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Spolu s našimi Střípky vás fotografie vede do jara – ať
je pro všechny hezké a naplní naše očekávání.

O dávných požárech a přírodních katastrofách
Požáry a přírodní katastrofy provázely lidstvo od nepaměti
a k tomuto se mnohdy ještě přidaly tehdy četné válečné
události.
Jistě velkým šokem pro tehdejší obyvatele naší krajiny bylo
silné zemětřesení, které postihlo kraj v okolí Brna, Jihlavy,
Žďáru a Německého Brodu ve dnech 4. a 5. srpna 1328, kdy
zde bylo zavaleno nebo velice silně poškozeno mnoho šachet a
někde byla těžba stříbra úplně zastavena.
Rok 1469, hlavně jeho počátek, přinesl podle kronikářů
nejen veliké návaly sněhu, ale naši krajinu zaplavily tisícové
davy žoldnéřů. Probíhala zde česko – uherská válka mezi Jiřím
z Poděbrad a Matyášem Korvínem. V zimních podmínkách,
kdy prý sníh sahal koním po břicha, to nebylo lehké. Nebylo to
lehké ani pro zdejší obyvatelstvo – sedláky. Mnoho lidí bylo
pobito a některé vesnice v našem okolí byly vypáleny a
přestaly existovat. Byly to S t ř í t e ž u Jilmu, osada B o u
č í (tato prý čítala 30 chalup), dále sídlo pánů z Vyčap - tvrz
B e n e d í n s vesnicí, která byla kolem tvrze. Snad Benedikty
se nazývala a byla u osady Zálesí. A ještě to byly N o v é
D v o r y u Rozsochatce s 33 chalupami. Po této vesnici
zůstal jen název místa a náhon na mlýn.
Někde kolem 10. února 1469 dorazila královská hotovost
ke hradu Ronovci, kde neprávem seděl Václav z Bibrštejna,
který stranil Matyášovi a dílo bylo dokonáno - hrad byl dobyt a
došlo k obrovskému požáru. Toto spáleniště muselo doutnat
mnoho dní, snad týdnů. Bibrštejn prý byl v lese zajat a více se
v dějinách nevyskytuje. O devastaci požáru jsme se přesvědčili
při průzkumu hradu v letech 1957 – 61, kdy jsme nacházeli
veliké ohořelé jedlové trámy. Opracované obložení z bílé
lipnické žuly, které přišlo k velikému žáru, se sesypalo jako
písek.
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Mnoho požárů se odehrálo v dávné minulosti a o těchto
událostech se nedochovaly žádné zprávy. V roce 1919 byl
prováděn výkop na zámeckém dvoře v Dolní Krupé, při kterém
se v poměrně malé hloubce přišlo na velké ohořelé trámy a
dřeva, snad po požáru tvrze, zámku nebo možná i kostela.
Úplná bída a utrpení pro naši obec nastalo po válce třicetileté,
kdy některé grunty byly spálené a leží ladem. Dolnokrupská
šlechta často koupila sedláky jinde a násilně je potom na tyto
grunty dosazovala. V roce 1661 koupila jakéhosi Blažka
s rodinou a toho potom přivedla v poutech na Čechův grunt.
Grunty úplně spálené a ležící ladem:
Jana Hromádky
1 a ¼ lánu
Burjanovský
3
lány
1
lán
Macháčkové
Jana Řezníka
1
lán
(1 lán = 18 ha)
Hromádků statek stával při pravé straně na Dolní Krupou nad
„Matějovým křížkem“. Majitel Jan Hromádko prý z tohoto
statku vystřelil na švédské vojsko tábořící „Na Vobci“.
Následně potom byl statek vypálen a jeho majitel krutě
potrestán.
Pokračování příště.
Karel Kubera st.

