno parkování,
není možné jej rezervovat pro konkrétní vozidla. Pokud místo k parkování není přímo
u centra, využijte prosím vedlejší parkovací plochy, s navigací pomůže městská nebo
státní policie, případně parkovací služba.
V recepcích center jsou k dispozici pojízdná křesla pro méně pohyblivé klienty, lze
si je vyžádat. V případě, že do centra doprovázíte klienta se sníženou pohyblivostí,
obracejte se hned s prosbou o pomoc s registrací a usazením klienta na administrativní pracovníky u vchodu nebo na recepci
centra. Jsou připraveni řešit i nestandardní
nebo mimořádné situace.

TJ SPARTAK STARÉ RANSKO
Všichni fotbalisté se těšili, jak se budou připravovat na zahájení
jarní části soutěže, ale zůstalo jen u přání. Místo toho, aby se daná
situace zlepšila a mohlo se začít s přípravou, stal se pravý opak.
Pravidelná příprava měla začít 17. ledna v tělocvičně místní ZŠ,
a to každou neděli dopoledne. Tento termín byl zvolen z důvodu
směnování některých hráčů a byl nejvhodnější pro všechny. Bohužel jsme se sešli jenom jednou a byl konec. Na umělce v Chotěboři jsme měli hrát čtyři utkání: 14. února měl být naším soupeřem Vítanov, 21. února Holetín, 28. února Česká Bělá a 7. března
ještě jednou Holetín.
Zahájení soutěžního ročníku bylo naplánováno na 13. března.
Bohužel zůstalo jen u plánů, protože vydaná vládní opatření to
nedovolila. Co bude dál, uvidíme.
Jinak si zatím naše hřiště pronajali jiní sportovci – viz foto.
Po každé zimě tam nějaký ten krtinec byl, ale takové množství nepamatujeme. Je zničená téměř celá spodní polovina hřiště. Až to
situace dovolí, budeme mít co dělat.
Jan Hülle
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Celý proces očkování zabere cca 40 minut
– od administrace a ověření totožnosti klienta, přes krátký informační pohovor s lékařem, aplikaci vakcíny až po odpočinek
pod dozorem zdravotníků v čekárně.
V očkovacím centru není k dispozici občerstvení, doporučujeme lehce posvačit
před samotnou návštěvou. Ideální je přijít
ve vhodném oblečení, které umožní rychlé obnažení horní části ruky (tričko, tílko,
svršek s volnějšími rukávy).
Další plánovaná
očkovací centra na Vysočině
Na základě informací Ministerstva zdravotnictví, které informovalo, že už v měsících duben a květen mají být do České
republiky doručeny miliony očkovacích
dávek, připravuje Kraj Vysočina ve spolupráci s městy a jejich partnery další očkovací centra ve Velkém Meziříčí, Přibyslavi
a v Počátkách. Populačně silnější ročníky
tak budou mít dostupnější přístup k očkování ve svých spádových oblastech.
O zřízení menších očkovacích center mají
zájem i další města, kraj připravuje informační „OBÁLKU“, která by v budoucnu
mohla být návodem, jak při zřízení centra
postupovat.
Děkuji Vám za odpovědný přístup ke
svému zdraví i ke zdraví Vašich blízkých.
Věřím, že očkování je naší nadějí vrátit se
co nejdříve k běžnému životu, k životu bez
obav a nepříjemných omezení.
Další informace o aktivitách Kraje Vysočina týkající se očkování jsou pravidelně
zveřejňovány na webové stránce ockovanivysocina.cz.
Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina

NAŠE PŘÍRODA
Vítám vás, přátelé, opět po roce u zpráv od
České společnosti ornitologické. Již více
než rok žijeme ve složitých podmínkách.
Doufám, že jste všichni zdrávi i v době
protivirových opatření a využili jste tento
stav – pokud je to možné – na procházky
spojené s pozorováním přírody.
Letošním Ptákem roku
vyhlásila ČSO Káně lesní.
Účelem udělení tohoto titulu je představit široké veřejnosti tohoto opomíjeného
a nejhojnějšího ptačího dravce v Evropě.
Po několika druzích je to v pořadí teprve
třetí dravec vyhlášený Ptákem roku v průběhu několika let.
Možná jste i vy na svých procházkách zaslechli protáhlé smutné volání tohoto dravce, který byl v minulosti dlouho pronásledován. Uchvátí vás krása jeho letu a právě
koncem února můžeme nad lesem i jinde
v krajině pozorovat jeho kroužení, při kterém se najednou řítí k zemi a vzápětí stoupá
vzhůru. Při plachtění ve vzdušných proudech rovněž hlasitě označuje svoje teritorium. Hnízdí v lesích, za potravou zalétává
na otevřená prostranství, jakými jsou např.
pole, louky nebo pastviny, často ho zahlédneme sedět také na stromech u silnic.
KÁNĚ LESNÍ (Buteo buteo)
Známé též pod starším názvem
Káně myšilov.

