
Advent
Blíží se vánoční čas

Očekávané Dítě Boží
přijde mezi nás zas.
S chudými pastýři

a nebeskými anděly
Jej budeme slavně vítat

a radostně zpívat.
Nám, nám narodil se….

Marie Konfrštová

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám jménem Zastupitelstva obce poděkoval za důvěru 

projevenou při říjnových  volbách. Vězte, že se budeme i nadále snažit dobře 
spravovat  naši milou vesničku. 
Všem  vám  přejeme  hodně  radosti  o  Vánocích,  zdraví,  lásky  a  pohody 
v příštím roce. 

Hugo Pelikán, starosta

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  Lucie Šormová.
Distribuováno zdarma do všech schránek. Pokud jste časopis nedostali, 
přihlaste se na OÚ, kde je k dispozici.
Prosinec 2006.

K R U P S K É     S T Ř Í P K Y
______________________________________

Obecní úřad Horní Krupá
4 / 2006

Prosincová noc

Předvánoční krajina
tmavne, tichne, usíná.
Galaxie zdobí nebe,

ruce křehnou, mráz je zebe,
měsíc už je dávno v půli,

koketuje bez skrupulí
s jinovatkou  ve větvích …

… a svědkem je jen němý sníh.

JB

mailto:ou.hornikrupa@tiscali.cz


Bylo-nebylo.Vzpomínky pamětníka.               

Úvodem musím přiznat, že jsem postižen nemocí stárnutí - vracím se do 
dětských let:

Rodnou obec jsem opustil před více než šedesáti léty. Snad proto že jsem 
nebyl  bezprostředním  svědkem  přeměn  obce  do  současného  stavu,   si 
připomínám vesnici za První Republiky. Políčka,  palouky,  meze, ale také 
poslední doškem kryté chalupy a stodoly. Kravské potahy a kozí stádečka na 
břehu potoka. Tomu odpovídaly znalosti pojmenování lokalit vzdálených i 
blízkých, jako „V koutech, Na dlouhých, V boučí, Na trčolci, Na  jiříkovské, 
V žejflíku, Na občinách, U cihelny, U jasanu“, ale také Za hromádkovi, Na 
příčce, V jamech, Na obci. Nejvíce se mi ovšem líbily  názvy jako „U devíti 
provazů, U hlubokého potoka, Cesta  do prant …

Možná proto, že několik generací mých předků bylo krupskými rodáky, 
se u nás v rodině uvedené názvy braly jako samozřejmost  při rozdělování 
pracovních úkolů a pokynů. Nejinak tomu bylo  v označování gruntů, statků 
či  chalup.  Asi  že  rody  Blažků,  Beranů,  Jindrů  či  Caltů  měly  v obci 
vícečlenné  zastoupení,  označovaly  se  jednotlivé  usedlosti  dnes  už 
zapomenutými,  v  historii  vzniklými  přezdívkami.  Věděli  jsme  v dětském 
věku  kde  jsou  Sládkovi  z kopečka,  Štěrbovi  ze  mlejna,  Beranovi  z olší, 
Čechovi ze statku, Matějovi, Bouzkovi, Burešovi, Klimentovi, Pustinskovi, 
Zamětalovi, Homolovi, Kypěnovi, Zadinovi, Mrázkovi.
Pokud  jsem  někoho  či  něco  vynechal,  nechť  je  to  připsáno  na  účet  mé 
nespolehlivé paměti. V dnešním světě internetu a elektronické komunikace je 
jistě důležitější zapamatovat si anglické přezdívky ikon monitoru či webové 
adresy obchodních partnerů než přezdívky třeba už neexistujících usedlostí a 
rodů v rodné obci. Také zaniklá rodová jména někdejších krupských občanů, 
např. Rosických, Hubáčků, Zadinů, Kypěnů a jistě i Čechů budou zajímavá 
jen pro genealogy, pracující na zakázkách z USA, Kanady či jiných konců 
světa.  Dovolil  jsem si všecka ta polozapomenutá jména připomenout jako 
ukázku, jak ten čas i v rodné Horní Krupé všecko mění až do zapomnění.

Čech  Bohuslav č.68  /zvaný Sláva)

Hubertská jízda 

     Parforsní hony (z franc.  par force = silou; pronásledování zvěře až do 
úplného uštvání) bývaly u bohaté aristokracie oblíbenou kratochvílí. 
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Žádáme  Vás,  aby  všechny  vytříděné  odpady (plasty,  sklo),  které 

dáváte do kontejnerů nebo k popelnicím byly čisté, bez zbytků potravin, 
hlíny a jiného znečistění.



