Zasedání zastupitelstva obce Horní Krupá
24. dubna 2007 v 19 hodin
29.května 2007 v 19 hodin
26. června 2007 v 19 hodin
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Velikonoční
Tam na břehu z oblázků
kde se říčka kroutí,
upleteš si pomlázku
z vrbového proutí.
Holce jako z obrázku
za šlechetné činy,
za přízeň a za lásku
vyprášíš s ní džíny.
JB
Na co je vzpomínání
Ráda projíždím cizí vesničky a prohlížím si je, tak poloprázdné. U chalup zápraží z kamene, ztichlé a
zarostlé ve své kostrbatosti. Ozvěna rukou, které je zametaly. Takových těch venkovských dřinou
stočených rukou, co se otíraly do zástěry … nemohu odtrhnout oči od těch kamenů.
Ráda převracím listy kronik s fotografiemi. Hospodář, za vážnou hlavou se mu ježí střecha
z došků. Staví na odiv svůj potah. Vyleštěné boty, ruce svírají opratě. Velké ruce na tak sepranou košili
… Nemohu odtrhnout oči od těch rukou. Pevná ruka hlavy rodiny.
A už jsou tu. Vzpomínky. Na dvorku necky na dvou židlích. Plné tepla. Mamince se míhají lokty
nad prádlem. Slunce a mýdlová vůně … Sobotní stmívání, odkudsi přibíhám, na stoličce venku
maminka; škube kuře na nedělní oběd. Nikdo jiný už nemá práci, chalupa usíná. Už jen to kuře připravit
… horké malé ruce, co mi ráno drobí do mléka krajíc chleba.
Všechno se změnilo.
Ve skanzenu jihneme nad záclonkou v malinkatém okénku, nad stolem a podlahou z bílých
prken. A znovu ty ruce ve vzpomínkách. Ruce pod zástěrou.
Už se není koho zeptat, ale sama znám odpověď. Proč odložila tu malebnou lampu, proč přestala
nahřívat žehličku na plotně. Proč ji málo bavilo to každodenní trpělivé udržování ohně, aby byl včas
oběd na vydrhnutém stole. Proč prvně otočila tím prvním vypínačem. Proč odložil kosu ? Ruce odpoví.
Ta minulost našeho venkova.
Až budete s celou rodinou sedět kolem stolu, svíčky sfouknuté a dort snědený, vyndejte staré
fotografie. Prohlédněte si je dobře. Tváře jsou hrdé a něco nám vzkazují. Představte svým dětem ty
vážné oči pod svátečním šátkem, tu velkou ruku, co svírá klobouk. Dlužíte jim to. A moc neotálejte, čas
letí.
Ludmila Prchalová
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•

Nebezpečné – tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice,
např.: léky, zářivky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.
Nebezpečné odpady odnášejte pouze do pojízdné sběrny, nebo na sběrný dvůr! Léky nevyužívané nebo
s prošlou lhůtou spotřeby také můžete odevzdat v lékárně.

•

Ostatní – odpady, které vám zbudou po vytřídění všeho, co je možné dále využít, např.: znečištěné mastné obaly od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, žárovky, popel, zbytky masa a kostí
apod.
To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které bychom měli vyhazovat do koše na odpadky a poté do
popelnice.
Co s obaly, které jsou označeny C/PAP nebo C/PP?
Tyto obaly nazýváme kombinované a patří do směsného odpadu. Skládají se ze dvou či více materiálů, které
od sebe nejsou jednoduše oddělitelné. Takovým obalem je např. tzv. blistr na léky ("platíčko" se zatavenými
tabletkami). Většinu kombinovaných obalů nelze zpracovat. Výjimkou je nápojový karton a některé další
kombinované papírové obaly.
Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné – smícháním se
odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat.
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se však zamyslíme nad každým odpadem, který do koše neseme, zjistíme, že odpady můžeme rozlišit na:
• Využitelné – tyto odpady je možné dále zpracovat, např.: papír a lepenka, sklo, plasty (PET lahve,
folie, kelímky), kovy (plechovky, hliník), kompostovatelný kuchyňský odpad atd.