•
•
•
•
•
•
•
•

Třída: ptáci
Řád: dravci
Čeleď: jestřábovití (Accipitridae)
Délka života: 12–20 let
Velikost: 50–57 cm
Rozpětí křídel: 117–137 cm
Hmotnost: 0,5–1,4 kg
Hlas: protáhlé hlasité ,,vjijéé“

Zbarvení: je variabilní, pár je stejně zbarvený, zbarvení je proměnlivé od bílé až do

Káně lesní – Ilustrace Květoslav Hísek

tmavě hnědého, takže ptáka sedícího na
zemi nelze z dálky snadno zpozorovat.
Káně má široká křídla, s černými konci letek, ocas má středně dlouhý zakulacený.
Zobák: na konci je černě zbarvený, hákovitě zahnutý. Jinak zobák je kratší než
u ostatních dravců. Obě části jsou tvrdé
a mají ostré okraje, horní je však silnější. Tím se hodí zobák kání k trhání masa
z ulovené kořisti, protože se potrava tak
snadno nevysmekne.
Oči: má výborný zrak. Oko má hnědě zbarvenou duhovku a je podle odborníků až 8×
citlivější než lidské.
Hnízdo: ve svém lovném teritoriu 3–4 km
si staví na vysokém stromě hnízdo z větví.
Vystlané je mechem, listím, chlupy. Hnízdo ještě při sezení upravuje a přistavuje

Inzerce
ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
Klukan Lukáš, Vojnův Městec 115
Nabízí možnost zemních a výkopových prací s minibagrem Bobcat 319,
1,5 t, šířka průjezdu bagru od 1 metru,
hloubka kopání 2,10 metry, lžíce 18 cm,
30 cm, 40 cm –1 m, svahovka. Dovoz
bagru hákovým nosičem.
Kolový bagr Mecalac 12 mxt, 10 t, jehož součástí jsou paletizační vidle, hydraulická svahovka, čelní nakladač (klapačka), prosívací lžíce a podkopová lopata.
Více informací na TEL: 774 020 337 nebo e-mail: bagrvojnuv@seznam.cz
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z ulámaných větviček. Většinou bývají tyto
větvičky zelené. Roli hraje nenápadnost
hnízda i označení teritoria ostatním.
Vejce: snůška začíná počátkem dubna.
Vejce mají zelenavou barvu s hnědými skvrnami. Na 2–3 vejcích se v sezení pár střídá.
Rozměry vajec jsou 49,8 až 63,8 × 39,1 až
49 mm. Mladí se líhnou zhruba po 28–31
dnech. Jsou nestejně velcí, podle stáří vylíhnutí, nebo také podle pohlaví. Rozdíl vylíhnutí mezi nimi může být až dva dny.
Krmení: ze začátku krmí mláďata samice,
samec kořist předává, později krmí i on.
Za 41–49 dní mláďata opouštějí hnízdo, je
to většinou v druhé polovině června.
Potrava: hlavní potravou kání jsou hraboši, zajímavé je, že káně často číhá na zemi
u myší nory, až se mu podaří hlodavce přelstít. Občas uloví i obojživelníky, žížaly,
brouky nebo plazy, vybere z hnízda i malého ptáka. V době nedostatku potravy dokáže ulovit také menšího zajíce, bažanta
i drobná hospodářská zvířata. Pokud se
přemnoží hlodavci, uloví až dvacet kusů
potravy za den, v ostatních letech normálního výskytu až 5 kusů. Z tohoto důvodu je
káně velice užitečné.
Věk: v přírodě se obvykle dožívá až 10 let,
vzácně i přes 20 let.
Výskyt: Česká republika, podle odhadu
11–14.000 párů. Na podzim nebo v zimě
můžeme vidět i další druh káněte – káně
rousné, které obývá většinou tundry a lesotundry Evropy a zimovat přilétá do jižnějších končin a střední Evropy. Část našich
kání je částečně tažným druhem, pokud
na zimu nepřelétají jihozápadním směrem
a mají dostatek potravy, zimují doma.
Ochrana: V ČR je dle vyhlášky č. 395 /1992
Sb. Povinnost zajistit ochranu všech volně
žijících druhů ptáků vyskytujících se na
území členských států Evropských společenství vyplývá z článků 5, 6, 7 a 9 směrnice Rady č. 79 /409/EHS, o ochraně volně
žijících ptáků („směrnice o ptácích“), které byly do národní legislativy transponovány prostřednictvím § 5a a § 5b zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění.
Největším nebezpečím pro všechny
dravce je používání zakázaných jedů, ať už
záměrně, nebo při přemnožení hlodavců
v zemědělství. Přesto jsou káně lesní i poštolka obecná nejúčinnějšími pomocníky
při likvidaci hrabošů.
Na závěr bych chtěl dodat: pokud se někdo
hlouběji zajímá o problematiku dravců,
znám odborníka. Je to pan Václav Augustin, vedoucí Lesní správy Staré Ransko,
LDO Přibyslav, který je nejen autorem několika knih s touto tematikou, ale je i mnoho let nadšeným sokolníkem a členem České společnosti ornitologické.
František Coufal

