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Jezdecká
Světem v sedle, to je jízda!
Krok a klus a cval,
kolem uší vítr hvízdá,
cítíš se jak král.
JB







Na tomto místě naších Střípků jsme byli zvyklí se začíst do
historie. Dneska je stránka prázdná, pan Karel Kubera už další
pokračování nestihl. Jeho nemoc byla rychlejší. Od nás, čtenářů
Střípků, za ním půjde poděkování a vzpomínka.
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Podzimní (o)kouzlení
„V září začala škola, to ví přeci každý školák,“ říkáme si ve
škole s dětmi, aby si dobře zapamatovaly jména měsíců. Mně
začala taky, ale poprvé na druhé straně katedry. Začala jsem učit, a
tak se víc dívám na svět dětskýma očima.
„Paní učitelko, to je zázrak!“ volá nadšený druhák, když si
dokazujeme se čtvrťáky přítomnost škrobu v bramboru a
rozříznutý brambor po kápnutí jodové tinktury tmavne. To je ta
výhoda malotřídních škol, že tyhle zajímavé věci a pokusy uvidí
děti několikrát. Než se to budou učit samy, už to budou znát.
Sama jsem si to prožila a bylo to báječné. A tak i já si říkám, je to
zázrak, když objevujeme a pozorujeme přírodu. Mám ji ráda, tak
jsem tam s dětmi často. Není nad názornou výuku, říkával už
Komenský.
Chodíme na procházky a vyprávíme si o podzimu. Podzim –
září, říjen, listopad. Září je nejen název měsíce, ale i sloveso, ta
o češtině opakují zase třeťáci. Září zbarvené listí na stromech, září
měsíc v úplňku, září zářivě žluté chryzantémy v zahradách, které
ještě nespálil první mrazík, září dětské oči nadšením, září úsměv
na tváři přítele.
Když jdu z práce domů a pod nohama mi šustí spadené listí,
však už bude taky brzy listopad, tak přemýšlím o zázracích. Těch
malých, každodenních, které s úžasem a vděčností pozoruji kolem
sebe v přírodě. Mé myšlenky jdou ještě dál. Zázrak - za|zrak.
Takhle by vypadala stavba slova, to se budeme teprve učit. Vidět
za zrak, vidět hlouběji, vidět dál, vidět jinak. Vidět to, co je očím
na první pohled neviditelné, co zůstává skryté. Tak nějak to napsal
Exupéry v knize Malý princ. Než mně přijede k zastávce autobus,
tak si vzpomenu na prostinké tajemství lišky, které sdělovala
malému princi na rozloučenou: „Správně vidíme jen srdcem. Co je
důležité, je očím neviditelné.“
Miriam Horáková
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Síla lidskosti - filmový dokument M. Mináče
V roce 1939 Nicholas Winton z vlastní iniciativy zachránil 669
převážně židovských dětí v průběhu nacistické okupace Československa
a podařilo se mu je přepravit přes hranice hitlerovského Německa do
Velké Británie. Jedním ze zachráněných dětí je i Thomas Graumann,
který přijal pozvání do Horní Krupé a bude se zájemci na téma
holocaustu a jeho životního příběhu diskutovat v neděli 26. října od
16:00 hod. ve sborovém domě Církve bratrské v Horní Krupé. Na
začátku setkání bude promítnut dokument Síla lidskosti.
Síla lidskosti - filmový dokument M. Mináče: Síla lidskosti - Nicholas
Winton z roku 2002 (Cena International Emmy Award 2002 a mnoho
dalších cen).
Roman Neumann

Výstava o Bibli nejen pro děti
Je otevřena od 19. do 31. října ve sborovém domě Církve
bratrské v Horní Krupé (Horní Krupá 105). Slavnostní zahájení
výstavy proběhlo na bohoslužbách 19. října od 9:00 hod.
V průběhu výstavy, která je připravována pro děti, ale i další
zájemce o Knihu knih bude možné v rámci bohatého
doprovodného programu navštívit semináře Jak číst Bibli (pro
pokročilé), Jak číst Bibli (pro začátečníky), shlédnout dokument
Poznáváme Bibli, aj. Děti si budou moci v rámci výstavy prakticky
vyzkoušet práci písaře, ochutnat jídla z biblické doby (například
nekvašený chléb), ale i dozvědět se rekordy o Bibli z Guinessovy
knihy rekordů. Na závěr výstavy je připravován páteční podvečer
pro děti o Bibli se zajímavými příběhy, soutěží a základními
informacemi o Bibli.
Jedním z vystavených exponátů je Postila, která byla nalezena
ve vydlabané dutině trámu v Horní Krupé v č.p. 4 v roce 1923.
Jejím autorem je farář Martin Zámrský. V trámu byla ukryta tři sta
let.
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Na výstavě budou připraveny zajímavosti o Bibli, mnoho jejích
překladů (ať už českých nebo zahraničních), Bible v původních
jazycích, Bible v počítači, mobilu a jiné technické zajímavosti,
Bible v MP3, knihy o Bibli, biblické mapy, informace o překladu
Bible, do jakých jazyků se nyní Bible překládá a jiné exponáty
týkající se Knihy knih. Vše bude možné si prohlédnout a
vyzkoušet.
Po celou dobu trvání je výstava otevřena denně mimo pondělí
od 9:00 do 17.00 hodin. Větší skupiny (školy, školky, církevní
skupiny) prosíme o ohlášení se předem, abychom mohli zajistit
dostatek biblických pokrmů pro všechny. Vstupné je dobrovolné.
Doprovodný program sledujte na plakátech.
Pro více informací volejte Romana Neumanna, tel. 737 745 344
nebo piště na adresu roman.neumann@cb.cz.

