
Vlaštovičky
Když odlétají vlaštovičky

je podzimní čas,
na dalekou cestu

se domlouvají včas.
Přesný kalendářní řád

jim sám PÁN BŮH dal
k osmému září odlétat.

Černé vlásky hlaďounce si učešou
aksamitové kabátky, růžové vestičky

a sukničky s dlouhou vlečkou
důkladně si prohlédnou a protřepou.

Pak křidélky nám zamávají
černá očka se teskně, leskle podívají.

Marie Konfrštová

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 nakreslila  Kája Cicková.
Distribuováno  zdarma  do  všech  schránek.  Pokud  jste  časopis 
nedostali, přihlaste se na OÚ, kde je k dispozici.
Září 2006 
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Babí léto
Srpen si nasadí svatozář z duhy,

do světa povolá ptačí dobrodruhy:
„Sestřičky, pospěšte, kufry jsou sbalené,

za hory, za doly, za moře táhneme!“
Koníci grošatí díla se chopí,

Do dvora navozí zlatavé snopy.
Dříve než vlaštovky ve vzdušném objetí
k vysněným přístavům v Africe doletí,

obilí vymlátí, na sýpku schová,
panenka ze slámy dožínková.

J.B.

mailto:ou.hornikrupa@tiscali.cz


Ohlédnutí za prázdninovým putováním

Již  podruhé  jsme se  zúčastnili  VI.  pěší  pouti  z Měřína  na 
Velehrad, asi 150 km za 5 dní. Na poutích je nejhezčí to půlroční se 
těšení na pouť a další půlrok se vzpomíná.
Proč  putujeme:  jako  malé  pramínky  vycházejí  skupinky  poutníků 
z více míst, aby se pak na Velehradě slily v mohutný proud vděčnosti 
za Slovo života, které právě odtamtud k nám přišlo. Kromě tohoto 
poděkování je úmyslem pouti cesta za obnovení víry v našem národě. 
Prosíme také za vodu života pro přírodu, za životodárnou vláhu pro 
celou naši vlast. 

Kam  putujeme  ?  Ke  kořenům  naší  víry,  vzdělanosti  a 
kultury,  k patronům Evropy,  tedy  do  jednoho  z jejich  duchovních 
hlavních měst v Betlém Slávů – Velehrad.
Poutník  nejde  nikdy  sám.  Provází  nás  Boží  pomoc  a  požehnání, 
počítáme s ochranou P. Marie, andělů strážných, dovoláváme se také 
pomoci patronů, především sv. Jakuba, ale i bratří soluňských, kteří 
ušli nejméně šest tisíc  kilometrů mezi Byzancií, Moravou a Římem.
Co je SCMP ? Společenství cyrilometodějských poutníků založené 
na Velehradě na závěr III. pěší pouti v roce 2003.

Ti,  kdo  třikrát  absolvovali  nějakou  velkou  pouť,  mohou 
vstoupit  do  cyrilometodějského   poutního  bratrstva  velehradských 
poutníků. Zápis se koná jednou za rok na Velehradě po dojítí hlavní 
pěší pouti. Člen má právo nosit větší cyrilometodějský dřevěný kříž, 
má šířit poutní ideály a při poutích je vzorem ve správném  prožívání 
poutí. Je-li to v jeho  možnostech, měl by se alespoň jednou za rok 
zúčastnit pouti pořádané bratrstvem. Počítá se s tím, dá-li Pán, že za 
4 roky dostane poutník  křížek kovový, dále měděný, bronzový, a po 
pětadvacáté  pouti  křížek  stříbrný.  No  a  po  padesáté  křížek  zlatý. 
Pokud poutník neurčí jinak, klade se do jeho rakve. Členů zapsaných 
do SCMP je do roku 2003 jedno sto padesát osm a letos jich opět 40 
přibylo. Věkové složení poutníků je od 7 do 77 let.
Záchranou pro některé je  doprovodné vozidlo, které je využíváno co 
nejméně. Po cestě nám laskaví lidé pomáhají, dají nám napít, najíst, 
ubytují nás a nic za to nechtějí. Jsme velmi vděčni a rádi přispějeme 
alespoň  do  sbírky  v kostele.  Vesničkami  i  městečky  kudy 
procházíme zvoní na uvítanou zvony. 
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OZNÁMENÍ

o  době  a  místě konání  voleb  do Zastupitelstva obce Horní Krupá 
a  do Senátu Parlamentu ČR
Starosta  obce  Horní  Krupá podle § 29 zákona č. 491/ 2001 Sb., o 
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů a podle  § 
14 c) a § 15  zákona  č. 247/1995 Sb.,  o volbách  do  Parlamentu  ČR  a 
o  změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších 
změn 
 oznamuje :

