DOMOV
D
Zpravodaj m styse Krucemburk

prosinec 2006

Má to smysl! Druhé místo ve t!íd ní odpadu.
M stys Krucemburk získal druhé místo v sout ži
obcí Vyso!iny „My t"ídíme nejlépe“ za rok 2006.
Papír, sklo, plast - to je vít zné po"adí t"íd ného
odpadu podle váhy; dohromady !iní 54,98 kg na
jednoho ob!ana. M#žeme se te$ pyšnit dv ma
diplomy, získanou !ástkou 14000,- K!, ale hlavn
m#žeme být pyšni sami na sebe. Každý z nás si hrál
nejednou s myšlenkou: „Má to smysl t"ídit odpad?
Do své popelnice to mám blíž a stojí m to mén
námahy.“ Našt stí v tšina z nás tuto myšlenku
potla!ila a jedním z výsledk# je možnost využití
získané !ástky k nákupu dalších kontejner# pro náš
m stys. Pod kování pat"í p"edevším t m z Vás, kte"í
poctiv celý rok odpad t"ídíte, ale také zastupitelstvu
z minulého období, které ustavením kontejner#
t"íd ní odpadu umožnilo. V "ím, že v p"íštím roce
m#žeme druhé místo obhájit a možná dosáhnout až
na stupínek vít ze. Sta!í jen poctiv t"ídit odpad a
vhazovat do t ch správných kontejner#. Do
budoucna to pro nás znamená více sb rných míst a
!isté ulice bez p"epln ných zapáchajících popelnic se
smíšeným odpadem. Má to smysl. T"i$te odpad.

R.D.

Poplatek za komunální odpad mírn zdraží, sto"né z#stává
Od ledna 2007 podraží poplatky za komunální odpad. Ve skute!nosti zaplatíme jen !ást navýšení, protože se m stys rozhodl
zbylou !ást dotovat. Nap"íklad trvale žijící osoba by m la platit 393,- K! oproti letošnímu poplatku 332,- K!. Zaplatí ale pouze
372,- K!, zbylých 21,- K! uhradí m stys. Chalupá"i budou platit 484,- K! místo nyn jších 450,- K! a podnikatelé 1100,- K! ro!n
za jednu nádobu.
Sto!né z#stává stejné jako letos. V Krucemburku 11,- K! a 6,- K! na Starém Ransku.
R.D.
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Stru"ný souhrn výsledk# voleb aneb kdo se o nás postará a jak pracují
Tak jako v minulých obdobích byla i letos pom rn velká ú!ast voli!#. Z celkového po!tu 1270 se k volební urn dostavilo 845
ob!an#. Na prvním zasedání zastupitelstva v místním kin se volili radní, starosta a místostarosta. Nabízíme Vám stru!ný p"ehled.
Orgány m styse Krucemburk
Zastupitelstvo m styse je složeno z 15 !len#, kte"í rozhodují o všech v cech pat"ících do samostatné p#sobnosti m styse.
$lenové ZM:
Bc. Ji"í Havlí!ek, František Hoke, Ing. Ji"í Kohl, Ing. Luboš Pleska!, Ji"ina Moravcová, Petr Dostál, Jaromír Mifka, Jaroslava
Pecinová, Vladimír Kozel, Josef Strašil, Radomír Debnár, Jaroslav Dohnal, Jan Valecký, Ing. Ji"í Kasal, Ing. František Kujan.
Rada m styse je výkonným orgánem m styse v oblasti samostatné p#sobnosti a za sv#j výkon odpovídá zastupitelstvu m styse.
$lenové RM:
Bc. Ji"í Havlí!ek, František Hoke, Ing. Luboš Pleska!, Ing. Ji"í Kohl, Ji"ina Moravcová.
Starosta Bc. Ji"í Havlí!ek zastupuje m stys navenek, stojí v !ele Ú"adu m styse Krucemburk.
Místostarosta František Hoke zastupuje, jedná a rozhoduje ve v cech za starostu v dob jeho nep"ítomnosti.
Program zasedání zastupitelstva m styse, které se konalo dne 14.12. 2006.
1. Schválení programu 2. zasedání.
2. Zvolení ov "ovatel# zápisu.
3. Zvolení návrhové komise.
4. Schválení jednacího "ádu zastupitelstva m styse.
5. Volba p"edsedy a !len# kontrolního výboru.
6. Volba p"edsedy a !len# finan!ního výboru.
7. Informace ze zasedání rady m styse.
8. Návrh rozpo!tu na rok 2007.
9. Projednání návrhu smlouvy „%OV a kanalizace
v Krucemburku“.
Se záv ry ze zasedání Vás seznámíme v p"íštím vydání !asopisu.

10. Projednání a schválení darovací smlouvy od FI Konsult
s.r.o.
11. Projednání a schválení obecn závazné vyhlášky !.
5/2006 o místním poplatku za provoz systému
shromaž$ování, sb ru, p"epravy, t"íd ní a odstra&ování
odpad#.
12. R#zné.
13. Diskuse.
14. Záv r.

Kanalizace – nejrozsáhlejší stavba v historii Krucemburku
Vážení spoluob"ané,
co bychom m li v d t o p"ipravované výstavb splaškové
kanalizace v Krucemburku?
V Krucemburku
nadále
probíhá
p"íprava
nejrozsáhlejší stavby v historii obce – výstavby splaškové
kanalizace. Na tuto stavbu bylo vydáno Stavebním ú"adem
ve Ždírci nad Doubravou v "íjnu 2005 rozhodnutí o umíst ní
stavby. Trasy splaškové kanalizace jsou v podstat
p"edur!eny stávajícími podzemními za"ízeními, jejichž
polohu a technický stav bude muset dodavatel stavebních
prací v plné mí"e respektovat.
Vzhledem k rozsahu stavebních prací a hustot
stávajících podzemních za"ízení a inženýrských sítí se jedná
o stavbu velmi náro!nou. Výkopové a stavební práce budou
vyžadovat omezení provozu na všech dot!ených
komunikacích.
Poslední liniovou stavbou realizovanou v katastru
obce byla výstavba kmenové stoky „A“ (srpen 1996 –
!erven 1997), která p"ivádí odpadní vody na mechanicko-
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biologickou !istírnu odpadních vod p"edevším ze
severovýchodní !ásti obce (Vini!ka – Na Diouse –
Hlubocká – Augustina Sk"ivana – Koželužská). Tato stavba
p"edstavuje cca 6 880 m gravita!ních kanaliza!ních stok,
které budou prost"ednictvím cca 650 m výtla!ných "ad#
dopln ny dv ma !erpacími stanicemi z níže položených
míst m styse. Pro p"ipojení splaškové kanalizace byla
v letošním roce na !istírn odpadních vod, která byla
p#vodn
ur!ena p"edevším k !išt ní koželužských
odpadních vod, provedena optimalizace technologie, která
vytvá"í reálný p"edpoklad pro správnou funkci p"i !išt ní
komunálních vod.
V sou!asné dob vrcholí práce spojené s p"ípravou
žádosti o vydání stavebního povolení u Vodoprávního ú"adu
v Chot bo"i. P"ílohou této žádosti je projekt pro stavební
povolení zpracovaný brn nskou firmou ECenviconsult,
s.r.o., zastoupenou RNDr. Igorem Rusníkem, Ph.D. Zárove&
jsou vedena i jednání o možnosti spolufinancování stavby
s podporou státu.