Fotograficko – štrúdlové klání
Vyhodnocení prázdninové fotosoutěže a 1. ročník štrúdliády
v Horní Krupé se uskuteční v neděli 2.11. 2008 v 15.°° hod.
v kulturním domě v Horní Krupé. Nejdříve proběhne anonymní
promítání snímků přihlášených do fotosoutěže a jejich následné
hodnocení všemi přítomnými.
Poté bude následovat 1. ročník štrúdliády v Horní Krupé.
Vyzýváme tak všechny pekaře a pekařky, aby v neděli do 15.°°
přinesli do kulturního domu 1 jablečný štrúdl nakrájený na malé
kousky. Proběhne anonymní ochutnávka a hodnocení štrúdlů
všemi zúčastněnými.
Nakonec bude vyhlášení výsledků a ocenění fotografické
soutěže i štrúdliády.
Marek Calta a Gabriela Blažková
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Výstava kronik
Na počest 90. výročí konce první světové války a vzniku
republiky pořádáme v neděli 26. října 2008 od 14 do 17 hodin
VÝSTAVU NAŠICH KRONIK, na kterou vás srdečně zveme
do sálu kulturního domu v Horní Krupé.
Letos tomu je 140 let od postavení hornokrupské školy a také
120 let od velkého požáru v Horní Krupé (shořelo 7 hospodářství),
kdy také škola do základů vyhořela. Krupští ji během krátké doby
opět postavili. Při této příležitosti si můžete během výstavy kronik
prohlédnout i staré dokumenty ke škole: původní rozvrh hodin,
staré fotografie, kroniky i tisky.
Zároveň vás prosíme, pokud máte doma nějaké staré fotky
školy, abyste nám je také přinesli ukázat. Mnoho se jich
nedochovalo. Vřele děkujeme.

Volby do krajského zastupitelstva kraje Vysočina
V naší obci se z celkového počtu 381 voličů zúčastnilo 220,
což je 57,7 %, jeden hlas byl neplatný.
Zde jsou počty hlasů pro jednotlivé strany v naší obci:
20 hlasů
9,13 %
KSČM
SNK Evropští demokraté
4 hlasy
1,83 %
KDU-ČSL
43 hlasy
19,63 %
Strana zelených
1 hlas
0,46 %
Strana zdravého rozumu
1 hlas
0,46 %
Strana důstojného života
1 hlas
0,46 %
Dohoda pro Vysočinu
2 hlasy
0,9 %
ODS
80 hlasů
36,53 %
ČSSD
67 hlasů
30,6 %
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Společenská kronika

Vzali se:
26. 7. 08 Jiří Doležal a Jitka Nováková
Přejeme mnoho porozumění.
Významná jubilea
1. 8. 08 Ludmila Pelikánová, Zálesí 12 70 roků
4. 8. 08 Karel Calta, Horní Krupá 4 85 roků
12. 8. 08 Otakar Švec, Horní Krupá 54, 80 roků
21. 9. 08 Alžběta Šorfová, Zálesí 2, 70 roků
Přejeme pokojné dny.
Narodily se děti
28. 7. 08 Natálie Dundáčková, Horní Krupá 114
22. 8. 08 Nina Medová, Horní Krupá 50
Blahopřejeme a radujeme se z vašich dětí
Zemřeli
9. 9. 08 Karel Kubera, Horní Krupá 56
Vzpomínáme spolu s Vámi.