Do  kontejnerů  na  sklo  nevhazujte  keramiku  a  porcelán,  to  patří  do 
komunálního odpadu.

Poplatek za odpady na rok 2007
Poplatek za odpady pro rok 2007 je stanoven na 330 Kč, děti do 18 let 80,- 
Kč a občané starší 65 let 165,- Kč ( viz vyhláška obce 2/2006).

Nabídka
Obec nabízí k prodeji traktor Zetor 7011.  Zájemci se mohou hlásit na OÚ do 
konce ledna 2007.

Ohlednutí
Přesně v těchto dnech jste před rokem našli  ve svých schránkách  první 

číslo krupského časopisu. Ani se mi nechce věřit,  možná ani vám, že ten rok 
tak  rychle  uběhl.  Ale  je  to  tak.  Už jsme zase  před Vánocemi,  i  když  za 
oknem to tak nevypadá. 
Děkuji   všem,  kteří  se  na  přípravě  časopisu  podíleli,  psali  příspěvky, 
komentovali,  dávali  podněty  a  vznášeli  připomínky.   Je  to  moc důležité, 
protože jinak byste ve svých schránkách Krupské střípky nenašli.
A znovu  vás moc prosím, abyste se odvážili a dál připomínali, přicházeli s 
nápady a psali příspěvky i vy, kteří si myslíte, že na to nemáte. Až začnete 
psát, tak třeba poznáte, že to jde.
Přeji vám všem krásné Vánoce plné radosti, která nekončí a pokoje, který 
nikdo nevezme.

Jana Horáková
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Pořádaly se  hony na lišku  nebo vysokou.  Zvěř  byla  štvána  smečkou psů 
následovanou  jezdci na koních. Diváci přihlíželi z kočárů, které projížděly 
tratí honu.

     Bohatou  aristokracii  v naší  obci  nejspíš  nenajdeme,  což  ovšem 
neznamená,  že  by  se  zde  nemohla  konat  tzv.  hubertská,  nebo  spíš 
předhubertská, jízda. 
     7. října 2006 dopoledne se na statku v Krátech setkávají milovníci koní 
na koních, s koňmi i bez koní, všelijací šprýmaři a komentátoři, zvědavci, 
děti a psi. V 11 hodin dámy v róbách a vyšňořené dětičky za asistence 
elegantních  pánů  v cylindrech  nastupují  do  naleštěných  kočárů,  odkud 
s napětím  sledují  slavnostní  nástup  jezdců  v sedlech.  Předstupuje  pán 
honu.  Oficiálně  zahájí  štvanici,  udělí  více  či  méně  vážné  pokyny, 
představí  mastera  (=  hlavního  jezdce  skupiny,  jemuž  jsou  ostatní 
podřízeni),  vypustí  lišku a nevšední několikahodinová podívaná začíná. 
Kočáry s publikem se rozjíždějí, liška uhání jako by jí šlo o život, jezdci 
pobízejí  koně  a  blíží  se  k prvním  překážkám.  Diváci  povstávají  a 
povzbuzují  jezdce,  tleskají  a  hvízdají.  Někteří  koně  se  přenesou  přes 
překážky  jako  vítr,  jiní  si  trošku  zatrucují  a  nechají  se  ke  skokům 
přemlouvat, několik paličáků překážky prostě obejde a myslí si své. Za 
chvíli celý lot (= skupina jezdců) mizí v lese, aby se po několika minutách 
znovu objevil o pár set metrů dál, v širých pláních v prostoru mezi Kráty, 
Skuhrovem  a  Sedletínem.  Počasí  je  skvělé,  panuje  báječná  nálada, 
divákům v kočárech se pod nohama stále proplétají neposedné děti a psi. 
Starostlivá  paní  zdravotnice  v pravidelných  intervalech  loví  z kabely 
s červeným křížem lahvinku něčeho ostřejšího, která potom putuje z ruky 
do ruky a těší se velké oblibě.
     Opět se blíží  dusot kopyt, kočáry brzdí, publikum znovu povstává. 
Z lesa se řítí liška a za ní jezdci. Zdolávají další překážky, diváci jásají, 
fotí a všemožně povykují. Liška i jezdci se ztrácejí v dáli, kočáry se znovu 
rozjedou. Po několika dalších krátkých zastaveních plných vzrušujících 
dojmů  následuje  jedno  delší.  Všichni  si  potřebují  trochu  oddychnout, 
koně, jezdci i diváci. Uprostřed polí se podává svačina a běda tomu, kdo 
se ji pokusí odmítnout. Energii je třeba doplnit. Každý si teď může hezky 
zblízka prohlédnout 25 koní všech možných velikostí, barev a plemen. Na 
některých je vidět, že berou vážně závodní ježdění, na jiných že jezdí spíš 
jen sem tam pro radost nebo že musí doma občas vzít za práci.
     Krásná  podívaná  a  jízda  romantickou  krajinou  pokračuje  až  do 
pozdních  odpoledních  hodin.  Začíná  drobně  pršet.  Chytne  už  konečně 
někdo tu zatracenou lišku? 