1. Volby   do  Zastupitelstva  obce  Horní  Krupá  a  do  Senátu 
Parlamentu ČR  se uskuteční
dne  20 .10. 2006  od  14.00 hodin  do  22.00 hodin  
a  dne  21.10. 2006  od  8.00 hodin do  14.00 hodin.

2. Místem  konání  voleb do  Zastupitelstva obce a do Senátu 
Parlamentu  ČR ve   volebním  okrsku  č.  1   je   volební 
místnost  
- zasedací místnost kulturního domu  v Horní  Krupé  
pro  voliče   bydlící  v obci    Horní   Krupá,   část   Horní 
Krupá,  Lysá,  Údolí  a  Zálesí.

3. Voliči  bude  umožněno hlasování  poté,  kdy  prokáže 
svou  totožnost   a  státní   občanství  České   republiky 
(platným   občanským   průkazem,   cestovním, 
diplomatickým  nebo  služebním  pasem  České  republiky, 
cestovním  průkazem  České  republiky).

4. Každému  voliči  budou  dodány  3 dny  přede  dnem  voleb 
do  Zastupitelstva  obce  Horní  Krupá   a   do  Senátu 
Parlamentu ČR hlasovací   lístky.   Ve  dnech  voleb  do 
Zastupitelstva obce Horní Krupá  a  do Senátu Parlamentu 
ČR volič  může  obdržet  hlasovací  lístky  i  ve  volební 
místnosti.

5. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční  
dne  27.10. 2006  od  14.00 hodin  do  22.00 hodin  
a  dne  28.10. 2006  od  8.00 hodin do  14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech 
voleb.



15

11.11. bude v našem kulturním domě Hubertská zábava.

Humanitární sbírka

Letos  se  ještě  jednou  připojíme  k humanitární  sbírce   pořádané 
Diakonií  Broumov.  Ošacení  a  další  věci  do  sbírky   jako  obvykle 
(plakát bude zveřejněn před sbírkou) můžete přinést do KD ve středu 
22.11. 2006 od 16. °° do 18. °°hodin.

Žádáme  občany,  majitele  pozemků  kolem  obecních  cest,  aby 
odstranili  větve  stromů a keřů zasahujících do cest,  na kterých se 
provádí  zimní  údržba.  Přesahující  větve  ztěžují  průjezd,  omezují 
zajíždění  zvláště  tam,  kde  je  úzká  cesta  a  způsobují  škody  na 
technice.  Pokud nebudou větve odstraněny,  může dojít  k tomu, že 
určitý úsek cesty nebude udržován, případně obec sama  přesahující 
větve odstraní. 
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
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Obliba starobylých tradičních poutních cest na různých místech Evropy 
stoupá. V Polsku se vydávají  statisíce lidí na pěší pouť do Čenstochové 
nebo na Svatojakubskou. Cestou putují pěšky, na kole i na koni lidé do 
španělské Compostely. Ve zpěvníku poutníka je dvanáctero, které rádi 
dodržujeme, neboť kdo je neplní, naříká.
Poslední z dvanáctera zní:
„Milosti,  které  poutník  načerpá,  jsou  k jeho  upevnění  v dobrém  a 
pomoc, aby jimi povzbudil další. Proto po návratu z pouti o ní nemlčí“.
A proto jsem se odhodlala tohle ohlédnutí napsat. 

Za SCMP Marie Votavová

D i v a d l o    ř e k n i :        J á     p ř i j d u    . . . . . .  !