A nyní krátce k vlastní stavb :
Každá nemovitost musí být vybavena pouze jednou
p"ípojkou splaškové kanalizace. Vzhledem k tomu, že byla
dosud v Krucemburku provozována jednotná kanalizace
s velkým po!tem vyúst ní mimo !istírnu odpadních vod,
bude nutné z"ídit nové p"ípojky splaškové kanalizace, a to
již od zdroj# splaškových vod. Ve skute!nosti to znamená
p"epojení p"ívod# do žump !i septik# nebo jejich
p"emost ní. Do splaškové kanalizace nesmí být vyúst ny
žádné deš'ové vody. P"edpokládané umíst ní jednotlivých
p"ípojek je patrné z projektu pro stavební povolení. V sou!asné dob jsou zpracovávány realiza!ní projekty, jejichž
nedílnou sou!ástí bude i up"esn ní jednotlivých tras a
hloubek nových stok splaškové kanalizace v!etn situování
p"ípojek až na hranici ve"ejného pozemku (zpravidla místní
komunikace a chodníku). Budou však i p"ípady, že
navrhované stoky splaškové kanalizace povedou podél
stavebních parcel, kde se výhledov plánuje výstavba
dalších rodinných dom#. I tyto stavební parcely lze, pokud
to bude technicky možné, gravita!n p"ipojit.
Z provozního hlediska není možné, aby byly
splaškové vody p"i existenci nové splaškové kanalizace
odvád ny stávající jednotnou kanaliza!ní sítí, a proto je
z hlediska ob!ana a vlastníka nemovitosti ur!it lepší
pe!liv zvážit situaci a p"i návšt v projektanta v maximální
možné mí"e up"esnit místo pro p"ípojku v!etn její
minimální hloubky.
Každý vlastník nemovitosti bude kontaktován
k osobní sch#zce, jejíž nedílnou sou!ástí bezesporu bude :
• seznámení projektanta se stávajícím zp#sobem
odkanalizování p"edm tné nemovitosti
• up"esn ní trasy nové p"ípojky splaškové kanalizace ve
vazb na stávající zdroje splaškových vod (žumpy,
septiky)
• sepsání žádosti o z"ízení p"ípojky splaškové kanalizace,
p"ípadn ud lení plné moci k zajišt ní zjednodušené
projektové dokumentace této p"ípojky
V rámci realizace kanaliza!ních stok budou
vysazovány i odbo!ky pro jednotlivé p"ípojky v!etn
provedení !ástí p"ípojek ve ve"ejných komunikacích. V
p"ípad , že má být nová p"ípojka vedena po cizím pozemku,
musí být ze strany vlastníka doložena smlouva o z"ízení
v cného b"emene. Kanaliza!ní p"ípojku ke zdroji
splaškových vod si na soukromém pozemku zajiš'uje
vlastník nemovitosti na vlastní náklady. Zárove& vlastník
nemovitosti p"ispívá na základ p"íslušné smlouvy na
realizaci p"ípojného místa ve výši, která bude dojednána
s jednotlivými vlastníky
Prost"ednictvím sd lení ú"adu m styse budou
jednotliví vlastníci nemovitostí seznamováni s termíny
návšt v projektanta, a to vždy v návaznosti na skute!ný
postup výstavby.
Pokud n kdo z Vás nesouhlasí s p"ipojením na nov
budovanou splaškovou kanalizaci, musí prokázat zp#sob
likvidace odpadních vod v souladu s p"íslušnou legislativou
(doložení vyvážení obsahu septiku nebo bezodtokové jímky
oprávn nou osobou). V p"ípad , že stoka bude dokon!ena
bez provedení p"ípojky a vlastník nedoloží zp#sob likvidace
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odpadních vod, bude muset tuto p"ípojku realizovat na
vlastní náklady vlastník, a to v!etn kone!ných úprav
zpevn ných kryt# komunikací a chodník#.
Upozor&ujeme však na skute!nost, že po
dokon!ení splaškové kanalizace bude stávající jednotná
kanalizace sloužit pouze pro odvád ní deš'ových vod.
Ing. František Kujan

Nové sportovní h!išt u sokolovny
V roce 2003 si zástupci TJ Sokol nechali zpracovat studii na
rekonstrukci sportovního areálu v Krucemburku. Studie
obsahuje výhled a p"edpoklad vybudování sportoviš' v!etn
odpo!inkového koutku pro matky s d tmi a vybavení pro
malá d cka, tj. proléza!ky, houpa!ky, pískovišt a další.
Celá rekonstrukce byla naplánována do dvou etap
s celkovými finan!ními náklady cca 10 milion# korun.
Podali jsme žádost o dotaci na Ministerstvo školství
mládeže a t lovýchovy %eské republiky. Pro rok 2004 jsme
nebyli za"azeni do vybraných staveb. Žádost jsme dle
pokyn# Ministerstva školství aktualizovali a opakovan
žádali o za"azení do plánu pro rok 2005. Úsp šní jsme byli
až pro rok 2006, ale museli jsme snížit nárok na výši dotace.
Po jednání ve výboru jednoty jsme žádost aktualizovali a
nechali jsme zpracovat projekt na víceú!elové h"išt .
Podmínkou získání dotace byla spoluú!ast na financování
projektu. Ta spo!ívala v odpracování nespo!etného
množství brigádnických hodin p"i úprav terénu,
pomocných pracích a montáže mantinel# okolo celého
h"išt . P"estože je v Sokole registrováno více než 100 !len#,
brigád se zú!ast&uje stále asi deset až patnáct lidí.
Za zpracování studie a projektové dokumentace
pat"í uznání a dík ing. Františku Kujanovi. Na pracích
spojených se stavbou h"išt se velkou m rou podíleli
pánové:
B"íza Luboš, Málek Libor, Šlerka Josef, Matouš Jan,
Martínek Milan, Vacek Miloš, Konár Bohuslav, Pejchl
Vlastimil, Hoke David, Turínský Radek, Kubový Miroslav,
Šlerka Jind"ich, Havlí!ek Ji"í. P"i brigád pomáhali i ženy
p"edevším: Monika B"ízová,V ra Konárová, Slávka
Pe!enková, Miluše Zvolánková, Markéta Málková a
v brigádní !innosti byli aktivní i mládenci, nap". Robert
Turínský a Adam Havlí!ek. Dále je t"eba pod kovat všem
!len#m Sokola i nejmenovaným za jakékoliv p"isp ní, které
pomohlo ke zdárnému dokon!ení h"išt .
Od p"íštího roku – podle p"írodních podmínek –
bude h"išt s um lým povrchem sloužit všem zájemc#m
z "ad ob!an#, ale hlavn mládeži. K dispozici budou dv
volejbalová h"išt a h"išt na házenou, malou kopanou, !i
florbal. V "ím, že se nám spole!ným úsilím poda"í založit
alespo& n jaké družstvo na vyjmenovaný druh sportu.
Smyslem a celým zám rem nás všech sokolník# a !inovník#
bylo vybudovat areál pro kolektivní sporty s co nejširší
nabídkou využití s ohledem na velmi omezené získané
finan!ní prost"edky.
Ji"í Havlí!ek – jednatel TJ

