Zamyšlení
Jsme v čase, který je velmi zvláštní. Děti jsou plny očekávání,
jaké to bude o Vánocích, nemohou se dočkat Štědrého večera a
překvapení, které
najdou pod stromečkem. Zatímco my dospělí
prožíváme tlak náročných úkolů, které určitě potřebujeme stihnout.
Opravdu je mnoho věcí, které odložit nemůžeme. Ale jestli nebudu mít
napečeno deset druhů cukroví, umytá okna a vyleštěný dům, komu se z
toho budu zodpovídat?
Je mně líto, když ještě před svátky často slyším: „Už aby bylo po
Vánocích“. Není to smutné ?
Bůh nám přece dává čas Vánoc jako velikou příležitost k radosti, protože
podstata Vánoc není v tom, co si my lidé zajistíme, ale v tom, že Bůh nám
daroval ten největší Dar, svého Syna Ježíše Krista. To je důvod k radosti,
která neskončí ani s vánočními svátky ani prvním lednem.
Přeji vám všem, milí spoluobčané, aby tato radost mohla být i vaší
radostí.
Jana Horáková
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Děkujeme všem za příspěvky do časopisu.
Časopis Obce Horní Krupá. Vydává Obecní úřad Horní Krupá.
Písemné příspěvky posílejte na OÚ Horní Krupá, 580 01 nebo e-mailem
ou.hornikrupa@tiscali.cz. Telefonické dotazy a připomínky na tel. čísle
569 43 61 45, 725 10 11 63
Obrázek na titulní stránce kreslil Petr Bárta.
Distribuováno zdarma do všech schránek. Pokud jste časopis nedostali,
přihlaste se na OÚ, kde je k dispozici.

Milí spoluobčané,
dostává se vám do rukou první číslo obecního časopisu.
Ještě nevíme, jaký bude mít název a jak často bude vycházet. Prostě
občasník. Chtěli bychom zveřejňovat nejenom informace OÚ, ale také to, co
se vůbec v obci děje, co se připravuje, o čem se možná jinak všichni nedozví,
co je zajímavé a stojí za povšimnutí, také něco pro zamyšlení.
Co si v něm ale nakonec přečteme, záleží na nás všech, protože od
vás očekáváme inspiraci a podněty. Buďte v nich prosím shovívaví, ale buďte
otevření a sdělujte nám svoje připomínky, nápady, kritiku i náměty. Budeme
se moc na všechny vaše příspěvky těšit.

Protože je to naše první číslo, některé údaje a informace jsme
vzali z celého roku 2005. V dalších číslech bychom se chtěli zaměřit
především na události a informace za to určité období.
Jaký bude název?
Zkuste přijít vy s nějakým nápadem, jak by se náš časopis mohl
jmenovat !
Vyhlašujeme tímto anketu na název našeho časopisu. Svoje nápady nám
předejte do konce února 2006.







Letos, již po třetí, vyhlásilo zastupitelstvo obce soutěž pro děti s názvem
Občan roku.
Co je podle jejího autora cílem soutěže?
Jak to všechno začalo.
„Tak co mám dělat, když se nudím“ – byla odpověď dospívající
dcery na moji výčitku, proč nedělá něco užitečného. „Já ti něco
vymyslím“, odvětil jsem a teprve později si uvědomil, že to není tak
jednoduché. Úkolem rodičů přeci není zaměstnávat děti, ale vychovávat je
k pracovitosti, zodpovědnosti a nejvíce k samostatnosti. A protože se
v dnešní době téměř každý setká dříve či později se zpracováním nějakého
projektu nebo žádosti, napadlo mne vyhlásit pro děti z obce tuto soutěž.
Pravidla a odměna.
Pravidla soutěže jsou nastavena tak, aby se mohl uplatnit
prakticky každý nápad, a rovněž je povolena rada a pomoc dospělých. Je
už jen na nich, v jaké míře se zapojí a pomohou děti doslova „nastartovat“.
Nikdo učený z nebe nespadl, říká jedno přísloví, a i malé dítě, má-li se
naučit chodit, potřebuje zpočátku pomocnou ruku. Odměnu
vyhodnocených soutěžících stanovuje zastupitelstvo obce před vyhlášením
soutěže a vyhodnocení provádí nezaujatí porotci, kteří hodnotí přihlášky
pod čísly a znají pouze věk soutěžícího.