Na slavnou  éru  ochotnického  divadla  v Horní  Krupé  na  počátku  20. 
století vzpomíná bývalý občan Josef Plodík.

Jako bývalý občan a činný ochotník z obce Horní Krupá jsem se 
snažil  oživit  ve  vzpomínkách  celou  tuto  velice  záslužnou  kulturní 
činnost,  na  kterou  si  jistě  ještě  starší  lidé  velice  dobře  pamatují.  O 
tvůrčím zápalu a obětavosti herců – ochotníků svědčí i to, že na některá 
představení byly vytištěny programové letáčky v nákladu 400-500 kusů 
a  doručeny  do  každé  domácnosti  v obci  i  osadách  s pozváním  na 
představení. O návštěvnost nemuselo být obav. Naopak!  Několik her 
pro značný zájem muselo být reprízováno. Je veliká škoda, že nejsou 
jednotlivá  představení  zaznamenána  v místní  kronice,  bylo  by  moje 
vzpomínání potvrzeno. V rozmezí roku 1926  -  1942  byly sehrány tyto 
divadelní hry:

Lešetínský kovář, drama, rok 1926 – 1928.
Zvony,  drama  z dob  I.  svět.  války  v přírodě  u  příležitosti 
odhalení pomníku padlých r. 1928.
Zločin matky Bernáškové, drama, r. 1930 – 1932.
Nikdy se nevrátí pohádka mládí, drama lásky, r. 1932  - 1934.
Zločin matky Bernáškové, drama, r. 1930 – 1932.
Nikdy se nevrátí pohádka mládí, drama lásky, r. 1932  - 1934.
Trampoty hajného Klobáska, veselohra, r. 1933 – 1934.
Tondy s     Vincou řeší krizi  , veselohra, r.  1934  - 1935.
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Stréček Křópal medicindoktorem, veselohra, r. 1935  - 1936.
Jízdní hlídka, poválečné drama, r.  1936  -  1937.
Pro rodné lány, drama, r. 1938  -  1939.
Její pastorkyňa, drama, r. 1938  -  1939.
Děvčátko  s     milionem  ,  drama,  r.   1938   -   1939   -   40; 
reprízováno  v obci  Dolní  Krupá  a  v městském  divadle 
v Havl. Brodě při vyprodaném hledišti.

Kromě těchto divadelních her byly u příležitosti mikulášské nadílky 
a  silvestrovské  veselice  s tancem uspořádány nejméně  3  kabaretní 
večery  složené  z jednoaktovek,  zpěvů  a  sólových  kabaretních 
výstupů.  Hostoval  i  skuhrovský Jan  Vaňkát  se  zpěvními  výstupy. 
Divadla i kabaretní večery režijně zdařile řídili:

Jan Novotný, starosta obce Horní Krupá čp. 27.
František Fárka, Horní Krupá čp. 25.
Bohumil Kubera, Horní Krupá čp. 56.
Otto Servít  -  hostinský z Dolní Krupé.

-    -    -
Nacvičení  každé  hry  znamenalo  1  až  2  měsíce  zpočátku 

obdenních  a  ke  konci  denních  zkoušek.  To vyžadovalo  od  herců, 
režiséra a nápovědy takovou časovou a psychickou zátěž, kterou by 
dnes z pouhého nadšení bylo jen těžko vyžadovat od lidí, kteří mají 
každý své  soukromé povinnosti.  O  to  větší  bylo  vždy uspokojení 
z úspěchu, o to větší byl elán do příštího nacvičování. Ještě nebyla 
sehrána nacvičená hra a již byla naplánována další. Tak se podařilo 
během zimního období jednoho roku realizovat až  tři divadla. Byly 
celé rodiny, které se pro divadlo angažovaly. Byli to většinou ve vsi 
vážení občané, kteří nás do další činnosti pobízeli a chválou nešetřili.
Co říci závěrem?
Že hraní divadla byla a je doposud činnost velice kulturní, ušlechtilá 
a  povznášející?  O  tom  není  pochyb.  Ale  s  nástupem  rozhlasu  a 
televize  tato  činnost  z našich  obcí  a  dědin  postupně  mizela,  až 
vymizela úplně. Za divadlem se jezdí do Prahy nebo do krajských 
měst a často by se dalo o úrovni  těchto profesionálních herců i o 
dramatickém  zpracování diskutovat.