•
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Rok 1893 a nové zvony - pokračování
Nové zvony byly již ulity na podzim roku 1893, ale nebylo je kam zavěsit, protože nebyla dosud řádně
pokryta věž po požáru. Zvony tedy zůstaly u zvonařské firmy Antoním Perner a synové v Českých
Budějovicích. Tento je nechtěl ani zaslati dokud by nebyly zavěšeny, poněvadž by za ně nemohl ručit.
Zvony byly tři a stály 1311 zlatých 33 krejcarů, což byl obrovský obnos. Náklad byl uhražen
pojištěním za zničené zvony, jež obnášelo 909 zl. a zbytek byl z darů a sbírek. Zvony byly zavěšeny do
věže 22. září 1894 v sobotu a už večer na ně bylo zvoněno. Největší zvon sv. Víta vážil 362 kg, druhý
zvon Blahoslavené Panny Marie vážil 189 kg, třetí zvon sv. Josefa vážil 123 kg.
Bohužel tyto zvony vydržely na věži pouhých 22 let a v roce 1916 byly rekvírovány pro vojenskou
mašinérii I. světové války a odvezeny zatím do Německého Brodu. Ve stejný den byly sebrány zvonky
z kapliček a zvonic ve Břevnici, Kyjově, Knyku, Chrasti, Horní Krupé a Pochvaldech. Ve Zbožici a
Gerštejně zůstaly, lépe řečeno, byly opomenuty. Vojenská správa zaplatila po 4 korunách za 1 kg kovu.
Krásně zdobený zvonek s letopočtem 1907 vážicí pouhých 13 kg byl na Pochvaldech. Když prý byly
snímány zvony v Dolní Krupé, byla plná náves lidí, ženy se křižovaly a plakaly a všichni proklínali
Rakousko, že za tuto svatokrádež musí tu válku prohrát.
Svěcení zvonů 10. dubna 1927
Skončila I. svět. válka, množství padlých spoluobčanů. Na kostele v Dolní Krupé zůstal jediný
malý zvonek, který nebyl zabaven. Pochází z roku 1895 jako dar našich krajanů v Americe. Tento zvonek
zvaný „Sanktusák“ je na malé věžičce dodnes. Sbírka na nové zvony trvala několik let, byla brána jako
zájem veřejný a přispívali lidé všech církví včetně židovských spoluobčanů.
Samotné svěcení bylo velice slavnostní. Všech pět zvonů (tři kostelní a dva pro kaple v Knyku a
Českém Dvoře) bylo ověnčeno a naloženo na okrášleném voze, taženém dvěma páry koní (jeden pár
rolníka Jana Trouby z Horní Krupé a jeden velkostatkáře Jana Šuly).
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Dochovaly se i vzácné fotografie z té doby - a to průvod z Horní do Dolní Krupé od fotografa G.
Dvořáka z Brodu. Po samotném svěcení před kostelem byly zvony vytahovány na věž za zvuků národní
hymny „Kde domov můj“. První zvonění platilo jako upomínka všem padlým v I. světové válce.
Zvony sv. Víta, Panny Marie a sv. Jana Nepomuského ulil zvonařský mistr Rudolf Manoušek v Brně
roku 1927.
Dokončení příště.
Karel Kubera st.
Benediktus
Co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné ...
citát z Bible.

Když mě Jana Horáková požádala, abych představila Benediktus, občanské sdružení, ve kterém pracuji,
ráda jsem přijala. Benediktus (v příkladu znamená požehnaný) byl založen v Chotěboři v roce 2000
s cílem pomáhat postiženým a sociálně potřebným lidem.
V současné době máme 13 zaměstnanců a chceme společně vytvářet společenství zdravých lidí společně
s lidmi s postižením. Za téměř sedm let naší práce jsme si uvědomili, že tito lidé jsou obdarováni jinými
dary, než zdraví lidé. Poznali jsme, že se od sebe můžeme učit a vzájemně se obohacovat. Chtěli bychom
dary těchto lidí ukazovat i ostatním lidem. Podporujeme také sociálně potřebné - nezaměstnané, rodiny
s více dětmi, maminky na mateřské dovolené, lidi, kteří se ocitli v nouzi. Všechnu naši činnost se
snažíme stavět na křesťanských hodnotách.
Naší hlavní činností je osobní asistence a odlehčovací služba pro lidi s mentálním, fyzickým, nebo
smyslovým postižením. Osobní asistenci poskytujeme v rodinách a ve školách. Odlehčovací služba
spočívá v odlehčení rodinám s dítětem s postižením. Díky automobilu, který se nám podařilo získat, jsme
tyto služby mohli rozšířit i na okolí Chotěboře. V praxi to znamená, že dovážíme do našeho zařízení
postižené děti a mladé lidi, kteří už nenavštěvují speciální školu a nemají nejčastěji z důvodu dojíždění
možnost
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Vodné
Zastupitelstvo obce stanovilo zálohy vodného pro rok 2007 ve výši 10 Kč za 1 m³. Skutečná cena
vodného bude vypočtena po uzavření roku 2007 a poté bude provedeno vyúčtování..
Poplatky
Připomínáme občanům, kteří ještě nezaplatili poplatky za odpady a ze psů, že je tak třeba učinit do 30.
dubna letošního roku.
Toulky nad Havlíčkobrodskem
Havlíčkobrodsko shůry v unikátní sbírce leteckých fotografií Zdeňka Vošického.
Tato kniha je k nahlédnutí i k zakoupení na našem obecním úřadě.
Stojí 390,- Kč.
Svoz nebezpečných odpadů
4. června 2007 přijede do naší obce pojízdná sběrna nebezpečných odpadů. Bude přistavena u
kulturního domu od 17.05 do 17.20 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.)