Hodnocení po třech letech.
První ročník proběhl podle očekávání a podle mého názoru
úspěšně. Ve druhém ročníku jsem očekával větší počet účastníků a to, že
se ani v uplynulém třetím ročníku počet soutěžících výrazně nezvýšil, bylo
pro mne zklamáním. Nejvíce jsem byl překvapen tím, že už v tomto věku
dokáží někteří závidět svým vrstevníkům jejich odměnu a zlehčovat jejich
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Přání
Ze všech stran na nás může doléhat stres a strach. V některých z nás
doba Vánoc jitří nezahojené jizvy a bolesti.
A přesto je adventní a vánoční čas plný čekávání na Radost vycházející
z Betléma.
Vždyť to byl právě On, Ježíš Kristus, kdo přál: Pokoj vám.
Přeji Vám, milí spoluobčané, radostné vykročení do nového roku
2006 s nadějí, že se i pro nás narodil Kristus Pán, dárce pokoje.
Roman Neumann







PROSINEC
V bílých krajkách spíš, tichá noční krajino.
Pod bílou peřinou dech tajíš.
Hlubokou nocí zvony a zpěvy se šíří,
v kostele varhany znějí, světla svící září,
křesťané narození Ježíše slaví.
Buď vítán, poklade nám drahý,
v jesličkách položený,
Bohem zázrak učiněný,
v srdcích věřících zrozený.
MK
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Společenská kronika
Vzali se:
Petra Čápová a Zdeněk Mach
Přejeme hodně štěstí.
Jubilea
V letošním roce oslavili významné životní jubileum:
10. 1. Anna Tománková z HK 80. narozeniny
21. 1. Václav Kolařík z HK 80. narozeniny
29. 1. Lydie Heroldová z HK 85. narozeniny
12. 4. Jarmila Caltová z HK 75. narozeniny
20. 5. Jaroslav Čáp z Lysé 85. narozeniny
12. 7. Alois Hejný z HK 80. narozeniny
14. 8. Josef Vágner z Lysé 70. narozeniny
23. 8. Vlasta Blažková z HK 80. narozeniny
1..9. Eva Jindrová z HK 70. narozeniny
13.10. Marie Švecová z HK 70. narozeniny
17.10. Miloslav Žák z HK 70. narozeniny
Přejeme všem naději do dalších dní.
Narodily se:
27. 3. Stanislav Med, rodičům Stanislavu a Marcele Medovým
30. 8. Veronika Beranová, rodičům Pavlovi a Ivetě Beranovým
7..9. Matěj Calta, rodičům Markovi a Věře Caltovým
19.11. Šimon Bárta, rodičům Pavlovi a Bohuslavě Bartovým
Radujeme se s z Vašich dětí.
Zemřeli:
Josef Blažek, Horní Krupá 17
Marie Klementová, Zálesí 19
Marie Marta Kolaříková, Horní Krupá 6
Jiřina Rasochová, Zálesí 13
Jaroslav Beran, Údolí 9
Josef Štěpán, Horní Krupá 26
Vlasta Caltová, Horní Krupá 29
Vzpomínáme spolu s Vámi.

10

práci nebo nápad. Potěšilo mne naopak to, že soutěžící pracovali většinou ve
skupinách a někteří celoročně a cílevědomě.
Jsem přesvědčený, že úkolem státu, parlamentu, obce a zejména
rodičů je dát vyrůstající generaci nejen základní existenční jistoty, ale
zejména příležitost k osobnímu růstu. Proto si myslím, že má smysl
pokračovat i v případě, že se soutěže zúčastní třeba jen jediný soutěžící.
Možná, že právě on jednou přijde na to, jak pomoci ostatním a jak jim dát
příležitost prožít hezký život.