4
JS Kráty Vás srdečně zve na Předhubertovské setkání konané 

v Krátech 7.10. 2006. Začátek jízdy v 11.00 hodin.

Projednání územního plánu obce

Odbor  rozvoje  města  Městského  úřadu  Havlíčkův  Brod 
oznamuje, že projednání konceptu územního plánu obce Horní Krupá se 
uskuteční dne 18. října 2006 od 13.°° hodin v zasedací místnosti  odboru 
rozvoje  města  MěÚ  Havl.  Brod  a  dále  od  15.  °°  hodin  v zasedací 
místnosti OÚ Horní Krupá.

Koncept územního plánu obce Horní Krupá je k nahlédnutí od 
18. září do 18. října 2006 na odboru rozvoje města MěÚ v Havl. Brodě a 
na Obecním úřadě  Horní Krupá.

Fotosoutěž
V neděli 22. října  2006 od 15.00 hodin proběhne  v sále KD 

vyhodnocení všech fotografií přihlášených do soutěže. Přijďte všichni 
shlédnout a pokud budete chtít, tak dát svůj hlas fotografii, která se vám 
bude nejvíc líbit.

Občan roku
Připomínáme  dětem,  že  do  15.  října  mohou  podávat  přihlášky  do 
soutěže Občánek roku a Občan roku.

4.11. se uskuteční  v KD Horní  Krupá již   3.  setkání  seniorů v rámci 
DSO Krupsko. První setkání navštívilo asi 120 účastníků, na druhém 
v Olešné jich bylo přítomno asi 160. Vidíme, že o tato setkání zájem 
roste, můžete se tedy těšit na to letošní. Všichni jste srdečně zváni. 
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Nové zastupitelstvo obce bude muset v krátké době rozhodnout jak a 
na  co  se  peníze  použijí,  bude  muset  zpracovat  projekty  a  podat 
příslušné žádosti o poskytnutí finančních prostředků. Proto bychom 
vás chtěli tímto způsobem požádat o náměty a návrhy, co by bylo 
dobré  a  užitečné  opravit,  změnit  či  vybudovat.  Nově  zvolení 
zastupitelé  jistě  přivítají  vaše  nápady  a  připomínky,  kterými  jim 
pomůžete v jejich rozhodování a smysluplným využitím finančních 
prostředků prospějete nakonec i celé obci. 
Svoje  příspěvky  a  podněty  nejenom  pro  příští  rok,  ale  pro  další 
volební  období  přineste  ve  dnech  voleb  do  KD.  Bude  pro  ně 
vyhrazena zvláštní krabice.

Na závěr  mého krátkého příspěvku bych chtěl  za  všechny 
spokojené občany poděkovat panu starostovi za jeho obětavou práci. 
Je i jeho velkou zásluhou, že můžeme být pyšní na svoji obec. Za vše 
mluví  i  slova  předsedkyně  hodnotitelské  komise,  která  zhodnotila 
jeho práci slovy: 
„Kdyby se volil starosta roku, tak by jistě vyhrál ten váš“!

Hugo, díky!
Jan Votava

Svoz nebezpečných odpadů

9.  října  2006   přijede  do  naší  obce  pojízdná  sběrna 
nebezpečných odpadů. Bude přistavena u kulturního domu od 16.40 
do  16.55  hodin.  Přineste  nebo  přivezte  nebezpečné  odpady 
k odvezení  (  nádoby a štětce  se zbytky barev,  zbytky chemikáliií, 
staré  léky,   bateriové monočlánky všech  druhů,  zářivky,  výbojky, 
staré motorové oleje a maziva, textilie znečištěné ropnými produkty, 
olejové filtry, mořidla, spreje, lednice, televizory atd.)

V září byl na návsi nalezen svazek klíčů. Stále čeká na OÚ 
na vyzvednutí majitelem.
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Proto škoda nastokrát, že nemůžeme doufat v uskutečnění oněch 

kouzelných slov uvedených v titulku tohoto vzpomínání.