U nás v základní škole

Váno"ní chystánky v mate!ské škole

První !tvrtletí letošního školního roku je za námi a
brzy tu budou Vánoce. T šíme se všichni, hlavn naši žáci,
chystáme r#zná p"ekvapení a malé dáre!ky. Jsme zv davi,
jak ve"ejnost ocení váno!ní výstavu, která se bude konat ve
dnech 19.-20. 12. 2006 od 13.30 do 17.00 hodin
v prostorách ZŠ. Tímto srde!n zveme všechny.
Uplynulé týdny byly plné zajímavých výchovn
vzd lávacích, kulturních i sportovních akcí.
Kulturní a výchovn vzd lávací akce:
P"ehlídka dravých pták# – I. i II. stupe&
Beseda o Keni – 6.-9. ro!ník
Invex Brno – 8. a 9. ro!ník
Planetárium Hradec Králové – 5. a 6. ro!ník
Prav k a P"emyslovci – muzeum Brno – 6. a 7. ro!ník
Divadelní p"edstavení Pardubice – 6. – 9. ro!ník
Divadelní p"edstavení Ž$ár n. S. – I. stupe&
T"icetiletá válka (vzd lávací program) – I. i II. stupe&
Slepíši (vzd lávací program ze života nevidomých)
– 3. a 4. ro!ník
Dopravní výchova – 4. ro!ník
Burza st"edních škol – 9. ro!ník
Ú"ad práce – 9. ro!ník
Mikulášská nadílka – I. i II. stupe&
Sportovní sout že:
Florbal – chlapci obsadili 3. místo v okrsku
dívky obsadily 2. místo v okrese
Malá kopaná Chot bo" – chlapci obsadili 5. místo
Sout že a olympiády:
„Talentovka“ – sout ž v psaní všemi deseti na klávesnici PC
– M. Kasalová (8. t".) – 5. místo
Sout ž v odborných dovednostech žák# ZŠ – chlapci 9.
ro!ník#
Další zájmové kroužky od listopadu 2006: Sborový zp v a
Výtvarný kroužek.

Bim, bam,
zvony vyzván jí,
bim, bam,
Vánoce p!icházejí …
Od konce listopadu vládne v mate"ské škole !ilý
ruch. Vánoce jsou už zase za dve"mi a za!ínají hore!naté
p"ípravy na n . V jednotlivých t"ídách se vrší hromádky
p"írodnin, papíru, listuje se v !asopisech, knihách a hledá se
vše pot"ebné k váno!ním p"ípravám.
Za!átkem prosince navazujeme na mikulášskou
tradici. Letos si d ti zahrály !ertíky, nacvi!ovaly „!ertí
tanec“, vyráb ly rohy, vymýšlely a stav ly „peklí!ko“,
pochutnaly si na !ertím ob d a z va"e!ek vyráb ly
„!ertíky“. 5. prosince k nám p"ijelo divadélko „Úsm v“
s pohádkou „O kucha"ce Barborce a !ertíkovi Bertíkovi“. Po
pohádce !ekalo na d ti mikulášské p"ekvapení v podob
balí!k# se zdravým mlsáním. Rozlou!ili jsme se
s Mikulášem a máme plné ruce práce s váno!ními
p"ípravami.
Do okolí zá"í okna školy vyzdobená bílými
vyst"ihovánkami. Spole!n s d tmi zdobíme jednotlivé
t"ídy, nacvi!ujeme vystoupení pro rodi!e a obyvatele Domu
s pe!ovatelskou službou. Za zvuku koled pe!eme s d tmi
cukroví, !teme si váno!ní p"íb hy a seznamujeme se
s lidovými zvyky. T šíme se na váno!ní pásmo pohádek
v kin , na slavnostní „Št drý den“ s nadílkou a na odpolední
„Chystánky s rodi!i“. S malým dárkem z naší školkové
dílny nezapomínáme ani na bývalé zam stnance mate"ské
školy, obyvatele Domu s pe!ovatelskou službou, sponzory,
obchody a Obecní ú"ad …
Zam stnanci i d ti z naší mate!ské školy Vám všem p!ejí
klidnou a sváte"ní atmosféru Vánoc i ve Vašich
domovech. P!ij%te se podívat mezi nás, jak se nám
letošní Vánoce vyda!ily – ve st!edu 20. prosince.

Za ZŠ Krucemburk – Mgr.
Chmela"ová, Mgr. Josková a Mgr. Polívková

Pobo"ka Základní um lecké školy
v Krucemburku
Pobo!ka ZUŠ pat"í pod ZUŠ v Chot bo"i. Krom
poskytování základ# um leckého vzd lání škola též pe!uje
o ú!elné využívání volného !asu d tí a mládeže, rozvíjí
estetickou i mravní stránku jejich osobnosti. Zcela jist
touto cestou nep"ímo p"ispívá k potla!ování nevhodných až
patologických jev# ve spole!nosti.
V letošním školním roce se vyu!uje pouze
hudebnímu oboru, máme 57 žák# od 6 do 18 let.
Vyu!ují 4 u!itelé: Marta Rejšková (vedoucí
pobo!ky) a Milan Ondrá!ek na plný úvazek, Mgr.Marie
Laušmanová a Jana Kafková na !áste!ný, dále je
zam stnána 1 uklíze!ka na !áste!ný úvazek.

P!íjemné prožití
svátk# váno"ních
a pohodový rok 2007
p"ejí
žáci a kolektiv zam stnanc#
ZŠ Krucemburk
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Na naší ZUŠ p#sobí d tský p vecký sbor, který školu velice
dob"e reprezentuje.
Akce pobo"ky ZUŠ v roce 2006:
•
•
•
•
•
•
•

7x školní žákovský koncert
ú!inkování DPS a žák# hudebního oboru p"í
svatbách, vítání ob!ánk# na OÚ
spole!ný zájezd do Národního divadla na operu
A.Dvo"áka %ert a Ká!a
ú!inkování DPS na vernisáži výstavy TGM a
Krucemburk
ve spolupráci s KDU-%SL a MŠ besídka ke Dni
matek
letní týdenní soust"ed ní DPS ve Sn žném
spole!né koncerty DPS a chrámového sboru (3x
Krucemburk, 1x Vojn#v M stec, 1x Rakovník)

Váno"ní vystoupení žák# ZUŠ se koná ve
st!edu 20.12. v 16:30hod v sále ZUŠ. Dovoluji
si srde"n pozvat všechny ob"any.

Vzpomínka na d tský den
Každý rok po"ádá TJ Sokol Krucemburk D tský den zvaný
„Rozlou!ení s prázdninami“ a tak tomu bylo i letos 2. zá"í.
Odpoledne si d ti mohly vyzkoušet p"ekážkovou jízdu na
kolob žce, prolézání kruh#, ch#zi na ch#dách, stav ní
z kostek, poznávání bylin, házení mí!k# na klauna,
zatloukání h"ebík#, prolézání v pytli, lezení po žeb"íku,
st"elbu ze vzduchovky, sout ž v pojídání kolá!# aj.
K ob!erstvení bylo k dispozici grilované sele, uzené
klobásy, pivo, limo, zmrzlina aj.
Po malé pauze probíhala malá minidiskotéka, kde se mohly
d ti dostate!n vy"ádit.
Doufáme, že byli všichni spokojeni a celé odpoledne si
užili.
Pod kování pat!í hlavn sponzor#m, bez jejichž
podpory by nebyla tombola s cenami. Ješt jednou
d kujeme.
A zárove& d kujeme všem, kte!í p!i p!íprav a pr#b hu
d tského dne pomáhali.
D'KUJEME