Jan Votava, zastupitel
A pohled soutěžících
Do soutěže Občan roku jsme se letos přihlásily tři. Ve třech se nám
lépe vymýšlejí nápady a můžeme se navzájem doplňovat. Tato soutěž se nám
líbí, protože si můžeme vymyslet cokoli, a je jenom na nás, jak to
zrealizujeme. Výhodou je i to, že nám do toho nikdo nemluví. Soutěž nám
přinesla i starosti plynoucí z uskutečnění různých nápadů a mnoho problémů,
se kterými jsme si musely samy poradit. Zastávaly jsme názor, že když jsme
si do nápadů nenechaly jinými mluvit, neměli by nám ani radit. Mnohokrát
jsme se poučily. Soutěž nás prostě obohatila, a to nejen finančně, i když
peníze jsou přeci neodolatelná motivace. Odnesly jsme si spoustu zážitků a
taky, na což jsme hrdé, titul Občan roku.
Barbora Caltová a Tereza Gerthnerová
A zde jsou výsledky ankety, kterou jedna skupina soutěžících prováděla
v naší obci na otázku: Co se vám nelíbí, co byste chtěli změnit, co by mohlo
být jinak … Odpovědi seřadily podle četnosti odpovědí.
1. Koupaliště – vyčistit, vybudovat nové
2. Klubovna pro mládež
3. Dětské hřiště – oprava starého, přebudování
4. Autobusové spojení – návaznost v 7,30 v Dolní Krupé na
Chotěboř
5. Osvětlení – oprava, příp. doplnění
6. Odpadkové koše – na více místech (příp. na psí výkaly)
7. Změna písní v obecním rozhlase
8. Internetové stránky Horní Krupé
9. Zábavy a parkety
10. Lepší informovanost o sběru odpadů, železa
11. Odstranění štěrku na silnici
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Představujeme naše organizace:
Český svaz žen
Naše organizace má 32 členek, převážně maminek a také babiček.
Akce, které pořádáme, jsou určeny hlavně pro děti. Každým rokem
připravujeme dětský karneval a zajišťujeme též zájezd na dětské
představení do Horáckého divadla v Jihlavě. Dlouholetou tradici má i
dětský den, při němž nikdy nechybí hry, soutěže a sladké odměny.
Z nejnovějších akcí můžeme jmenovat „Cestu pohádkovým lesem“. Ta
děti jednoho letního podvečera zavedla do kouzelné země plné strašidel,
ve které jim jen odvaha a statečnost umožnily překonat nástrahy
pohádkových bytostí.
S velkým zájmem se setkal i zájezd do Prahy spojený s prohlídkou
Petřínské rozhledny a návštěvu zoologické zahrady.
Nesmíme zapomenout ani na nabídku programu pro dospělé: zájezd do
Polska, ples s bohatou tombolou a v neposlední řadě také cvičení
v místním kulturním domě či posezení ke Dni matek.
Hana Jelínková
Sdružení dobrovolných hasičů
Založení této organizace je již velmi starého data. Sdružení má
v naší obci velkou tradici a těší se poměrně velké oblibě.
V současné době má kolem 50 aktivních členů. Členové SDH se
každoročně účastní hasičských soutěží, kde dosahují velice dobrých
výsledků a to i ve velké konkurenci dalších družstev z našeho okrsku, ale i
z celého okresu. V letošním roce to byl okrskový přebor v obci Kámen,
dále přátelské utkání v Horní Krupé a poslední byla soutěž Integrovaného
záchranného systému v Habrech. SDH Horní Krupá vlastní požární
stříkačky typu PS 12 a PS 15, dále je to AVIA v moderním hasičském
provedení a v neposlední řadě se nedávno povedlo získat i požární vozidlo
CAS TATRA 148, které doplnilo technické vybavení sboru.
Hasiči v Horní Krupé každoročně pořádají sběr železného šrotu,
pořádají tradiční hasičský ples v místním kulturním domě a účastní se i
dalších akcí. V objektu požární zbrojnice se neustále buduje a zdokonaluje
zázemí, jak pro techniku, tak i pro hasičská setkání a schůze.
Pro obec Horní Krupá má SDH velký význam a snad tomu tak
bude i nadále.
Václav Lacina jun.
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Z nového programu vyhlášeného MMR - Projekty dětí a mládeže - bylo
60 tis. použito na dráhu pro kola a na vysázení zeleně u hřiště.
Na výsadbu kolem cesty Na dlouhých jsme získali 84 539,- Kč od
ministerstva životního prostředí.