Výprava se blíží zpět ke Krátům, kde se na dlouhé, vysoko napnuté
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šňůře houpe liščí ohon a spousta pamlsků. Kdo urve ohon, je vítěz. Kdo 
urve tatranku, může ji zbaštit. Je tu poslední ukázka jezdeckého umění.  A 



teď, jezdci, tryskem! Hurá!!! Štvanice má svého vítěze. Vítězný jezdec mává 
nad hlavou ohonem, natřásá se v sedle a očička mu září.
     Už je konec? Kdepak! O koníky je třeba se náležitě postarat. To chvilku 
potrvá,  ale  až  sluníčko  úplně  zajde,  proběhne  na  statku  soud.  Veškerá 
jezdecká  provinění  budou  při  slavnostním  setkání  přednesena  a  řádně 
odsouzena a pak  už se bude jen jíst, pít, tancovat a klábosit dlouho do noci.
     Že přeháním? Jestliže jezdci popustili uzdy koním, proč bychom my, 
diváci,  nemohli  popustit  uzdu své  fantazii.  Tak  tedy,  milý  čtenáři,  místo 
naleštěných kočárů si představ dva valníky, jeden tažený traktorem, druhý 
statným valachem.  Odmysli  si  dámy v róbách,  vyšňořené  dětičky  a  pány 
v cylindrech a nahraď si je obecenstvem ve svetrech, bundách a teplácích. A 
místo  skutečné  lišky  si  představ  liščí  ohon  uvázaný  na  rameni  hlavní 
jezdkyně. Ale jinak, milý čtenáři, je všecko, všecičko, na mou duši, na psí uši 
pravda pravdoucí. A jestli ne, ať se na místě propadnu.

Osoby a obsazení:
Koně – Koně
Pán honu – ing. Schwarz
Liška – Gábina Knobová 
Master – Pavlína Krčálová 
Vítěz – Marek Pošík 
Sponzoři:
Pavel Kučírek, Rodiny Sedláčkova a Knobova, Opavia a.s.

Zapsala: Danuše Caltová

Dolnokrupské zvony

Vzpomínám na jeden krásný teplý večer, když jsme pracovali na hradě 
Ronovci, bylo to někdy v červenci v roce 1959. Byla již téměř úplná tma. To 
se ještě posedělo a pan Čapek vždy něco zajímavého vyprávěl. Tenkrát jsme 
tam nebyli sami, ale zdrželi se tam ještě nějací postarší turisté z Prahy, snad 
z chat ze Žlabu. Zajímali se hlavně o historii hradu. Hovor ale záhy utichl, 
když se z dáli ozvaly zvony. Na všechny padlo jakési kouzlo. Až po delší 
chvíli jedna starší žena pronesla: To je ale krása, odkud jsou ty zvony?
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Výdaje: v tisících Kč
Pěstební činnost - lesy        5

Dopravní  obslužnost   50
Pitná voda 136
MŠ - příspěvky zřízeným PO 111,5
ZŠ – přísp.  na dojíždějící žáky 415
Knihovna   27
Obecní kronika         4
SPOZ -dárkové bal. jubilantům    21
Hřiště     10
Zdravotní péče plyn      4
Veřejné osvětlení    30
Pohřebnictví      8
Územní plánování    50
Komunál.  služby   271
Nebezpečné  odpady     10
Komunální odpady   100
Ostatní odpady     20
Vzhled obce a veřejná zeleň       8
Sbor dobrovol. hasičů     77
Zastupitelstvo obce    561
Činnost  místní správy    606,5
Výdaje   c e l k e m           2 537,-

Zastupitelstvo  naší  obce se  ještě  v letošním roce  sejde  ke  svému 
jednání 29.12. 2006. Při tomto zasedání bude schválen rozpočet na rok 
2007.  Máte možnost ještě přinášet  podněty pro jeho čerpání. 