TŘIĎTE ODPADY. TŘIĎTE JE SPRÁVNĚ!
Takové výzvy se objevují dosti často nejen v regionálním tisku, ale i v televizi nebo rozhlase.
Proč máme třídit odpady? Zkusme se nad touto otázkou zamyslet dříve, než budeme číst dál. Jenom
správně roztříděný odpad je možné dále zpracovávat – recyklovat.
Nahlédneme-li doma do našeho koše na odpadky, tak uvidíme velmi různorodou směs, kterou nezbývá
než vysypat do popelnice. Pokud
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mohou říci. A co nám chtějí říci právě dnes?
Kříž je mocným symbolem Velikonoc. Právem je znamením velkého utrpení a bolesti. Ale Velikonoce
nám ukazují, že je také mocným symbolem a vítězství.
Jana Horáková







Ještě jedna cestománie v této sezóně
Ostřílený a známý polárník Jaroslav Pavlíček navštíví Horní Krupou hned potom, co se vrátí ze své
výpravy do Antarktidy. Přiblíží nám polární prostředí v okolí nadnárodní stanice na ostrově Nelson
v Antarktidě.
V sobotu 14. dubna 2007 v 18.00 hodin v kulturním domě.

Humanitární sbírka
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
Domácích potřeb-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční

Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
I letos se na jaře připojíme k této sbírce, kterou vyhlašuje Diakonie Broumov. Podmínky a druhy
sbíraného materiálu jsou podobné jako loni. Dají se přinést věci i obnošené a poškozené, které by se již
nepoužily. Vždy však čisté.
Věci do sbírky můžete přenést 16.5. 2007 do KD.
Bližší informace o čase budou na plakátech.
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docházet do nějakého zařízení. V minulosti byli pouze doma, odkázáni na každodenní péči rodičů, která
je velmi náročná pro obě strany.
Pravidelně u nás probíhají tato setkání: jedenkrát týdně společné setkání handicapovaných dětí a
mladých lidí s asistenty – společně vytváříme výrobky v řemeslné dílně – keramiku, smalt, tkaní, batiku,
chodíme na výlety, slavíme narozeniny, povídáme si, vytváříme přátelství.
Dvakrát týdně probíhá tréninková činnost - jednoduché vaření, nákup, orientace ve městě a pod. Občas
jezdíme na koně. V létě pořádáme týdenní rekondiční pobyt.
Spolupracujeme také s dobrovolníky. Dobrovolníci jsou lidé, kteří nám pomáhají bez nároku na odměnu.
Bez takových lidí si naši práci nedovedeme představit. Jsou z řad studentů, ale také starších. Když
připravujeme nějakou větší akci, sejde se klidně i 30 lidí ochotných pomoci.
Setkávají se u nás také maminky na mateřské dovolené s dětmi. Pro děti je zajištěno hlídání a maminky
mohu vyrábět, např. patchwork, batiku, svíčky, keramiku atd., nebo si mohou svěřovat společné starosti
a radosti. Také pro ně připravujeme kurzy práce s PC a internetem.
V našem okolí je několik rodin, které mají šest a více dětí, snažíme se pomáhat i jim. Zejména s hlídáním
dětí, odvozem k lékaři, s drobnými domácími pracemi.
V rámci projektu Tradice a zvyky na Vysočině pravidelně pořádáme Živý Betlém, Pašije, Svatováclavské
slavnosti, setkání s Mikulášem, Masopust. Dále benefiční koncerty. Těmito akcemi pro veřejnost, se
snažíme přiblížit lidem naši práci a zapojovat do veřejného dění lidi s postižením.
*
Za co jsme v poslední době nejvíce vděčni je dokončení rekonstrukce našeho Domečku, kde sídlíme. Do
této doby jsme byli omezeni prostorem, nebo jsme naše činnosti prováděli v pronajatých prostorech.
Rekonstrukce byla a je spojena s řadou obtíží, ale jsme
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vděčni všem, kdo nám na odkoupení a rekonstrukci jakkoliv přispěli. Tento domek budeme 19. května
slavnostně otvírat a žehnat, večer tu vystoupí Hradišťan. Kdokoliv by chtěl přijít, je srdečně zván.
Domeček najdete v Chotěboři za kostelem sv. Jakuba.
Na tomto místě bych chtěla velmi poděkovat Obecnímu úřadu Horní Krupá, Davidu Šormovi a našim
rodičům. Tolik si jejich podpory vážíme!
*
Necháváme se v naší práci inspirovat Jeanen Vanierem. Tento muž založil ve Francii v roce 1964
komunitu pro mentálně postižené a nazval ji Archa podle Archy Noemovy. Místo bezpečí pro lidi, kteří
se odlišují, ale kteří v sobě skrývají velké bohatství. Zjistil, že skrze ně poznává sám sebe, poznává, na
čem v životě skutečně záleží. V současné době je Archa ve 26 zemích světa. Každé léto navštěvujeme
s dobrovolníky jednu z těchto komunit Archa, byli jsme např. v Irsku, Francii, Slovinsku. Vždy je tato
návštěva velmi obohacující a motivující.
Soli Deo gloria.