DĚKOVNÝ VZKAZ
Pro pana Petra Františka Coufala od pedagogů z mateřské školy Štěnovice.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Jednotka vyjížděla od počátku roku ke
dvěma událostem, jednalo se o technické
pomoci – tlakování kanalizace a odstranění ledových převisů. Hasiči pomáhali se
zajištěním ledové plochy k bruslení na rybníku Zaďák. Proběhly pravidelné kondiční
jízdy a kontrola techniky.
Došlo k dovybavení naší cisterny o výjezdový tablet se systémem Gina, který jsme
dostali darem od pana Patrika Otradovského v zastoupení firmy OK COMP. Dalším sponzorským darem byly nové antény

na vysílačky od firmy KOMS Pardubice.
Z rozpočtu městyse byly pořízeny nové
baterie k vysílačkám, řetězová motorová
pila a držák tabletu s integrovaným nabíjením. Všem sponzorům, Úřadu městyse a aktivním členům SDH patří velké
poděkování.
Po dobu nouzového stavu spojeného s epidemií Covid-19 vyjíždíme vždy
za dodržování nejpřísnějších hygienických opatření.

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu
Petru Františku Coufalovi za výrobu krmítka pro ptáky pro naši mateřskou školu.
Krmítko udělalo radost nejen třídě Štěňátek, kam bylo původně určeno, ale i celé
školce. Hned po instalaci ho využilo několik tříd k názornému příkladu při vzdělávání. Třída Štěňátek má výhodu v tom, že na
něj všichni vidí ze třídy a děti ho mohou
pozorovat bez toho, aniž by rušily jeho návštěvníky. Nestačí však pouze pozorování.
Naše děti již též bezpečně vědí, jak můžeme ptactvo v krmítku pohostit. Život např.
sýkorkám, pěničkám a dalším ptáčkům,
kteří u nás v zimě zůstávají, můžeme život
ulehčit tím, že jim budeme do krmítka pravidelně sypat třeba slunečnicová semínka,
proso, konopí, lněné semínko apod. Dětem
je též jasné, co přesně ptáčkům nikdy dávat nesmíme, abychom jim neublížili.
Pozorováním krmítka děti poznávají různé druhy ptáků a zároveň si budují vztah
k ochraně přírody. V těchto dnech, které
jsou plné smutných událostí, nám krmítko
opravdu vykouzlilo úsměv na tváři a stále
je zdrojem příjemných zážitků. Věříme, že
na naší zahradě bude ptáčkům sloužit ještě plno zim.
Zasíláme současně foto, které nejlépe
„hovoří“ o tom, jak krásně se naše nové
krmítko vyjímá na naší školkovské zahradě. Panu Coufalovi ještě jednou děkujeme a přejeme hodně zdraví v této nelehké
době.
učitelky z Mateřské školy Štěnovice,
okres Plzeň-jih

BRUSLENÍ NA RYBNÍKU ZAĎÁK

V první polovině února bylo krásné mrazivé počasí a na rybníku Zaďák se povedlo za pomoci SDH Krucemburk, které
pečlivě stříkalo led, připravit krásné kluziště. Pan Michal Votava a Lukáš Kunz se zase postarali o prohrnování a úpravu
ledové plochy. Ledové kluziště bylo hojně navštěvováno, děti
i rodiče měli v této nelehké době radost z pohybu. Všem, kteří se na přípravě této ledové plochy podíleli, děkujeme.
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JAN ZRZAVÝ A JEHO KRUCEMBURK
Společnost Jana Zrzavého má velmi příznivé ohlasy na knížku Jeníkovy pohádky,
kterou loni vydala ke 130. výročí narození
Jana Zrzavého. Velmi nás těší, že navzdory
nepřízni doby, kdy jsme nemohli knížku
prezentovat na veřejnosti, si tento svazek
dětských pohádek své čtenáře nachází. Pro
místní je knížka dostupná v Pamětní síni
Jana Zrzavého v Krucemburku, zájemcům
ze vzdálenějších destinací ji na vyžádání
zasíláme poštou.
I když nemůžeme v současné době
vzhledem k pandemii koronaviru provozovat svou obvyklou osvětovou činnost
(výstavy, besedy), ve svých plánech neustáváme a podobu svých akcí inovujeme.
Např. organizaci naší výtvarné soutěže
„Po stopách Jana Zrzavého“ jsme postavili výhradně na bezkontaktní komunikaci.
Zdá se, že školy tuto výzvu vítají a mnozí
z učitelů i žáků se dokonce ozývají s kreativními nápady, jako jsou např. animované
krátké filmy na témata související s Janem
Zrzavým. Tuto kategorii dětských prací
jsme sice v podmínkách soutěže doposud
neměli, ale při větším zájmu účastníků
soutěže by nám zřejmě nic nebránilo tuto