Odpady v roce 2007
Vážení  občané,  v roce  2007  nám  svoz  popelnic  budou  zajišťovat 

Technické  služby  z Havlíčkova  Brodu.  Svozy  budou pravidelně  po  14 
dnech vždy v pátek. První svoz bude 5. ledna. 
Systém odkládání vytříděných odpadů k popelnicím  – plastů a papíru, tak 
jak jsme si na něj zvykli, bude v Horní Krupé pokračovat. Můžete tyto 
odpady opět připravit k popelnicím v termínu svozu a obec zajistí jejich 
sběr. Na vesničky pojedeme po domluvě podle potřeby.
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Co se připravuje v našem kulturním domě?
13.1. 2006 Cestománie



20.1. 2006 Ples Svazu žen
  3.2. 2006 Ples Sboru dobrovolných hasičů
10.2. 2006 Cestománie
  4.3. 2006 Dětský karneval  
17.3. 2006 Cestománie 

Pro ty z vás, koho to více zajímá a neúčastnil se veřejné schůze, přinášíme 
návrh rozpočtu na rok 2007.

Příjmy:                v tisících Kč
třída 1 - daňové příjmy
daň z příjmu ze závislé činnosti 650
daň z příjmu ze samost. činnosti 190
daň z příjmu - srážková   44
daň z příjmu právnic. osob 700
daň z přidané hodnoty           1 100
poplatek  za odpady  105 
poplatek ze psů     3,8
poplatek ze vstupu     1
správní poplatky     5
daň    z  nemovitosti  310
třída 2 -  nedaňové příjmy
pronájem pozemků   14
příjem z lesa,pronájem   24
vodné  120
pronájem rybníků      1
pronájem KD      3
příspěvek EKO-KOM    20
pronájem nemovitostí    32  
příjmy z úroků    10
třída 4 - přijaté dotace
výkon stát. správy    42,5
Příjmy   c e l k e m            3 375,3        
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V tom jinak absolutním tichu to opravdu byla krása. 

Byly to zvony z kostela sv. Víta z Dolní Krupé. I zvony mají svoji 
historii, někdy slavnou, ale někdy velice smutnou. Pro ty Dolnokrupské 
platí spíše to druhé.

Kostel sv. Víta v Dolní Krupé je prastarého původu a připomíná se 
dle listiny uložené v universitní knihovně v Praze již r. 1283, potom ještě 
r.  1307,  1310 atd.  Původně  byl  dřevěný,  ale  zda  byl  osazen  nějakým 
zvonem ve  středověku,  o  tom není  žádných  zpráv.  V Dolní  Krupé  se 
tradovalo, že po velkém ohni v roce 1892  byl na malé věžičce zničen 
zvon zvaný „Sanktusák“, který pocházel ze starého dřevěného kostelíka.

Někdy kolem roku 1680 byl původní dřevěný kostelík zbourán a na 
jeho místě postaven majitelem panství Jeronýmem z Lövenfelsu v letech 
1682 – 84 nový v barokním slohu, jak ho známe dnes. Již o osm let dříve 
roku 1674 byl pro tento kostel zakoupen zvon, protože zvony, to nebyla 
žádná levná záležitost. Po dostavbě kostela byla do roku 1715 věž osazena 
čtyřmi  zvony,  které  ovšem padly  za  oběť  zhoubnému požáru  dne  24. 
srpna 1892, kdy zhořela střecha kostela i s věží. Zvony se roztavily nebo 
rozbily, když se propadly prohořelými patry věže. Bilance požáru byla 
otřesná - 36 popisných čísel lehlo popelem a byl zničen i  jeden lidský 
život.
Vrátíme  se  ještě  k události  osm měsíců  před  požárem,  kdy  starší  lidé 
předpovídali,  že  se  stane  něco,  před  čím  nelze  utéci,  něco  děsivého! 
V neděli po Novém roce 1892 byl pohřeb výměnkářky Františky Bártové 
č. 23, kdy kostelník Šrámek i účastníci pohřbu slyšeli, že největší zvon sv. 
Víta má špatný a nakřáplý hlas. Potom se zjistilo, že je puklý ze dvou 
třetin – zlé znamení.

Zvony zničené při požáru a nápisy na nich dle záznamu z r. 1825. 
Nápisy jsou německy, latinsky. Uvádím český překlad.