Radka Jindrová

Pátrání! Víte něco o nich?
„Zmizelí sousedé“... znali jste je? Právě oni bydleli poblíž nás. Možná jste o nich slyšeli vyprávět od
svých (pra)rodičů, nebo si na ně sami pamatujete – na Königovi z Horní Krupé a paní Kopeckou
s dcerou z Dolní Krupé. Jací to byli lidé? Jak vypadali, co dělali, o čem povídali? Jak žili a kam se
vlastně poděli? Víte, čemu se říkalo Židovna nebo U Hermanky?
Naše mládež hledá odpovědi na tyto otázky. Hledejte s námi! Vzpomeňte na časy protektorátu a dobu
před ním. Zajímají nás vzpomínky, vyprávění a příběhy či přímo fotografie, dokumenty, jakékoliv věci

(dárky, předměty z jejich domu), ústřižky novin... Dnes i jejich žijícím příbuzným nezbylo nic než jedna
fotografie a židovská hvězda. Vzpomeňte na ty, kteří žili s námi a najednou zmizeli. Chceme poznat kus
společné minulosti a zpracovat ji pro nás všechny. Za každý Váš vklad do našeho projektu budeme
vděční.
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Vše směřujte, prosíme, na evangelickou faru k faráři Davidu Šormovi. Děkujeme a přejeme pěkné
Velikonoce.
Za evangelickou mládež z Horní Krupé
a Havlíčkova Brodu Jiří Štěpán.

Společenská kronika
Narodily se:
17.3. Filip Kocman, rodičům Miroslavu a Ladislavě, HK 55
19.3. Jakub Calta, rodičům Markovi a Věře, HK 76
26.3. Zdeněk Mach, rodičům Zdeňkovi a Petř, Zálesí 16
Máme radost z Vašich dětí.
Významná jubilea
24. 1.
29. 1.
10 .2.
18. 2.

Bohuslav Rasocha, Zálesí 13, 86 roků
Lydie Heroldová, Horní Krupá, 87 roků
Božena Blažková, Horní Krupá 65, 88 roků
Miluše Beranová Horní Krupá 5, 70 roků
Přejeme pokojné dny.

Zemřeli:
28.2. Ludmila Hejná

(27.2. se dožila 80 let)
Vzpomínáme spolu s Vámi.

Kříže u cesty
Kolik jich máme každý u té své cesty. Jak často je míjíme, aniž si to uvědomujeme. Zastavíme se?
Zapřemýšlíme? Proč tu jsou? Proč je naši předkové vztyčovali u cest, po kterých chodili? Co nám dnes
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