S velkým  divadelním  fandou, 
dnes  již  zemřelým  panem 
Josefem Plodíkem, sepsal v roce 
1980 Karel Kubera st.

Když se řekne Anglie...

 ...vybaví  se  mnohým  z nás  starobylé  ostrovní  království, 
červené  telefonní  budky,  dvoupatrové  autobusy,  pečlivě  upravované 
trávníky nebo snad řízení po levé straně.

Pro  mě  byla  Anglie  vždycky  mnohem  víc.  Podívat  se  do 
Londýna,  Wellsu,  Yorku a  dalších nádherných anglických měst  bylo 
vždycky mým snem. A tak když mi moje sestřenice, která v Anglii žije 
již šest let, loni o prázdninách nabídla, abych se za ní přijela podívat, 
neváhala jsem ani minutu. Sestřenčin dům se nachází v jihozápadní části 
Anglie  v oblasti  zvané  Somerset  a  městečko,  kde  jsem  měla  strávit 
několik týdnů prázdnin se jmenuje Yeovil. Za těch několik týdnů jsem 
se  ale  do  této  úžasné  země  zamilovala  natolik,  že  jsem  neodolala 
sestřenčině nabídce, že mi zde najde rodinu a rozhodla se vrátit od září 
do Anglie, tentokrát již jako au-pair. 

Dostala  jsem  se  do  velmi  milé  rodiny  se  třemi  malými 
holčičkami. V době mého příchodu bylo nejstarší Emily 5 let, prostřední 
Katie 3 a nejmladší Molly pouhé 4 týdny. Protože jsem byla jejich první 
au-pair, trvalo nám nějakou dobu než jsme si zvykli na nový způsob 
života.  Pro  ně  jako  rodinu  bylo  úplně  nové  mít  v domě  dalšího 
dospělého člověka a pro mě bylo vlastně nové úplně všechno. Život bez 
rodičů, v cizí zemi, navíc úroveň mojí angličtiny nebyla zdaleka taková 
jakou bych potřebovala... ale všechno se po prvních pár týdnech dalo do 
pořádku, seznámila jsem se s moc milou holčinou ze Slovenska, která 
byla au-pair v sousední vesnici a spolu  jsme v době volna podnikaly 
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výlety do okolí ale i dál. Moje rodina vlastnila dům v Londýně, takže 
mi velmi mile nabídli, že toho můžeme s kamarádkou využít a zůstat 
v Londýně  třeba  na  celý  víkend.  Také  jsem  jednou  týdně 
navštěvovala  kurz  angličtiny,  kde  se  sešli  lidé  různého  věku 
z různých zemí, kteří v Anglii buď pracovali nebo třeba i studovali. 
Kurz trval od září do poloviny června a na jeho konci jsme všichni 
složili závěrečnou zkoušku a obdrželi takzvaný zahraniční certifikát 
(něco jako státnice).

Práce  s holčičkami  mě moc  bavila.  Zpočátku  jsem si  sice 
nemohla zvyknout na úplně jiný způsob výchovy a vůbec zacházení 
s dětmi, ale po čase jsem si na všechno přivykla, takže jsem se všemi 
třemi  vycházela  spíš  jako  kamarádka  než  jen  jako  jejich  chůva. 
Pracovní  dobu  jsem  měla  hlavně  ráno  a  večer.  Ráno  mezi  moje 
povinnosti  patřilo pomoci dětem obléct se a dohlédnout  na ně při 
umývání, poté jsem jim nachystala snídani a obědy do školy a školky 
a udělala běžné domácí práce, jako vyprázdnila myčku na nádobí, 
poklidila hračky a dala prát prádlo. Během dne jsem měla co se týká 
rodiny  volno.  V tomto  čase  jsem  ale  chodila  do  dalších  rodin 
pomáhat  například  s žehlením,  úklidem  nebo  prací  na  zahrádce. 
Navečer jsem pak dětem uvařila večeři, vykoupala je a nachystala do 
postýlek.  Někdy  jsem ale  „pracovala“  i  přes  den,  když  například 
maminka potřebovala odjet, tak jsem zůstala s miminkem nebo vzala 
na procházku jejich pejska.