TJ Sokol Krucemburk

Neznámá historie
Epíkové z Hrádku a Krucemburku
V %echách existuje n kolik m st a
obcí jménem Hrádek. Ze kterého
pocházel starý rytí"ský rod Epík#,
dnes již nezjistíme. P"eneseme se
proto do druhé poloviny !trnáctého
století, kdy jim pat"il Krucemburk a
p"ilehlé osady. Popus'me prostor
fantazii, jak tehdy Krucemburk
vypadal. Krucemburk byl opevn ná
trhová ves. Jeho za!átek m#žeme
p"edpokládat n kde p"ed nám stím.
Cesty zde byly hlin né, mokrá místa
byla zpevn na d"ev nými kulány,
takzvanými hat mi. Ty byly ješt
nalezeny p"i rekonstrukci silnice
v nedávné dob . V tšina dom# byla
na kopci, sm rem ke mlýnu, na
Hlubocké ulici a p"edevším od
nám stí sm rem ke kamenné
opevn né tvrzi nebo hradu, sídlu
Epík# z Hrádku. Kolem tekl
vojnom stský potok, který tvo"il

s n kolika rybníky p"írodní opevn ní
této tvrze. Na severovýchodní stran
byla v ž s padacím mostem a celá
tvrz byla opevn na vysokými
hradbami. Nedaleko této tvrze stál
panský dv#r. Na kopci stál malý
kostel s farou. V okolí byly rozsáhlé
lesy plné divoké zv "e, mo!ály a
bažiny. Polí a luk bylo mén než
dnes,
p#da
byla
v tšinou
neobd lávána. Tak n jak m#žeme
popsat zdejší kraj.
Vra'me se však k Epík#m z Hrádku.
Krucemburk koupili od rytí"e Lva
z Krucemburku.
Epík se zasadil o to, že byl
Krucemburk povýšen na m ste!ko.
Stalo se to n kdy kolem roku 1385.
Dal také m ste!ku znak, t"i st"íbrné
vl!í zuby na !erveném štít . Když
v roce 1390 Epík zem"el, stal se
d dicem jeho syn, který se nadále
podepisoval Epík z Krucemburka.
Byl stoupencem Panské jednoty proti

králi Václavu IV. V roce 1423 byl ve
vojenském ležení u Vysokého Mýta.
V roce 1440 se zú!astnil sjezdu
!áslavského a byl dán k rad
hejtmanovi
kraje
!áslavského.
S majitelem polensko-p"ibyslavského
panství
Hyncem
Ptá!kem
z Pirknštejna v roce 1444 sepsal
smlouvu o z"ízení rybníku (eka. Dal
na n j polovinu svých pozemk# a
Hynce druhou. Rybník zbudoval
hamerník Mat j z Božejova. V roce
1489 se Epík uvádí jako sv dek
smlouvy pod bradské a strakonické,
jak stvrzují
Palackého D jiny
národu !eského. Žil až do roku 1460.
Kdy Krucemburk Epíci prodali,
neznáme, ale víme, že se nadále
podepisovali z Krucemburka, i když
jim nepat"il.

Zde je místo pro Vaší reklamu.
V p"ípad zájmu nás kontaktujte na: redakce@krucemburk.cz
Bližší informace na ú"ad M styse Krucemburk.
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Pavel Vomela

Vzpomínka na krucemburského rodáka
V p"íštím roce si p"ipomeneme 110. výro!í narození
krucemburského rodáka, spisovatele a redaktora Aloise
Bohumila Kohouta. Ve svých dílech „D de!k#v rok“ a „Až
na konec sv ta“ popisuje svoje „rodné hnízdo“, jak nazývá
Krucemburk. D j se odehrává na za!átku 20. století.
V hlavní postav Karla Kutila vystupuje sám autor.
P"e!t me si zkrácený úryvek jedné !ásti knihy „D de!k#v
rok“.
Pavel Vomela
Neposkvrn ná ple' zimy jisk"ila b lounkým popraškem
sn hových hv zdi!ek. Miliony a miliony jich napadaly
s nebe k oslav adventní doby, která p"edchází narození
Pán . Zimní obzory se jakoby kouzlem zv tšily.Všude byla
navátá bílá plocha sn hu a splývala s nebesy. Byl advent - a
chodilo se na roráty.
Advent a roráty! Dv sl#vka splývající v d tské duši v jednu
p"edstavu. V adventní dob
se konaly p"edváno!ní
bohoslužby: rorátní mše. Za!ínaly již o šesté, proto se na n
muselo !asn vstávat. V "ící sp chali do kostela za tmy
bílými spoustami sn hu, opatrné babi!ky si svítily na cestu
plechovými lucernami, jejichž skla byla chrán na drát nou
m"ížkou v podob X. Toho roku byla v Krucemburku
neoby!ejn tuhá zima. Sn hu napadlo p"es metr vysoko a
t"eskuté mrazy prokreslily kdejakou sklen nou tabulku oken
a okének podivnými kv ty rostlin, které nikdo na sv t
jakživ nevid l r#st. Venku to všem lidem pod nohama
chrupalo.
Jednoho ve!era p"ed spaním Karel poprosil matku:
„Maminko, vzbu$ mne ráno brzo! Cht l bych jít na roráty.“
„Karlí!ku, vzbudím, jen bude-li se ti chtít vstávat tak
!asn .“ Ráno matka budila Karla: „Karlí!ku, vstávej, cht ls
jít na roráty!“ Byla ráda, že chlapec chce jít do kostela,
nebo' byla zbožná již od mládí. Matka vítala u svých d tí
náklonnost ke zbožnosti a m la radost, když ji následovaly.
Otec, který musil již být v šest hodin za tkalcovským stavem
v továrn , sed l práv u snídan .Karel hbit vstal, umyl se
ve vlažné vod , oblékl se a nasnídal se také. Krajíc chleba a
hrnek bílé kávy, pak se chystal do kostela. Prohlédl si kapsy,
má-li v nich sirky a voskový sloupek, a vyp#j!il si mat!inu
modlitební knížku. Rozlou!il se s otcem, políbil matku na

tvá", vždy sametov hebkou, a šel radostn do kostela. Cesta
vedla ze vrátek vlevo, kousek po silnici, pak do vršku po
nám stí, a záhy byl chlapec u h"bitovní brány. Když k ní
p"icházel, slyšel lahodný hlahol zp vu za doprovodu varhan,
který se nesl temným jitrem jako zp v and lských sbor#.
Z pootev"ených dve"í, jimiž do kostela vcházela práv žena,
zahalená do tmavého vl&áku, vytryskl snop sv telných
paprsk# a zlatov ozá"il cestu ke kostelním dve"ím,
proházenou ve sn hu. Karel vstoupil tiše do kostela,
osv tleného sv tlem b lounkých sví!ek. V lavicích sed ly
por#znu vesm s ženy. M ly p"ed sebou rozev"ené
modlitební knížky a vedle nich stály tenké, bílé sví!ky.
Lavice byly voskem a parafinem celé pokapané. Plaménky
sví!ek neklidn plápolaly vzdutím pr#vanu p"i každém
otev"ení dve"í a dechem zpívajících žen. Ženy p ly zbožn
již n kolikátou sloku adventní písn . Chlapec usedl do
poloprázdné lavice. Vytáhl z kapsy zimníku sví!kový
sloupek, obrátil se k sousedce a ml!ky ji tázavým pohledem
požádal o dovolení zažehnout knot sví!ky. Žena, aniž ustala
ve zp vu, svolila pokynem hlavy, zabalené do tlustého
vl&áku.
Zapálil si sví!ku a postavil sloupek na desku lavice. Protože
byl sledován sousedkou, tvá"il se pokrytecky zbožn , když
otvíral mat!iny modlitby. Našel v nich stránku založenou
obrázkem a utkv l na titulku „Pobožnost v !ase adventním“.
Modlitby zaujaly cele jeho mysl. Karel zapomn l
obsluhovat sví!ku, sho"ela mu až k závit#m sloupku; byl tou
!etbou v modlitební knize jako opojený. Bohoslužba
skon!ila, ženy již vstávaly a loudav vycházely. K"ižovaly
se u kropenky vedle dve"í a odcházely z kostela, zahalujíce
se do svých tlustých vl&ák# na ochranu proti mrazivému
v tru, který vanul na kope!ku u kostela. I Karel Kutil#
zasunul modlitební knížku a voskový sloupek do kapsy
zimníku a vycházel do sivého šera zimního rána. Pod
nohama mu vrzal mráz a z jeho nosu tryskala pára
stydnoucího dechu. Bylo již sedm hodin. Sotva došel na
silnici, za!alo op t sn žit. Vlo!ka za vlo!kou padala ví"iv ,
jakoby opile, k zemi k ostatním na bílé sn hové záv je,
které ob!as v t"ík urovnával.