Seznámení s chovem poštovních holubů
Dříve byli poštovní holubi využíváni k tomu, aby přinášeli
různé tajné zprávy na určená místa. Všichni obyvatelé, kteří se
zabývali chovem poštovních holubů, byli řádně evidováni a
jejich svěřenci hlášeni podle rodových kroužků.
Dnes už tomu tak není, chov poštovních holubů se stal
houževnatým sportem, jak u nás v Čechách, tak i v jiných
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zemích. Například v Belgii jsou poštovní holubi třetím
mezinárodním sportem - chovatelé zde v tomto sportu
podnikají, a také se tím živí. Dnes už jsou i u nás chovatelé,
kteří se naplno vrhli na tento sport, mají ho za svůj koníček i na
něm vydělávají. Já si myslím, že každý člověk by se měl ve
svých volných chvílích věnovat něčemu, co ho nesmírně baví a
co ho dokáže uvolnit a uspokojit.
Základní organizace chovatelů poštovních holubů Horní
Krupá spadá pod jihlavskou oblast. Každý rok se letí asi 18
velkých závodů z různých vzdáleností, které jsou v té oblasti
schváleny. Tak je to i u nás. První závod se letí 1. května, dříve
zvaný „závod míru“, který byl za totalitního režimu povinný.
Tento závod se letí asi ze vzdálenosti 150 km. Poslední závod
se letí na konci července. Začátkem června se letí pro
chovatele nejvíce očekávaný mezinárodní závod z Ostende
(Belgie). Ten je vzdálený na naše holubníky okolo 900 km
vzdušnou čarou. Je to velmi náročný závod, který neulítne jen
tak nějaký holub. Tento závod, samozřejmě jako i ostatní,
hodně ovlivní počasí cestou domů. V roce 2007 bylo velmi
pěkné počasí a naši holubi s větrem v zádech tuto nesmírnou
vzdálenost překonali rychle. Byli vypuštěni v 6 hodin ráno a
první holub přítele z Jihlavy dolétl na svůj holubník v 16.48
hodin. V roce předešlém tento závod trval 3 dny, protože bylo
špatné počasí. Při každém závodu se počítá 20 procent prvních
dolétlých holubů, zbytek opožděnců se do pořadí nepočítá.
Závodní plán se skládá z pěti krátkých, osmi středních a pěti
dlouhých závodů. Za umístěné holuby získáváme body, které
se nám sčítají a tak chovatel získá své pořadí.
Dříve musel každý chovatel na své svěřence ze závodu
čekat, sejmout jim závodní plíšek, a orazit ve zvláštních
hodinách. Tím získal přesný čas příletu holuba. Moderní doba
jde dopředu, chovatelé mají stále méně času, a tak dnes se
používá elektronické evidování (odborně zvané konstatování).
Každý holub má na noze rodový kroužek a svůj čip. Při příletu,
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aniž by byl chovatel doma, je holub samostatně konstatován.
Chovatel po příchodu domů jenom může zkontrolovat v kolik
hodin jeho holubi přilétli. Je to velké ušetření času pro
chovatele, jelikož počasí neovlivníme a datumy závodů jsou
stanoveny už v zimních měsících a závody trvají různě dlouho.
Jelikož je tento koníček krásný, ale finančně náročný,
chovatelů stále ubývá.
Prostřednictvím tohoto článku bych chtěl poděkovat za
celou naši organizaci zastupitelstvu v Horní Krupé za pronájem
prostor, které nám poskytlo po rozchodu s organizací
v Havlíčkově Brodě. Děkujeme.
S pozdravem Letu Zdar
Karel Roček

Vážení fotografové,
stejně jako ve dvou předchozích letech i letos pro vás
plánujeme uspořádání prázdninové fotosoutěže. Ozvaly se
hlasy z řad fotografů, že by bylo dobré znát témata fotosoutěže
již v předstihu a bylo by tak více času pro nasbírání co
nejkvalitnějších snímků. Pro tyto “Hujery“ témata
zveřejňujeme exkluzivně v tomto čísle Krupských střípků. Jsou
to:
1) Černá a bílá
2) Kapky vody
3) Strom
4) Portrét
5) Život kolem nás
6) Pod lupou
Marek Calta
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Milé děti,
chtěla bych vás pozvat do knihovny ještě v jiný čas než ve
středu, kdy se půjčují knížky. Jednou v měsíci, vždycky
v sobotu dopoledne, můžete přijít na klub Bílá vlaštovka.
Co se tam bude dít? Všechno vám neprozradím, ale těšte se
na: vyrábění, hry, povídání o knížkách, výpravy do přírody.
Vlaštovka bude bavit děti od 6 do 12 let, ale i Vy starší jste
zvány.
Prvně se sejdeme 19. dubna v 8.³° hodin před kulturním
domem. Všechny podrobnosti budou na plakátku.