novou žánrovou kategorii do soutěže zařadit. Doba je zlá, paradoxně však kreativita
mnohých lidí stoupá.
Připravovaná rekonstrukce budovy Úřadu městyse Krucemburk s Pamětní síní
Jana Zrzavého je pro nás výzvou. Rádi se
zapojíme do realizace nové podoby pamětní síně a přilehlých prostor tak, aby
výslednicí byla důstojná reprezentace Krucemburku a jeho kulturních hodnot. Máme
v úmyslu nově zařadit do Pamětní síně
Jana Zrzavého oddíl regionálního rázu.
Vyzýváme veřejnost, aby přispěla
svými přímými nebo i zprostředkovanými
vzpomínkami na Jana Zrzavého. Věříme, že Vaše informace, postřehy, zážitky
nebo i dojmy z letmých setkání s malířem
nebo s jeho obrazy mohou regionálně akcentovat pohled na umělce. Vaše příspěvky nebo aspoň úryvky z nich bychom po
konzultaci s jejich autory zakomponovali
do regionální části celé expozice Pamětní
síně Jana Zrzavého. Vy, kdo se rozhodnete na naši výzvu zareagovat, pošlete, prosím, svůj příspěvek na e-mailovou adresu:
jitka.merinska@tiscali.cz nebo jej odevzdejte v obálce s označením Společnost

Jana Zrzavého na ÚM Krucemburk paní
L. Soukupové.
Těšíme se na všechny Vaše vzpomínkové
nebo i jiné texty. Termín odevzdání neurčujeme – bude se úměrně zkracovat s růstem přístavby budovy ÚM.
S lítostí v duši jsme nedávno přijali
smutnou zprávu o úmrtí pana Pavla Vomely, jednoho ze zakládajících členů Společnosti Jana Zrzavého. Byl to člověk, který
pro kulturní osvětu udělal mnoho. S úctou
a s díky za jeho spolkovou činnost na něj
vzpomínáme.
Dr. Jitka Měřinská,
Společnost Jana Zrzavého, z.s.

Inzerce

HUDEBNÍ FESTIVALy
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD
PRODEJ PIVA A NEALKO NÁPOJŮ

HROŠENÍ

možnost zapůjčení výčepního zařízení

na pláži rybníku Řeka v kempu Moře, Krucemburk

TrETÍ a ctvrtý víkend v cervenci

nabídka a více info na:

16.- 24.7. 2021
KAMELOT
Pavlína Jíšová + BABABAND
CHRPA Chrudim
MILKEATERS
Wild West
Jaroslav SAMSON Lenk
ŽALMAN a spol.
OMIŠBAND Eva BLONDÝNA Suková Hřích
Epydemye
MAZZEC
Luboš Javůrek a spol.
Horizont ISARA VODÁCI Žofie Kabelková
Acoustic Irish
Faux Pase Fonet
Early Times
Fukanec JUDr. Ivo Jahelka JAUVAJS Apalucha
Mc Millan´s Brothers
Vojta "Kiďák" Tomáško
Předprodej na www.TICKETLIVE.cz i za BENEFITNÍ body !
harmonogram, vstupné, soutěže
i další info na www.hroseni.cz

partnerem obcerstvení i tomboly - Jack Daniels

NAJDETE NÁS: SKLAD OUDOLEŇ

Domovským partnerem a spoluorganizátorem je SDH a Městys
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Fotoohlédnutí
Osvětlení schodů na náměstí
V prosinci minulého roku bylo v rámci rekonstrukce náměstí
dokončeno i osvětlení schodů.

Větrná

Ohňostroj
		

Domov

Pohledy z roku 2016 a 2020

Ohňostroj na zakončení roku 2020
byl netradičně na louce u Březinky.
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