Kraj Vysočina nám v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny poskytl
dotaci ve výši 200 000,- Kč, která byla rovněž použita na opravu komunikací
v obci.
Z grantového programu Fond Vysočiny jsme získali 200 000,-. Tyto
prostředky hradily část opravy komunikace k Zálesí a Údolí.
Na zaměstnance obce jsme od úřad práce dostali 84 000,-.
Další dotace, o kterou jsme žádali přes Dobrovolný svazek obcí Krupsko,
byla 260 000,-. Dostali jsme ji z kraje Vysočina z Programu obnovy
venkova Vysočiny určeného pro svazky obcí. Pokryla část nákladů na nákup
traktoru a vozu - nosiče kontejnerů.
V příštím roce se chystáme realizovat tyto projekty, na něž máme přislíbené
dotace z grantových programů Fondu Vysočiny.
Bude to vybudování čekárny na křižovatce k Zálesí (dotace 28 000,-), úprava
prostranství na Lysé ( dotace 50 000,-), úprava a rozšíření knihovny (dotace
45 500,-) a projekt inženýrských sítí na pozemek po Jindrových 27 (dotace
48 000,-).
Nabídka stavební parcely
Obec nabízí k prodeji stavební parcelu za 50,-Kč/m² o výměře 926 m².
Poplatek za odpady na rok 2006
Poplatek za odpady pro rok 2006 je stanoven na 300 Kč, děti do 18 let 75,Kč a občané starší 65 let 150,- Kč ( viz vyhláška obce 2/2005).
Od počátku letošního roku jsme rozšířili sběr tříděného odpadu. Máme
kontejnery na plasty, sklo barevné i bílé, papír je možné dávat do pytlů při
svozu popelnic, také plasty je možno dávat s pytlem k popelnicím. Prosíme
pouze, aby naplněné pytle, které stojí u popelnic k odvozu, byly dobře
zavázány, aby nedocházelo k vysypání obsahu a ke ztěžování odvozu. Dále
prosíme, abyste sklo odnášeli do kontejnerů a nenechávali ho u popelnic,
protože svozový vůz není uzpůsoben k jeho sběru.
Děkujeme všem, kteří se do třídění odpadu zapojili a ukládají ho, kam patří.
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Ještě bych ráda poděkovala všem, kteří v letošním roce věnovali
časopisy a knihy a vůbec všem, kteří naší knihově fandí. Přeji Vám hezký
zimní čas.
Ludmila Cicková, knihovnice
Vás to třeba netrápí, ale někoho ano.
Stává se dosti často, když jdete po vsi (a je jedno jestli ve dne
nebo večer), že proti vám nebo za vámi vyběhne nějaký ten čtyřnohý přítel
– nepřítel. Pokud je to ten váš přítel, tak si říkáte, je to v pořádku. Ale co
když není a chytne vás za nohavici, a nebo vás pořádně vyděsí, protože
jste nečekali, že se objeví?
Víte, někoho pes, který běhá po vsi, dost potrápí. Prostě jenom
proto, že se ho bojí. A víte, jak tomu člověku pomoci? Tak, že právě VY
toho svého čtyřnohého miláčka budete mít doma za plotem nebo
v ohrádce, a když s ním půjdete na procházku, tak ho vezmete na vodítko.
Uvidíte, kolik rozzářených a vděčných tváří potkáte.
JH
Vážení spoluobčané.
V roce 2004 se naše obec zúčastnila soutěže Vesnice roku. Jak
jistě víte, pěkné umístění nám pro letošní rok přineslo odměnu 400 000,Kč. Dík patří vám občanům, kteří přikládáte ruku k dílu, působíte v našich
organizacích, pomůžete při různých příležitostech.
Účast v soutěži nastartovala i další příjmy obce. Podařilo se nám uspět při
žádostech o různé granty a díky tomu uskutečnit více akcí. Věřím, že i
v příštím roce budeme schopni v soutěži Vesnice roku obstát a těším se na
další spolupráci.
Přeji vám radostné Vánoce a dobrý vstup do roku 2006.