Za Bílou vlaštovku se
na vás těší Lída Cicková

Poděkování
Pan Ludvík Sedláček tímto děkuje poctivému nálezci jeho
peněženky, kterou ztratil na sklonku minulého roku před naší
prodejnou. Nálezce ji odevzdal v prodejně, kam si pro ni
majitel přišel. Poctivým nálezcem byl Jiří Gryč z Dolní Krupé.

Změna termínu cestománie
Cestománie, původně ohlášená na sobotu 29. března se
přesouvá na sobotu 12. dubna 2008 v 18.°° hodin.
Téma zůstává: Cesta posledním vlakem
Nenechte si ujít. Všichni jste zváni.
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Vodáci oznamují!
Letošní první vodácká schůzka bude ve středu 23.4. v 17.00
hodin u koupaliště. Další každou středu ve stejnou dobu kromě
7.5. 2008. Jako každý rok připravujeme na první prázdninový
týden splutí nějaké řeky, letos Jizery. Zveme všechny, kdo si
chtějí pádlování vyzkoušet.
Petr Calta

Poplatek za odpady na rok 2008
Poplatek za odpady pro rok 2008 je stanoven na 370 Kč,
děti do 18 let 90,- Kč a občané starší 65 let 185,- Kč ( viz
vyhláška obce 1/2007).
Poplatek je třeba zaplatit do 30. dubna 2008.

Sběr železného šrotu provedou naši hasiči v pátek 25. dubna
2008. Připravte staré železo před svoje domy.

Stejným způsobem bude proveden svoz objemného odpadu.
Pokud máte objemný odpad z domácnosti, který se nedá
odložit do popelnice (lino, koberce, WC mísy, umyvadla,
….) připravte je před svoje domy rovněž v pátek 25. dubna
2008.

Sběr nebezpečných odpadů z domácností bude v naší obci
uskutečněn jako v minulých letech firmou ODAS ze Žďáru.
Pojízdná sběrna bude přistavena v pondělí 2.6. 2008 v 17.30
až 17.45 hodin.
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Zasedání zastupitelstva obce se bude konat:
29. dubna 2008, 27. května 2008, 24. června 2008 vždy
v 19.°° hodin na obecním úřadě.
Plánované akce v naší obci na rok 2008
-

-

-

-

Zateplení stropu v mateřské škole (bylo již provedeno
v únoru) a výměna oken – uskuteční se o prázdninách.
Tyto výdaje budou spolufinancovány z Programu
obnovy venkova Vysočiny.
Oprava komunikací, úprava veřejného prostranství,
rozšíření veřejného rozhlasu, oplocení a zpevnění
manipulační plochy u kulturního domu, výměna
dopravního značení. Tento projekt se uskuteční díky
schválené
dotaci
ze
Státního
zemědělského
intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova.
Tento fond je financován penězi z EU.
Před oplocením pozemku vedle kulturního domu budou
velkými kameny zpevněny břehy potoka pod mostkem i
nad ním.
Je zadáno vypracování projektové dokumentace pro
vykoupení pozemků na stavební parcely (v 1. etapě 8
parcel, ve 2. etapě asi 16 parcel) Připravujeme
projektovou dokumentaci na úpravu prostranství,
veřejného osvětlení, opravu chodníků, cest a silnic,
bezbariérový vstup do kulturního domu.