Malé nakouknutí do našich místních spolk# a organizací
SHM Klub Krucemburk
Salesiánské
hnutí
mládeže v Krucemburku
aneb
SHM
Klub
Krucemburk
Salesiánské hnutí mládeže (dále jen
SHM) je organizací mladých lidí,
kte"í se angažují ve výchovné práci
mezi d tmi a mládeží v k"es'anském

duchu. SHM Klub je ob!anské
sdružení d tí a mládeže a
v Krucemburku funguje od roku
1999.
Do již tradi!ní !innosti klubu pat"í
dvakrát
týdn
sch#zky
d tí
v klubovn na fa"e, kde mají d ti
možnost strávit !ást odpoledne pod
vedením svých starších kamarád#.
D ti hrají v klubovn i venku r#zné
hry, povídají si a kreslí. P"itom jsou
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nenáro!nou formou seznamovány se
základy víry a k"es'anství. D ti zde
navazují a upev&ují svá kamarádství,
u!í se vzájemné komunikaci,
porozum ní i týmovému "ešení
neobvyklých situací.
Vyvrcholením celého roku jsou
prázdninové pobyty pro d ti, na které
se celý rok t ší nejen d ti, ale i jejich
vedoucí. Program tábor# a chaloupek
je dop"edu pe!liv plánován a tajn

p"ipravován, a tak žijí d ti dlouho
v o!ekávání, !ím je prázdniny zase
p"ekvapí. Mladší d v!ata strávila
letos 10 dní v Kon šín , kde na n
!ekali radní m sta Kocourkov. Starší
d v!ata trávila týden na kolech u
Dalešické p"ehrady, starší chlapci 14
dní v Pustých Žib"idovicích a
nejmladší chlapci strávili spole!n
víkend v Jeníkov u Hlinska.
Další pravidelnou !inností je kroužek
florbalu, který probíhá v t locvi!n
ZŠ. Naši florbalisté dosáhli velikého
úsp chu, vyhráli celonárodní ligu
SHM.
Krom pravidelné !innosti se konají i
jednorázové akce jako nap". víkendové pobyty b hem roku, mikulášská
besídka, P"edsilvestr pro d ti, výlety,
turnaje, opékání vu"t#, …
V sobotu 9. 12. 2006 se konala
v kostele sv. Mikuláše v Krucemburku mikulášská besídka s nadílkou.
D ti si od "íjna p"ipravovaly pohádku
„O zakleté studánce“. Velký úsp ch
sklidila také scénka o sv. Mikuláši,
jak zachránil t"i dcery zadluženého
obchodníka a jak se stalo, že se sv.
Mikuláš stal biskupem. Poté navštívil
náš kostel i sám sv. Mikuláš se
svými pomocníky a samoz"ejm také
tentokrát obdaroval naše nejmenší.
Ráda bych touto cestou pod kovala
našim vedoucím, kte"í se d tem
v nují, a také t m, kte"í je podporují
v jejich aktivitách, a pop"ála jim
hodn zdaru, trp livosti a lásky p"i
jejich práci s d tmi. Díky také všem
našim d tem, protože jsou super!!!

k r#zným témat#m a na nich jsme
vyslechli i mnoho významných lidí.
Každoro!n
pro naše !leny i
zájemce z "ad ne!len# – pokud
máme volná místa – po"ádáme
kulturní zájezdy v tšinou do divadel
v Pardubicích a v Jihlav , byli jsme i
v Brn a Národním divadle v Praze
na
ope"e
Prodaná
nev sta.
Každoro!n po"ádáme také zájezd po
kulturních památkách naší krásné
vlasti. Letos jsme navštívili Svatou
Horu u P"íbrami a zámek v Dob"íši.
V letošním roce v únoru jsme
uspo"ádali besedu o historických
zajímavostech
Krucemburku,
v !ervenci jsme ve spolupráci se
Spole!ností Jana Zrzavého p"ipravili
výstavu dokument# a fotografií
k stému výro!í pobytu profesora T.
G. Masaryka a jeho rodiny
v Krucemburku.
Vydali jsme také n kolik publikací a
propaga!ních materiál#.
Za dobu své !innosti se Spolek
zapsal
do
pov domí
lidí
z Krucemburku i z širokého okolí.
Hlavní cíl, který si Spolek dal p"i
svém založení – navázat na bohaté
historické a kulturní tradice, které
v Krucemburku byly od nepam ti,
jsme splnili. Jen málokterá m sta !i
vesnice se mohou pochlubit tak
bohatou historií: významnými lidmi,
kte"í se zde narodili, spojili s nimi
sv#j život a zanechali v nich svá díla,
kulturou a ve"ejným životem, který
zde byl a p"etrvává až do dnešní
doby. Bylo by škoda v této tradici
nepokra!ovat.

ing. Eva Málková
Výbor Spolku p átel Krucemburku

Spolek p!átel
Krucemburku
V roce 2007 uplyne již patnáct rok#,
co byl založen Spolek p"átel
Krucemburku.
Podrobné zhodnocení jeho !innosti
p"ipravujeme až v p"íštím roce.
Spolek
má
v sou!asné
dob
sedmdesát !len#. Naši !lenové jsou
p"evážn d#chodového v ku. Spolek
svoji !innost zam "il na po"ádání
prodejních výstav obraz# malí"#
Vyso!iny, starožitností, keramiky,
ru!ních prací našich žen a dalších
zajímavostí. Uspo"ádali jsme besedy

TJ Spartak Staré
Ransko
Do fotbalového ro!níku 2006/2007
jsme p"ihlásili 4 mužstva: starší
p"ípravku, žáky a muže do okresního
p"eboru a dorostence do I. t"ídy
skupiny A krajské sout že. Starší
p"ípravka – benjamínci za!ala již
turnajem, který jsme organizovali
v !ervnu na našem h"išti. Spole!n
s našimi
si
zahrála
mužstva
z Gol!ova Jeníkova, Velké Losenice,
Hlinska a Vítanova. Naši nakonec
skon!ili na 4. míst . V podzimní
!ásti p"eboru se za!aly zúro!ovat
zkušenosti z p"edchozího ro!níku a