Hugo Pelikán, starosta
Přehled a využití dotací, které se nám podařilo získat v roce 2005
Z ministerstva pro místní rozvoj (MMR) z Programu obnovy
venkova jsme získali 460 000,- Kč (z toho 400 000 za umístění v soutěži
Vesnice roku 2004)
Dotace byly použity takto: 90 tis. na opravu hřbitovní zdi
70 tis. na opravu veřejného osvětlení
120 tis. na opravu chodníků
120 tis. na opravu komunikací
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Myslivecké sdružení Krupá
Ne každý Krupák ví, že myslivost v naší obci má již dlouholetou tradici.
Myslivecké sdružení Krupá v současnosti tvoří 21 členů s věkovým rozpětím
od 20ti letých až po osmdesátileté.
Svoji činnost provádí v honitbě na území katastru obce Horní a Dolní Krupé,
kterou si pronajalo od honebního společenstva Horní Krupá. Rozloha honitby
je celkem 1620 ha, z toho 1203 ha zemědělské půdy, 411 ha lesa a cca 6 ha
vodní plochy. Ze zvěře se v honitbě nejhojněji vyskytuje srnčí zvěř
(normovaný stav 74 kusů) a zajíci (normovaný stav 117 kusů). Dále tu
potkáte kachnu divokou, lišku, jezevce, prase divoké, koroptve a v posledních
několika letech dokonce i vydru, norka amerického nebo výra velkého.
Cílem myslivců není pouze zvěř lovit, ale pěstovat zdravou a silnou populaci
a zlepšovat její životní podmínky. K tomu je zapotřebí zajistit činnosti jako:
• přikrmování zvěře v podzimních a zimních měsících
• zakládání políček pro zvěř
• podávání léčiv proti parazitům
• odstřel slabých, nemocných a přestárlých jedinců
• záchrana mláďat před posečením
Přes všechnu snahu myslivců však často dochází k úhynu zvěře v důsledku
skutečností, kterým nelze dost dobře předcházet. O život přichází zvěř na
rušných komunikacích, následkem užití chemie v zemědělství, při práci
zemědělských strojů nebo tím, že v době strádání ji ruší turisté, volně
pobíhající psi či nadšení běžkaři. Úhyn zvěře způsobuje také přemnožení a
příchod nových druhů predátorů.
Nyní je před zvěří nejobtížnější období roku. Potřebuje především dostatek
klidu, a tak vás prosíme, abyste na to pamatovali při vašem pobytu v přírodě.
Marek Calta

Tělovýchovná jednota
Po více než dvaceti letech fungování naší tělovýchovné jednoty je
dobré se zamyslet co dál. Přesun lyžařského vleku provětral – i přes štědrou
obecní dotaci – peněženku naší TJ natolik, že se údržba všech ostatních
zařízení ve vsi pomalu stává noční můrou některých z nás. Kurt volá po
antuce, hřiště po oplocení a sociálním zařízení v sauně po rekonstrukci.
Velkou starostí je také stále rostoucí cena elektřiny. Kde na to vzít?
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Na vleku? Nejezdí zadarmo. Dvacetikoruna za hodinu se zdála řadě z vás
příliš. Kam se to poděje? Půlku sebrala platba za elektřinu, půlka se
investovala do sněžného děla. Svah čeká na dostavbu osvětlení. Aby se
při setmění nemuselo balit. Ale když cena proudu poroste? Co bude ještě
únosné?
Dobře se zatím jeví využívání svahu v letním období. Vše je zatím
v rozjezdu – travní lyžování i mountainboarding.
Vodácké vybavení je solidní. Perfektní jsou aktivity vodáků od jara do léta
zakončené každoročně vodáckým táborem. Ale! I tady bude moc záležet
na tom, jestli nám mládí nepřesedlá z ochoty věnovat se sportu na jiné
současné lákadlo.
Ale nikdo to nechceme dopředu vzdát. Víme, že Horní Krupá toho má pro
sportování hodně vybudováno a že se snažíme tomu prospět. Zároveň ale
víme, že máme šanci jen s plnou podporou obecního úřadu, a v tak úzké
spolupráci, jak je tomu nyní.