Musím říct,  že  po  roce  stráveném v Anglii  jsem se  cítila 
opravdu  jako  člen  jejich  rodiny.  Navíc  jsem se  naučila  perfektně 
anglicky a seznámila se se spoustou moc milých a přátelských lidí, se 
kterými  jsem dodnes  v kontaktu  a  vím,  že  kdybych  se  někdy  do 
Anglie vrátila a cokoli potřebovala, najdu u nich pomoc a to samé 
platí i naopak. Je pravda, že mi zpočátku sice bylo smutno po rodině, 
kamarádech a  Čechách vůbec,  ale  na druhou stranu když jsem se 
měla po roce vrátit domů, pořádně jsem svůj odjezd obrečela... Teď 
mám pocit, že Anglie se pro mě stala takovým druhým domovem. 
„Moje anglická rodina“ se chystá přijet  v zimě na návštěvu do Čech 
a já vím, že pokud to půjde, chtěla bych se i já aspoň jednou za rok 
vracet do země mých snů.
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Společenská kronika

Vzali se:
Kateřina Popková a Jakub Trachtulec

Přejeme jim mnoho porozumění.

Významná jubilea
  9. 8.  Věra Blažková, Horní Krupá 53 85 roků
25. 8.  Václav Šrámek, Horní Krupá 90 75 roků
  4. 9.  Josef Bárta, Zálesí 3 70 roků
  6. 9.  Eva Štěrbová,  Horní Krupá  48 70 roků
  8.10. se dožívá  95. narozenin František Provazník, Lysá 10

Přejeme pokojné dny.

Zemřeli:
30.6.  Zdeněk Jindra

Vzpomínáme spolu s Vámi.

Vážení spoluobčané,

blíží  se  konec  volebního  období  a  proto  bych  chtěl  tímto 
způsobem  poděkovat  jménem  pana  starosty  a  zastupitelstva  obce 
každému z vás, kteří jste pomohli nejen svou prací ale i svými náměty a 
připomínkami ke zvelebení obce. Při nedávném vyhodnocování soutěže 
Vesnice  roku jsem při  prezentaci  všeho co  se  v obci  za  rok  udělalo 
nemohl uvěřit, že všechnu tu práci a činnost dokázalo uskutečnit několik 
desítek obyvatel  v jedné  nevelké obci  na  Vysočině.  Aktivní  zapojení 
místních spolků, církví, dětí i jednotlivců do veřejného a společenského 
života bylo oceněno krajskou hodnotitelskou komisí modrou stuhou za 
společenský život. Pro naši obec to znamená získání přibližně 450 000,- 
Kč do rozpočtu obce. Tyto prostředky je možné využít pouze na určité 
investice a opravy a obec musí jednotlivé projekty spolufinancovat. 
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9 sborů se 27 družstvy. Soutěžilo se v útoku a 100 metrech překážek. 
Naše družstvo starších můžu obsadilo výtečné 1. místo a muži mladší 
dosáhli na hezkou třetí příčku.

Další  ze  soutěží  bylo  přátelské  utkání  v požárním  útoku, 
které  se  konalo  ve  Zbožici  dne  24.  června  2006.  Zde  se  utkalo 
celkem osm družstev a naši vybojovali opět 1. místo.
Poslední,  ale  zřejmě  nejprestižnější,  byl  11.  ročník  soutěže 
v požárním sportu o Pohár IZS a putovní pohár poslance PČR, který 
se konal 11. září v Uhelné Příbrami. V tomto klání se nekoná tradiční 
požární útok, jako jsme na něj zvyklí, ale pořadatelé na každý rok 
připraví  nějakou  specialitku,  aby  simulovali  reálné  prostředí  a 
připravili  hasičům  perné  chvilky.  Letošní  ročník  se  nesl  v duchu 
ošetřování raněného a jeho přeprava přes vodu. Pak již následovala 
část klasického útoku a poté sbalení veškerých prostředků a jejich 
transport  na  výchozí  pozici.  Teprve  po  seřazení  na  základně  se 
stopky časoměřičů zastavily.