-7-

pravidelné
p"ípravy.
Oproti
lo&skému roku získali benjamínci 26
bod# a jsou zatím na p kném 6.
míst .
U žák# jsme se velmi obávali
výsledku. Avšak díky novému
trenérovi, který dokázal kluky
podchytit a perfektn
p"ipravit,
získali na podzim 25 bod#. Velmi
nás pot šilo, že jejich druhé místo
v tabulce je pouze o jeden bod za
prvním mužstvem z Pohledu.
Dorostenci, po vít zném utkání se S.
Habry o postup do krajské sout že,
postoupili do I. t"ídy skupiny “A“.
Jejich za!átek byl plný obav a
nesm losti, který znamenal ztrátu
bod#. Avšak v pr#b hu podzimu se
dokázali p"izp#sobit, zabojovat a
nakonec získali krásných 20 bod# a
umístili se na velmi p kném 8. míst .
Op t je nutné podotknout, že na
„t"etího“ jim schází pouhých 5 bod#.
Trochu zklamáním je výkon našich
muž#. Po velmi zda"ilém minulém
ro!níku jsme všichni p"edpokládali
jejich boj o postup do I. B t"ídy.
Bohužel jejich výsledky, které byly
ovlivn ny jist
i objektivními
d#vody (nemoc, zran ní apod.),
nesplnily naše o!ekávání. Po
podzimní !ásti muži skon!ili s 21
body na 7. míst . Není to špatná
pozice v tabulce, a tak všichni
doufáme, že na ja"e se jim bude da"it
lépe a nakonec se poperou o p"ední
p"í!ky.
Tolik k reprezentaci našich oddíl#.
Cht la bych Vás také seznámit i
s ostatními aktivitami, které zajiš'ují
chod naší organizace.
Dorostenci
uskute!nili
brigádu
v lese, která nám p"inesla tolik
pot"ebné finan!ní prost"edky.
Naši muži se zase postarali o zásadní
rekonstrukci hrací plochy. Také se
nám poda"ilo kone!n pokrýt st"echu
u p"ístavku vedle kabin. Do
budoucna bychom cht li dod lat
zavlažování trávníku a opravit
oplocení p"edevším za brankami.
Pat"í velký dík každému, kdo se nám
snaží pomoci jakýmkoliv zp#sobem.
Opravdu a up"ímn všem d kujeme.
Další významnou !inností jsou naše
kulturní a spole!enské akce pro d ti
a dosp lé. V lét jsme zorganizovali
d tský den plný sout ží a cen. Pro
zpest"ení se d tem p"edstavili se
svým výcvikem psovodi Policie %R

se svými psy. D tem tak zajímav
za!aly prázdniny. Poslední naší akcí
byla mikulášská diskotéka. Velice
nás pot šila velká ú!ast návšt vník#,
kte"í byli zv daví na naše peklo
s luciferem a !erty a samoz"ejm na
hodného Mikuláše s And lem.
Velké díky zde pat"í ing. Bencovi za
zap#j!ení sálu.
Tímto bych ukon!ila hodnocení roku
2006. Ráda bych Vás ale pozvala na
další akce plánované na rok 2007. Je
to p"edevším 10.2.2007 Sportovní
ples, který se bude konat v sále ve
Starém Ransku, a hned potom 11.2.2007 - bude následovat d tský
karneval. Podrobn ji Vás budeme
informovat prost"ednictvím plakát#.
Chceme zvládnout ješt tyto akce:
valnou hromadu, pálení !arod jnic,
pokud nám to zastupitelstvo m styse
umožní, rádi bychom pomohli p"i
organizování pout a doufáme, že se
nám poda"í znovu obnovit turnaj
internacionál# – Memoriál J. Ve!e"i.
Letos se to bohužel nepovedlo,
protože nadšenc# pro práci zdarma
ubývá a !ím dále tím více se bohužel
potvrzuje r!ení „Zadarmo ani ku"e
nehrabe!“.
To je stru!né seznámení s naší
!inností. Bez významné pomoci
m styse Krucemburk, sponzor# a
ostatních p"íznivc# by byla naše
!innost velice omezena.
Ješt jednou proto všem d kujeme,
p"ejeme všem krásné Vánoce a
š'astný rok 2007 plný zdraví a
pohody.
Za TJ Spartak Staré Ransko
Slana"ová M.
www.spartakstareransko.estranky.cz

CHRÁMOVÝ
P'VECKÝ SBOR
Chrámový p vecký sbor p"i kostele
sv. Mikuláše v naší obci má již
dlouholetou tradici.
Mnozí z nás mají v pam ti velkou
osobnost Krucemburku P Karla
B"ízu, který sbor vedl až do roku
1990. V té dob
jsem s ním
spolupracovala jako varhanice. Po
odchodu P. Karla B"ízy na Sv. Horu
jsem sbor vedla spole!n s ing.
Pavlem Ko!ím. Snažili jsme se

zachovat tradici, navazovali jsme na
práci P. Karla B"ízy.
Sbor se schází pravideln
na
zkouškách vždy v pátek od 19.00 do
20.30 hod.
V repertoáru máme duchovní hudbu,
2-3x v m síci zpíváme p"i ned lní
nebo jiné sváte!ní mši svaté
v Krucemburku, ale ob!as i v okolí,
d"íve jsme jezdili pravideln zpívat
do P"íbrami na Sv. Horu.
Velice
úzce
spolupracujeme
s pobo!kou ZUŠ v Krucemburku,
hlavn s d tským p veckým sborem.
Spole!n
p"ipravujeme koncerty,
!asto se náš repertoár prolíná. Sbor je
smíšený (soprán, alt, tenor, bas),
nyní má asi t"icet !len#, ale rádi své
"ady rozší"íme o nové zp váky.
Toho, kdo rád zpívá a má rád hudbu,
uvítáme s radostí mezi sebou.
Dále
spolupracujeme
s CHKO
(Chalupá"ský komorní orchestr).
Jeho !lenové jsou výborní muzikanti
z Prahy,
manželé
Jind"iška
Au"edníková (housle) a Petr
Svoboda (flétna, klarinet), rodina
Kolá"ova – Eva Kolá"ová (viola),
Jana Kolá"ová (violoncello), dále
R#ženka
Sommerová
(housle),
Viktor Martínek (kontrabas), Martin
B"íza (kytara), Martin Rejšek
(kytara).
Akce v letošním roce:
Velikono!ní koncert ve spolupráci
s DPS p"i ZUŠ.
Ú!inkování p"i mši svaté na poutní
slavnosti ve Vojnov M stci.
Zpívání p"i sv cení nové kapli!ky
sv. Rozálie v Radostín .
Koncert k ukon!ení 6. ro!níku
Krucemburského kulturního léta (ve
spolupráci s prof. Radovanem Lukavským a DPS p"i ZUŠ). P"i tomto
koncert jsme byli sv dky toho, jak
velký vliv má um ní na !lov ka pan prof. Lukavský p"ijel odpoledne,
je mu už 87 let, a tedy není divu, že
nám p"ipadal jako d de!ek. Ale
jakmile za!al recitovat báse& V.
Ren!e, jakoby omládl a p"i rozhovoru s ním po koncert jsem m la
dojem, že mluvím s vrstevníkem.
Koncert v Rakovníku p"i zahájení
festivalu duchovní hudby (ve
spolupráci
s panem
prof.
R.
Lukavským a DPS p"i ZUŠ).
Naše hlavní !innost – zp v p"i
ned lních mších svatých.
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Váno!ní koncert ve spolupráci s DPS
p"i ZUŠ v Krucemburku v kostele sv.
Mikuláše
26.12. v l6.00 hodin.
Váno!ní koncert ve spolupráci s DPS
p"i ZUŠ ve Vojnov M stci v kostele
sv. Ond"eje 27.12. v 18.00 hod.
Na váno!ní koncerty jsme pozvali P.
Gabriela Burdeje, který doprovodí
zp v svým slovem.