Václav Prchal, člen výboru TJ
Sauna v Krupé
V době, kdy jsem byl paní redaktorkou požádán, abych napsal něco na
libovolné téma do tohoto zkušebního čísla, nevěděl jsem nic o jeho
skladbě. Ale asi to není ani důležité. Vybírám saunu. To proto, že jí
fandím, používám a chtěl bych čtenáře se saunovým životem trochu
seznámit. Určitě ho mnozí znají, ale někdo ještě nezkusil nebo už
zapomněl. Nechci rozvádět zdravotní důsledky sauny kladné či rizikové, o
tom se jistě dočtete jinde a nejsem ani odborník. Jsem jen přítel sauny a
tak chci trochu popsat, jak to u nás chodí.
Krupská sauna není žádná špička mezi saunami, ale je milá, taková
rodinná a odzkoušená. Už taky něco pamatuje. Chodím do ní od začátku,
neprohledával jsem sice archivy, ale alespoň dvacet let to bude.
Každoročně sezónu začínáme na podzim. Scházíme se pravidelně každý
týden jednou, od začátku listopadu až do dubna. Od začátku sauny jsme
vyzkoušeli snad všechny dny, ale nejvíc nám vyhovuje pátek, protože po
sauně se krásně spí a ráno se nemusí do práce. Takové hezké zakončení
týdne. Ale nevyhovuje to vždy a všem, tak se různě domlouváme a
termíny se operativně mění.
Vždy před první saunou uděláme generální úklid, pak už jen
udržovací. Dvoje elektrická kamna nevyhřejí prochladlou saunu vysoko.
Z úsporných důvodů začínáme na 60 °C a za dvě hodinky končíme nad
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devadesátkou, a když je venku tepleji, i kolem stovky. Co je to proti Finům.
Ti mívají 120 až 160 °C, ale my si zase víc poklábosíme. Protože sauna není
jenom příjemné uvolnění těla a ducha, ale hlavně malá společenská událost,
setkání s přáteli a známými.
Také netrháme žádné rekordy, komu je zima, jde se ohřát a komu teplo,
jde se schladit. Hlavně se musí cítit příjemně. Takový pocit, kdy se tělo
vynoří z ledové vody, ten se nedá popsat, to se musí zažít. Většinou se po
sauně rozloučíme, ale jsou i sauny slavnostní jako například závěrečná,
vánoční nebo promítací, to se potom chvilku posedí.
Dlouhodobě vedeme záznamy o účasti, spotřebě energie a vybraných
penězích. Škoda, že se před 5 roky saunový sešit ztratil a museli jsme začít
znovu. Náklady na energii dělíme podle počtu účastníků, takže jedno
saunování vyjde od 25 do 40 Kč, ale na údržbu sauny nezbývá.
Některé sauny fungují i přes léto, ale nám připadá sauna tím příjemnější,
čím je venku větší zima, ale zase nesmí zamrzat voda v potrubí nebo
bazének. To se stalo tehdy, když se nás sešlo málo a napuštěný bazének jsme
si schovali na příští týden.
Nakonec bych rád tímto pozval do sauny všechny, kteří to chtějí zkusit.
Není třeba mít obavy, do sauny toho není mnoho potřeba. Stačí mýdlo, ručník
a nosíme si i přezutí kvůli pořádku. Obvykle v pátek v 19 h, ale lépe je
zavolat, přesuny jsou nyní časté.
Petr Calta
Knihovna
Vážení a milí přátelé, dovoluji si vás i touto cestou pozvat do naší
Obecní knihovny. Je otevřena pro děti a dospělé každou středu (kromě
svátků a předem ohlášené dovolené) od 15.15 do 18.15 hodin. Registrační
poplatek na rok činí 20 korun. Pro čtenáře, kteří si ze zdravotních důvodů
nemohou pro knihy osobně přijít a rádi by si půjčovali, můžeme dopravit
knížky přímo domů a následně je vyměňovat. V knihovně je k dispozici i
internet. Jeho využívání je zdarma, protože jsme dostali na tři roky dotaci
z ministerstva informatiky. Přístup k internetu je možný ve výpůjční době
nebo po dohodě s hospodářkou obce v její pracovní době (tel. 569 43 61 45).
Pokud by někdo z Vás internet využívat chtěl a neumí s ním zatím
zacházet, pokusíme se sehnat někoho, kdo by vás s ním seznámil.
Vaše telefonické dotazy, požadavky nebo připomínky uvítáme ve výpůjční
době na telefonním čísle knihovny 569 43 60 11.
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