Realizace dalších akcí je závislá na úspěšnosti podaných
projektů:
- Ve spolupráci s ředitelkou mateřské školy a rodičů jsme
podali žádost na vybavení zahrady a interiéru školky a
dále na opravu oplocení.
- Již po třetí jsme podali žádost společně s Dolní Krupou
na dotaci k vybudování cyklostezky a stezky pro pěší.
8

-

Po druhé žádáme o finanční prostředky na projektovou
dokumentaci kanalizace a čističky odpadních vod.
V srpnu budeme podávat žádost o dotaci na přístavbu
technického zázemí kulturního domu.
V listopadu 2007 jsme poslali na Ministerstvo
zemědělství studii na záchytný poldr (suchá retenční
nádrž) nad Žejflíkem. Jestliže bude tento projekt
vybrán, bude navazovat na úpravu potoka, který vede
vedle silnice od Knyku až k Horňáku. Tuto akci – poldr
i úpravu potoka - zajišťuje projekčně i finančně
Zemědělská vodohospodářská správa v Havlíčkově
Brodě.

Anketa na výstavbu větrných elektráren
Současně s tímto časopisem rozdáváme občanům anketní
lístky na výstavbu větrných elektráren v naší obci. Ankety se
mohou zúčastnit všichni občané trvale hlášení v naší obci starší
18 let k datu ukončení ankety, tj. 21. dubna 2008. Anketní
lístky vyberou zástupci obce v sobotu 12. dubna 2008. Pokud
nebudete zastiženi doma a chcete se ankety zúčastnit, můžete
přinést svůj anketní lístek na obecní úřad v úředních dnech do
21. dubna 2008. Pokud jste lístek nedostali, můžete si ho
vyzvednout na obecním úřadě.

19. duben 2008
V sobotu 19.4. 2008 při příležitosti Dne země bude od 14.00
hodin program pro všechny generace. Nejprve úklid přírody od
odpadků, pak občerstvení, táborák a program pro děti. Sledujte
plakáty.
David Šorm
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♣ ♣ ♣ ♣ ♣

Společenská kronika

Významná jubilea
15.11. 07 Marie Caltová, Horní Krupá 9, 70 roků
20.11. 07 Marie Polívková, Horní Krupá 3, 75 roků
23.11. 07 Alena Žáková, Horní Krupá 23, 70 roků
6.12. 07 Karel Pelikán, Zálesí 1, 75 roků
24. 1. 08 Bohuslav Rasocha, Zálesí 13, 87 roků
29. 1. 08 Lýdie Heroldová, nyní Skuhrov, 88 roků
5. 2. 08 Milada Blažková, Údolí 5, 70 roků
10. 2. 08 Božena Blažková, Horní Krupá 65, 89 roků
Přejeme pokojné dny.

Narodily se děti
3. 1. 08 Vojtěch Trachtulec, rodičům Jakubovi a Kateřině
29. 1. 08 Julie Šormová, rodičům Davidovi a Lucii
Blahopřejeme a radujeme se z Vašich dětí
Zemřeli
7.12. 07 Alois Hejný, Horní Krupá 14
Vzpomínáme spolu s Vámi.

♣ ♣ ♣ ♣ ♣
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Bdění
Tvé myšlenky jsou rozcuchané,
jak peříčka se honí
a netouží ti říkat „pane“
a sílu mají sloní.
Jen kroť je, směšný krotiteli,
cukrem, bičem, pěstí,
sveď hrdinný boj na posteli,
už hvězdy půlnoc věstí.
Vlídný spánek učeše ta peříčka,
když noc se k ránu kloní,
něžně usedne ti na víčka,
vtom sluha – budík zvoní.
JB
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A ještě naše malá soutěž
Jistě jste mnozí z vás poznali, odkud je fotografie na
titulní straně. Jestli chce, napište svoji odpověď
(nezapomeňte jméno a adresu) a doručte ji na obecní úřad
(stačí do schránky u dveří) do 20. dubna 2008.
Ze správných odpovědí budou vylosováni tři výherci, kteří
obdrží malou odměnu.



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 obec@hornikrupa.cz.
Telefonické dotazy a připomínky na tel. čísle 569 436 145,
725 10 11 63.
Foto na titulní straně Jana Horáková.
Distribuováno zdarma do všech schránek. Pokud jste časopis
nedostali, přihlaste se na OÚ, kde je k dispozici.
Duben 2008
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