Ráda bych využila této p"íležitosti a
pod kovala všem zp vák#m a
muzikant#m za ob tavou práci. Je
pochopitelné,
že
veškeré
významn jší svátky pro nás za!ínají
n kolik m síc# p"edem, ale obdivuji,
že dokáže tolik lidí v novat velkou
!ást svého volna pro pot chu
druhých v !ase, jako je p"edváno!ní
advent. Je to pro nás období velice
náro!né, ale je krásné p"isp t svým
dílem k v tší oslav Božího narození
a celých váno!ních svátk#.
Na záv r mi dovolte citovat slova
pana prof. Lukavského, která pronesl
ve ve!erních zprávách dne 17.11.
2006 v rozhlase na Praze l, kde
mluvil o zahájení festivalu duchovní
hudby v Rakovníku: „Je pro m !est,
že mohu spolupracovat s takovým
dobrým p veckým sborem, jaký je
v Krucemburku.“
Marta Rejšková

ZUŠ v Krucemburku a
chrámový p vecký sbor p"ejí
všem ob!an#m radostné a
klidné prožití váno!ních
svátk# a srde!n zvou všechny
na váno!ní koncerty.

/P!ed/Váno"ní zamyšlení
Váno!ní !as p"ichází. I všechno, co souvisí s tímto
!asem. Máme možnost tomuto !asu, t mto chvílím,
nanovo porozum t. Vánoce nejsou disneyova pohádka.
Pro mnohé je to depresivní a smutný !as, jen ne to, na
co je v tšina z nás navyknutá, jen ne to, co je ukryté za
všemi sv týlky, v tvi!kami a lametami. P"edváno!ní
doba, kterou nazýváme advent, pomalu kon!í. Každý
prožil tento !as jinak a po svém. S p"edsevzetími, tím,
co musím, co chci a co bych mohl. Procento úsp šnosti
je u každého jiné. O pár dn# se budeme zase hádat, kdo
si dá jaké novoro!ní p"edsevzetí, a tak stále dokola.
Možná se nám to všechno zdá být jakési stereotypní.
Stále jeden a ten jistý koloto!. A v t chto dnech p"idaná
touha sehnat ten nejlepší váno!ní dárek, snaha ud lat
i tento rok alespo& patnáct druh# cukroví, snad i n jaký
nový recept, sehnat pot"ebné kilogramy vitamín#
v jižním ovoci a etc.
N koho to možná baví. Žijeme v p"esv d!ení, že toto
všechno pat"í k vánoc#m, jinak bychom neprožívali tu
skute!nou váno!ní idylku a pohodu. A pak s hr#zou
zjiš'ujeme, na co jsme ješt zapomn li, co se nám
nepoda"ilo
sehnat,
rodina
i tak
není
spokojená, romantika, pohoda a klídek jsou n kde
v dálce. Standard jako p"ed rokem, dv ma, deseti…
Proto nenechme se okrádat a vnit"n vykrádat!
Nebu$me t mi, kte"í si myslí, že Vánoce jsou hlavn
snaha o dokonalé zvládnutí kuliná"ských pochoutek, že
je to !as „vegetu“ a flákaní. Ano, je to hlavn snaha
zažít spole!n alespo& v tento !as teplo rodinného krbu,
znovu na vlastní k#ži. Touha po jednot , napln ní
a urovnání pok"ivených vztah#. To je d#ležit jší než
bolest v žaludku po mnoha dobrotách.
Váno!ní svátky se slaví proto, že se spojují s narozením
Ježíše. Z Písma a tradice víme, jak to s jeho narozením
vlastn bylo. Nenarodil se na žádné moderní klinice,
nebyla to ani oby!ejná porodnice okresní nemocnice,
kde Ježíšova Matka Marie porodila. Maštal, chlév,
místo pro zv "... Krmítko pro ovce a skrýše pastý"#.
Málokdo se narodil v horších podmínkách. A my, d ti
dneška, si to už ani nedovedeme p"edstavit. Je nám to
p"íliš vzdálené a nesmyslné, anebo až bláznivé.
Ne my, co jsme ukrytí za tabulkami skel eurooken,
s teplom rem, který vystoupal na 24 stup&#, ne my, co
jsme ospalí a v d"ímotách po bohaté ve!e"i, sedíce p"ed
svitem obrazovky. Ne my, s temn rozzá"enýma o!ima
p"ed množstvím dárk# pod strome!kem, ne my
zažíváme tu pravou atmosféru a poselství Vánoc.
Jí porozumí ti, co na vlastní k#ži zažívají tu chudobu,
samotu a jednoduchost, kterou nabídl chlév Marii
a Josefovi.
Ano, hezká slova, "eknete si, ale jak tedy prožít
Vánoce? Zkusme to v p"ijímáním a dáváním. Zkusme je
prožít spolu s t mi, kterým se zacht lo velmi brzy
rezignovat, "ekn me jim, že oni jsou t mi, kte"í se
mohou znova narodit, znova za!ít naplno a š'astn žít,
najít novou cestu z komplikovaných cest. Podejme ruku
na smír, poprosme o odpušt ní, uzdravme své vztahy
s blízkými, dotkn me se jeden druhého jako praví lidé,
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bez zášt , závisti a hn vu. A z#sta&me takovými nejen v tyto
nadcházející váno!ní dny!
A tu se nám snad poda"í pochopit smysl a realitu Vánoc. Každý
z nás to pot"ebuje.
Milí p"átelé, nejen v tyto sváte!ní dny, ale i po celý !as nového
roku 2007 Vám p"eji nacházet to, co jsme možná ztratili, a snažit
se najít podstatu života.
Gabriel Burdej, správce farnosti

Váno"ní zvyky
Možná se dnes už více domácností,
než tomu bylo p!ed pár lety, vrací ke
starodávným váno"ním zvyk#m. Lidé
si lámou na Barborku t!eš&ové v tvi"ky,
m ní um lé stromky za živé, spole"n
chodí na p#lno"ní mši, zpívají koledy.
P!ipome&me si nejznám jší váno"ní zvyky
Jedním z nejvíce provozovaných zvyk# dosud je zpívání a
poslouchání koled. Koledy se zpívají u sváte!ního stolu, nebo u
strome!ku, než dojde k rozbalování dárk#.
Asi k nejznám jším oby!ej#m pat"í také krájení jablka. To se
p"ekrojí nap#l a ob poloviny se ukáží všem. Pokud vnit"ní !ást
s jádry má tvar k"íže, je !ty"cípá, pak n kdo z p"ítomných t žce
onemocní, nebo zem"e. Pokud vypadá jako p ti- nebo vícecípá
hv zda, sejdou se všichni za rok ve zdraví.
Lití olova už dnes tak obvyklé není. Lidé d"íve nad plamenem
rozžhavili kousek olova až k bodu tání. P"ipravili si nádobu
s vodou a tekoucí olovo se do ní opatrn , ale naráz vlilo. Vznikl
abstraktní odlitek a podle jeho tvaru se usuzovalo, co koho !eká.
Zato st"evícem p"es hlavu se hází celkem b žn , zvláš' když
jsou v rodin svobodné dívky. Obrátí-li se patou ke dve"ím,
z#stanou doma. Obrátí-li se špi!kou ke dve"ím, provdají se a
odejdou.
Strašideln jší je pak pozorování stín#. Když se rozsvítí, dívají se
všichni po st nách. %í stín nemá hlavu, ten do roka zem"e.
Na šupinky z kapra do pen ženky se také nesmí zapomenout.
Mají p"inést všem po celý rok dostatek pen z.
Radost hlavn d tem ur!it ud lá poušt ní lodi!ek. Úlomek
váno!ní sví!ky se pomocí nakapaného vosku upevní do
rozp#lené a prázdné sko"ápky od vlašských o"ech#. Lodi!ka se
zapálenou sví!kou se pak nechá plout, nap"íklad v lavoru
s vodou. Majitele lodi!ky, která vydrží nejdéle svítit a nepotopí
se, !eká dlouhý život.
Ze zdroj# MF DNES

Nákup v tší popelnice se vyplatí
Máte problémy s neustále plnou popelnicí? Jednou tak velká
popelnice Vás te$ vyjde dráž o pouhou stokorunu.
Popelnice 120 l plech 750,-K!
120 l plast 850,-K!
240 l plast 950,-K"
Sta!í si objednat u pracovník# firmy ODAS, Miroslav Odvárka,
Ž$ár nad Sázavou p"i odvozu Vašeho odpadu.