Náš  tým  obsadil  v konkurenci  dalších  34  výjezdních 
jednotek z celého okresu skvělé 6. místo a navázal na úspěchy z let 
minulých. Odměnou byly opravdu hodnotné ceny z rukou senátora 
Petra Pitharta a představitelů krajské HZS. 

Vedle těchto úspěchů dále zvelebujeme i hasičskou zbrojnici. 
Udělali jsme novou  vnější fasádu a další vnitřní úpravy.
 Našim  hasičům  se  daří  stále  lépe  reprezentovat  naši  obec 
v hasičských soutěžích a za to jim patří dík.

Vašek Lacina ml.
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A jak ten celý rok shrnout? Někdo by možná myslel, že je to jen 

pouhý jeden rok, ale i ten jeden rok mi hodně přinesl, hodně dal a jsem 
moc vděčná , že se tenhle rok stal.

Jiřina Votavová

DOBRÁ KRUPÁ

Volně  navazuji  na  vyznání  JAK  SE  VÁM  V KRUPÉ  LÍBÍ 
v minulém čísle. Mně se na to ale po téměř dvaceti letech co je Krupá 
součástí našeho života,  už nikdo neptá. 

Naše  soužití  s Horní  Krupou  bylo  od  začátku  samý  objev  a 
překvapení.  Předchůdce  autora  již  zmíněného  článku  se  doslechl  o 
trampotách s naší tehdy astmatickou Mařenkou a domluvil nám možnost 
trávit prázdniny ve starém statku u H. O panu faráři ani o Horní Krupé 
jsme do té doby nikdy ani neslyšeli. Ale pak to začalo:

Hned  v první  čtvrthodině  mi  padl  do  oka  čtyřlístek,  prvně 
v životě jsem stála v kaluži močůvky u obrovské hromady hnoje, prvně 
jsem  viděla  zblízka  prasata  a  hladila  líbezné  tele.  Po  čtyřiadvaceti 
hodinách  jsme  se  sblížili  se  suchým  záchodem  a  dětem  se  otevřel 
dobrodružný ráj.

V lese  houby,  neohroženost  a  dovednosti  nových  kamarádů, 
divočení  v malebném  rybníku,  bahnové  a  šiškové  bitvy,  skvělé 
fotbalové zápasy věkově velmi pestrých týmů, ... . To vše na pozadí nám 
dosud nepoznané pohostinnosti  a  vstřícnosti  a  neutuchajícího humoru 
pana domácího.

V půli  těch prvních prázdnin jsme už byli  zabydlení  a  mohli 
pozvat na návštěvu rodinu našich dobrých přátel. V pozvání bylo nutno 
zmínit mimo krásy přírody komfort, který je zde nabízen (Pozor! V roce 
´87 v ČSSR!) – romantické koupání s ostrovem, skokanským můstkem, 
vory  na  hladině  a  plovoucím  brontosaurem,  tenisový  kurt,  sauna, 
pingpongový sál,  rogalo a startovací  můstek,  fotbalové a volejbalové 
hřiště,  dětské  pískoviště,  kaplička,  kostel,  modlitebna,  téměř  týdně 
tancovačka a kdyby byla zima, i osvětlené bruslení (na Horňáku). A 
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sjezdovka  s  lanovkou  a nočním  nasvíceným  provozem!  Zprvu  se 
přátelé  otázali,  zda  nepropaguji  nějaké  vládní  rekreační  středisko, 
pak jestli jsme se nezbláznili a po prvních dnech pobytu Vaši vesnici 
přezdívali „Dobrá Krupá“.

Hrne se mi do pera spousta epizod a situací, ale nepíši knihu. 
Něco ale ještě zmínit musím. Pohádková dobrota paní Bl. i zázračná 
mastička na bolístky její paní sestry jsou nám darem dodnes. No a 
nezvládnutelné veselí  třeba při  posezení ve starodávné kuchyni za 
zpěvu a harmoniky bří R. se z paměti také nevymaže.