♣ ♣ ♣ ♣ ♣
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Humanitární sbírka

I v letošním roce se připojíme k humanitární sbírce
pořádané Diakonií Broumov. Prosíme o věnování pozornosti
změně věcí, které je možné do sbírky dát. Na plakátech je to
barevně zvýrazněno.
Věci, které je možné do sbírky dát
• Veškeré dámské, pánské, dětské oblečení z bavlněného
materiálu – i poškozené (trička, košile, mikiny, tepláky a
teplákové soupravy, halenky, kalhoty, kimona)
• Lůžkoviny, ručníky utěrky, látky – nejméně 1 m², i
poškozené!
• Zimní oblečení – jen nepoškozené – bez fleků, děr, molů a
rozbitých zipů (sportovní bundy a kabáty)
• Kožené nepoškozené věci (bundy, kabelky, peněženky,
pásky)
• Nepoškozené záclony různých rozměrů, larisy, vlněné
deky
• Plyšové hračky, spací pytle, knihy – nepoškozené
• Boty (pouze nové), přikrývky pouze péřové
•
•
•
•
•
•
•

Věci, které není možné dát do sbírky
Svetry, silonové a dederonové oblečení
Saka, uniformy, vatové kabáty, balonové a šusťákové
kabáty
Molitanové věci a jakékoli odřezky
Péřové bundy, vatové přikrývky, polštáře, stany, koberce,
matrace
Lyžařské potřeby (lyže, lyžařské boty a hůlky) poškozené a
obnošené boty
Nebezpečný odpad (lednice, televizory, sporáky, počítače)
Veškerý nábytek (skříně, stoly, židle, postele, šicí stroje,
…), jízdní kola, lampy, lustry
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•

Malé spotřebiče (žehličky, kávovary, topinkovače, varné
konvice, ….)
• Domácí potřeby (skleničky, talíře, hrnce, ……), kufry,
koáčárky, školní potřeby
Sbírka se uskuteční 31.října
od 17.°° do 18.°° hodin a
1.listopadu od 9.°° do 10.°° hodin
v klubovně holubářů (sklad pod prodejnou v Horní Krupé).
Věci nebalte to krabic, ale do pytlů !

8. listopadu pořádá Myslivecké sdružení
domě Hubertskou zábavu

Krupá

v kulturním

9. listopadu od 15:00 hodin se v kulturním domě v Horní Krupé
uskuteční slavnostní vyhlášení a předáním cen dětské výtvarné
soutěže, která je doprovodným programem výstavy Bible. Součástí
odpoledne bude i prostor pro rukodělné práce –slámování, výroba
z keramické hlíny a z papíru, malování na kameny.
30. listopadu od 14.°° hodin nám Lucie Sokolová představí
v kulturním domě adventní a vánoční aranžování
6. prosince od 18.°° hodin bude v kulturním domě cestománie
s názvem: Podkarpatská Rus aneb jak snadno a rychle zbohatnout
v chudé zemi.
7. prosince se v kulturním domě uskuteční adventní koncert
Zasedání zastupitelstva obce se bude v roce 2008 konat:
4. listopadu, 25. listopadu a 30. prosince, vždy v 19.°° hodin na
obecním úřadě.
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Kráty
Nevím, ach nevím kolikrát,
byl jsem již hostem krásných Krát
a nevím, zda jsem kolikátý,
co obdivuje tyto Kráty.
Jak velký statek sedlák mívá,
když tenhleten má Sedláček ?
Prostor, že zrak se nedodívá,
na nebi ani obláček.
A je to statek nebo farma ?
Co na slovíčku záleží !
Obojí nedá pranic zdarma,
ba – žádá si i přípřeží.
Žádá si práci, nepočítá
na počet mozolů, pohodlí
a slovem „pracuj“ statek vítá,
„tak jsme se přece dohodli.“
Ludvík Sedláček st.
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SRDEČNĚ VŠECHNY ZVEME
NA OTEVŘENÍ CYKLOSTEZKY
MEZI DOLNÍ A HORNÍ KRUPOU.
SRAZ ÚČASTNÍKŮ JE
26.10. 2008 ve 14.°° hod.
NA ZAČÁTKU CYKLOSTEZKY
V HORNÍ KRUPÉ.
PO OTEVŘENÍ POJEDEME
NA ROZHRANÍ KATASTRU, KDE BUDE
ODHALENA PAMĚTNÍ DESKA.

Žádáme rodiče, aby poučili své děti o bezpečném přejíždění
hlavní silnice na přejezdu pro cyklisty na nové cyklostezce.

Vybudování cyklostezky mezi Dolní a Horní Krupou bylo
spolufinancováno Evropskou unií.
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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 obec@hornikrupa.cz.
Telefonické dotazy a připomínky na tel. čísle 569436145,
725 101 163.
Foto na titulní straně Jana Horáková.
Distribuováno zdarma do všech schránek. Pokud jste časopis
nedostali, přihlaste se na OÚ, kde je k dispozici.
Říjen 2008
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