P!išel svatý Mikuláš
Váno!ní nad lování za!íná pro d ti Mikulášem. Tak jako po mnoho
p"edešlých let se tohoto zvyku zhostili !lenové loutká"ského souboru
Oblázek, kte"í se snaží o udržení této tradice.
Mikuláš, and l a 2 !erti navštívili p"es 20 rodin, kde byly d tmi s v tšími
!i menšími obavami o!ekávány. I nejv tší zlobilové slíbili, že se polepší,
a samoz"ejm museli Mikuláši "íci básni!ku nebo zazpívat písni!ku.
Všichni pak byli obdarováni a !erti nezapomn li p"idat pekelný dukát,
který zlobivé d ti pálí
v ruce, a metli!ku. D ti
m ly pro n zase na
oplátku p"ipravené svoje,
kresby, jak ony vidí
Mikuláše, and la a !erty.
A která básni!ka nebo písni!ka nejvíce zazn la?

Mikuláš ztratil pláš(,
mikuláška sukni,
hledali, nenašli,
byly oba smutní.

Pozvánky, koncerty, kultura

ímskokatolická farnost
Krucemburk Vás zve:
24.12. Ne – ŠT'DRÝ DEN
8:00 – mše svatá – 4.ned le adventní
22:00 – slavná p#lno!ní mše, chrámový p vecký sbor uvede
mši J.J.Ryby: Hej mist"e
25.12. Po – BOŽÍ HOD VÁNO$NÍ
8:00 – mše svatá, zazní váno!ní mše J.Marhuly:
Vzh#ru, vzh#ru pastuškové
26.12. Út – SV.ŠT'PÁN
8:00 – mše svatá s lidovým zp vem
16:00 – Váno!ní koncert
ú!inkuje: D tský p vecký sbor p"i ZUŠ v Krucemburku
Chrámový p vecký sbor
CHKO (Chalupá"ský komorní orchestr)
"ídí Marta Rejšková
program: Váno!ní písn a pastorely – J.J.Ryba, J.Fischer,
J.I.Linek, J.O!enášek,…
27.12. St
18:00 - Váno!ní koncert, kostel sv.Ond"eje ve Vojnov
M stci
29.12. Pá
18:00 – mše svatá pro d ti (s kytarou)
31.12. Ne – SV.SILVESTR
8:00 – mše svatá, zazní váno!ní ordinárium J.Jelínka
17:00 – pobožnost s adorací na záv r kalendá"ního roku
1.1. Po – NOVÝ ROK – MATKY BO)Í, PANNY Marie
8:00 – mše svatá s prosbou o Boží pomoc v roce 2007
Zpravodaj m styse Krucemburk, vydání 01.2006 - Vydává ú!ad m styse Krucemburk, p!íští uzáv rka 10.03.2007 - e-mail: redakce@krucemburk.cz
Redak ní rada: Tomáš Trávní ek, Roman Dopita, Ji!ina Moravcová, Marie Šillerová, Petr Coufal, Pavel Vomela, Bc. Ji!í Havlí ek, jazyková úprava Ji!í Zeman.
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Program KINA Krucemburk
6.1. sobota
17,00 a 19,30h
p%ístupný od 12 let,
104 min., vstupné 50.13.1. sobota
19,30 h
p%ístupný od 12 let
titulky, 106 min.
vstupné 49.18.1. %tvrtek
9,45h
p%ístupný, 66 min.
vstupné 20.20.1. sobota
19,30 h
p%ístupný, 96 min.
vstupné 50.27.1. sobota
17,00 h
p%ístupný, !eská verze
91 min.
vstupné 45.-

RO(C)K PODVRA"ÁK&
"eský film Karla Janáka o muzice, pen#zích a gangsterech amatérech. V hl. rolích Ji!í Mádl,
Vojt#ch Kotek, Martin Písa!ík, Václav Postránecký a Klára Jandová.

HADI V LETADLE
Kriminální thriller USA. Pohodln# se usa$te, p!ipoutejte se a užijte si
Vaši nejhorší no ní m%ru…

POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KO#I#CE
Pásmo pohádek pro nejmenší

GRANDHOTEL
"eský film Davida Ond!í ka. V hl. rolích Marek Taclík,
Klára Issová, Ladislav Mrkvi ka a Tatiana Vilhemová.

V TOM DOM' STRAŠÍ
Rodinný animovaný film USA. Zaklepejte s námi na dve!e
strašidelného domu.

P ipravujeme:
únor
3.2.
10.2.
17.2.
22.2.
24.2.

b ezen
3.3.
10.3.
17.3.
22.3.
24.3.

SKRYTÁ IDENTITA
!ÁBEL NOSÍ PRADU
ASTERIX A VIKINGOVÉ
KU"ÁSEK A KUTILKA
CASINO ROYAL

SAW III.
LOVECKÁ SEZÓNA
BORAT
V #ERTÍCH SLUŽBÁCH
PRAVIDLA LŽI
Více iformací naleznete na www.365dní.cz

Kulturní akce v sokolovn$ Krucemburk
Tane%ní plesy

Tane%ní zábavy

26.12. Myslivecký ples – Št pánská poslední le!
31.3. MOR"ATA NA ÚT#KU
FOUSATEJ HAT
27.1. Sokolský ples
17.2. Obecní maškarní ples
21.4. BRUTUS
4.3. Hasi!ský ples – hasi!i Ždírec nad Doubravou
6.1. Tradi!ní novoro!ní besídka Divadlo Štr$dl Krucemburk a Mapin$v divadelní orchestr
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Vážené paní a pánové, sle ny a mládenci, chlapci a d"v ata,
jménem svým a jménem všech zastupitel# si dovoluji Vám všem
do nastávajícího období Vánoc a nového roku 2007 pop!át vše dobré,
hodn" osobní spokojenosti a pohody.
Ji!í Havlí ek – starosta

Co si p!át ?
porozum"ní mezi sebou navzájem,
spokojenost a pohodu v rodinách,
trochu št"stí ka, aby nám zdraví sloužilo,
alespo$ malinko radosti ze spln"ných p!ání.

P!es všechny trable, shán"ní dárk#, ukládání si závazk# a
slib# je dobré nezapomenout, že Vánoce jsou p!edevším svátky klidu a
pohody, abychom sta ili idylu Vánoc a zm"nu letopo tu prožít.

nadešel as p!ípravy na váno ní svátky a vstup do roku 2007.
Mnozí lidé záv"rem roku rekapitulují uplynulý rok, jiní plánují, eho
cht"jí dosáhnout, další si ukládají p!edsevzetí i p!ání, jací cht"jí být
nebo jak vylepšit sv#j vzhled.

Vážení spoluob ané,

582 66

Hluboké

Starého Ranska

Krucemburku

Váženým ob%an(m