Když nám bude dáno, tak tu dožijem. Ono to ani jinak nejde 
– dcera se tu jako prvňák naučila první písmenka, synek chytil první 
rybu, ten starší dostal na tancovačce nafackováno, já s vyvalenýma 
očima zažila první zabíjačku a náš táta tu lítá po lese a lukách jak 
šílenec pořád. Nejsou to už tak trochu kořeny? Nebo aspoň patníky, 
ke kterým se psi vždy tak rádi vracejí? Navíc jsem se minule v tomto 
listu  dočetla,  že  zhruba  před  100  lety  mého  dědu  houslistu  ve 
Lvovské filharmonii řídil krupský rodák. 

Dobrá Krupá se prostě neopouští. 
Srdečně Jindra Zemanová

Život obyčejného koně

Jé, konečně ráno. To jsem zvědavá, co mě dnes čeká. Abych 
se  představila.  Jsem úplně  obyčejný  kůň  se  smyslem pro  humor. 
Teda asi vlastně nevím, co je to smysl pro humor, ale lidi tam u nás 
na Krátech to určitě mají. Je mi s nimi totiž naprosto bájo. Kráty jsou 
asi tím nejlepším, co mě mohlo v mém koňském žití potkat. Pastviny 
jsou tu rozlehlé kam jen oko dohlédne a ta tráva! Té krátské se nic na 
světě nevyrovná. Já a moji čtyři koňští kamarádi se tu proháníme po 
pláních  spolu  s kravami,  v jejichž  čele  stojí  statný  Lišák.  Abyste 
rozuměli,  to  je  plemenný býk,  který  to  tu  má všechno v  „pácu“. 
Občas  se  honíme  i  s ovcemi.  Ty  malé  chlupaté  koule  dodávají 
cinkáním svých zvonců atmosféře Krátů tu pravou šťávu takových
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těch starých časů, které znám z vyprávění svojí maminky a ta to má zase 
od svojí maminky. Jak by řekl obyčejný člověk, spolu s kočkami, psy a 
králíky  je  to  tu  jeden  velký  zvěřinec.  Však  se  na  nás  jezdí  dívat  i 
exkurze z mateřských školek. My máme to štěstí, že tady se pohybují 
jen samí neobyčejní lidé. Někdy trochu ztřeštění, ale za práci vzít umí. 
A že té je tu opravdu fůra! Nejradši ze všeho ale mám, když se u nás 
pořádají  všelijaké slávy. Nedávno se sešli  ti naši páníčci a ještě plno 
dalších cizích páníčků, aby oslavili dožínky. Jindy si obléknou kvádra a 
kravaty a slaví Advent. Teď jsem mezi ovcemi zaslechla, jak si šeptají 
něco  o  plánované  Hubertově  jízdě.  Opravdu  často  tu  má  někdo 
narozeniny a tak se všichni veselí celou noc, pak celý den a pak jsou 
takoví bledí, ale to jen chvilku. Při takové zábavě pak na svém hřbetě 
vozím  děti  i  dospělé.  Děti  jsou  v pohodě,  ale  s dospělými  musím 
našlapovat  zvlášť   opatrně.  Oni se  totiž  děsně bojí  a  já  jsem přitom 
taková  hodná  kobylka.  Každý  den  se  jedu  projet  s paničkou  někam 
daleko. Běžíme spolu vždy jak o závod. Někdy ale trénujeme a skáčeme 
přes klády a přes kaluže. Dokonce jsme i chytali spolu tele do lasa, ale 
musím se přiznat, že krav se zatím docela bojím.

Proč vám vlastně všechno tohle vyprávím? Protože Kráta jsou 
koňským rájem na zemi a nejenom tím koňským. Žije se tu úplně prostě 
a obyčejně. Ten, kdo chce poznat opravdovou pohodu, by měl mezi nás 
zavítat a jen tak posedět. A třeba pozná, jak krásně může být na světě.

za Jorku napsala  Gábina Knobová

Úspěchy hornokrupských hasičů

Letošní sezóna hasičských soutěží, které se účastní SDH Horní 
Krupá, se nesla ve velice úspěšném duchu. Účastnili jsme se celkem tří 
zápolení, ve kterých jsme dosáhli skvělých výsledků. 

První  z nich  byla  tradiční  okrsková  soutěž  SDH,  která  se 
uskutečnila 27. května t.r. v Horní Krupé a přihlásilo se do ní celkem 
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