1. „Pánu Bohu, matce Boží a svatému Vítu do Krupí“  (zvon byl asi 
dílem některého z českých zvonařů)

2. „Ke cti největší a nerozdílné trojice a sv. Josefa mně obstaral a 
obětoval  Jan  Hieronymus  z Lövenfelsu,  pán  na  Horní  a  Dolní 
Krupé r. 1674.- Tekl jsem ohněm, slil mě Jan Rohrer v Linci.

3. „Ke cti a chvále a sv. Vojtěchu tento zvon je slit léta Páně 1693“
4. „Lil mě Christian Joachim v Jihlavě 1715.- Důstojný pan Václav 

Klinger, kurat haberský a lipnický se o mě zasloužil.“

Pokračování příště.                Karel Kubera st.
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Senioři děkují všem pořadatelům



Setkání se seniorům líbilo Divadélko obrovskou radost 
a bylo veselo. Hudba hrála nám udělalo, do mladých let
jen to dunělo, ani se nám nás vrátilo.
domů nechtělo. Vždyť v té naší vesnici

jsou samí hodní lidé,
Seniorů se sešlo dost, krásně a dobře se zde žije.
vzájemně si rozdávat                             
pohodu a radost. My senioři můžem si jen přát,

aby nám  Pán  Bůh zdraví  dal
Co vám milé děti za pěkné a za rok jsme se sešli zas.
básničky a písničky dát,
snad jen hezký  úsměv        Marie Konfrštová
a děkovat.

Vážení přátelé, 

jako každý rok stojíme na prahu vánoc plni očekávání. Letos snad o to víc, 
protože sníh, který zpravidla  blízkost vánoc oznamoval, na  sebe nechává 
čekat a my se pomalu smiřujeme s tím, že romantika vánoc bude chudší. 

Ať  už  budeme  prožívat  tyto  svátky  sněhové,  či  na  blátě,  jejich  samotná 
podstata je v Narození Ježíše Krista. Poselství andělovo "Sláva na výsostech 
Bohu a na zemi Pokoj lidem dobré vůle" ať se dotkne všech lidských srdcí. 

Přeji vám všem, abyste tyto svátky prožívali s radostí a mezi všemi dárečky 
rozpoznali i ten, kterým Bůh žehná vaši rodinné pospolitosti.

P. Adrian Sedlák
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Společenská kronika

Významná jubilea
31.10. Václav Jindra, Horní Krupá 52,   75 roků
26.11. Milan Calta, Horní Krupá 9,  70 roků

Přejeme pokojné dny.

Zemřeli:
24.10. Vlasta Blažková
29.11. Josef Šorf
  2.12. František Provazník

Vzpomínáme spolu s Vámi.

Horní Krupá očima rodiny Znamenských

Jsme v době adventu, tedy v čase klidu a míru. Právě v těchto dnech 
bychom se měli snažit být k ostatním vstřícnější a tolerantnější. Zvláště 
proto nás velice těší, že se s dobrými mezilidskými vztahy můžeme setkat 
u nás, v Horní Krupé. Tyto dobré lidské vlastnosti nám pomohly rychle se 
vžít do cizího prostředí, abychom se zde mohli cítit jako doma. 

Naše rodina se přestěhovala do Krupé z Moskvy, tedy z velkoměsta 
do malé vesničky. Každá změna prostředí s sebou může nést určité obavy 
či  pocit  nejistoty  z něčeho  nového.  Ovšem  tento  pocit  velmi  rychle 
vyprchal, neboť jsme se setkali s výborným přístupem lidí, kteří nás velmi 
rychle přijali a i v těžkých chvílích nám vždy dokázali pomoct. Zvláštní 
dík  patří  Aničce  Wagnerové,  rodině  Jany  a  Jiřího  Votavových,  rodině 
Marušky a  Pavla  Jindrových,  rodině  Jaroslavy  a  Zdeňka  Štěpánových. 
Velký  obdiv  pak  patří  celkovému  vzhledu  vesnice,  její  malebnosti, 
perfektním  podmínkám  pro  trávení  volného  času  a  zachované  krásné 
přírodě v okolí. 

Snad vám předchozí řádky nepřijdou jen jako velká slova díků, ale 
hlavně  jako  vyjádření  naší  radosti  z toho,  že  můžeme  být  součástí 
místního života.

Krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do příštího roku všem 
„Hornokrupákům“ přeje rodina Znamenských!   
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