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Jistě jste všichni i bez soutěže poznali, že se díváte stejně jako 

fotograf ze silnice ke koupališti na „Kamennou“. 
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Vážení spoluobčané, 
 

na počátku letošního roku jsme všichni svědky nastupující 
hospodářské krize a proto mi dovolte malé zamyšlení na toto téma.  

Hamlet přemýšlel nad otázkou bytí či nebytí a jistě i mnozí 
další  řešili otázku přinejmenším podobnou. Ti z nás, kteří 
navštívili hospitál na Kuksu u Dvora Králové nad Labem, mohli 
spatřit jedinečné dílo Matyáše Bernarda Brauna, kterým je alegorie 
ctností a neřestí. Kontrast moudrosti a pošetilosti, dobra a zla, 
života a smrti, to vše promlouvá z Braunova díla i po třech 
stoletích více než zřetelně. Umíme ale této řeči naslouchat a 
chceme ji skutečně pochopit? A jestliže slyšíme a chápeme, kolik 
jsme ochotni vykonat a kolik obětovat? Každý náš čin je aktem 
seberealizace a jsme-li spokojeni se svým konáním, pak v něm 
pokračujeme. Jestliže ale dospějeme k závěru, že nám naše činnost 
nevyhovuje, přestaneme ji vykonávat a nebo své konání změníme. 
Tomu by se mohlo říkat evoluce.  

Měl jsem to štěstí, že jsem dostal svůj život od milujících 
bytostí z lásky a proto jej vnímám jako dar. Je-li život dar, pak 
nutně toto podstatné jméno souvisí se slovesem dávat a nikoli 
přijímat. Pokud něco dávám, nemohu očekávat odměnu ani 
protislužbu. To už by potom nebyl dar, ale obchod. Snažím se 
z této životní filozofie dávat i svým dětem a potvrzením mé 
zkušenosti, že dávat = ve skutečnosti dostávat, bylo i motto 
vybrané mojí dcerou na maturitním plese: „Nikdo není tak chudý, 
aby nemohl darovat svůj úsměv“. Co si myslíte, to vytváříte. Co 
vytváříte, tím se stáváte. Čím se stáváte, to vyjadřujete. Co 
vyjadřujete, to prožíváte. Co prožíváte, tím jste a čím jste, to si 
myslíte. Kruh se uzavřel.  

Vrátím se ale zpět k evoluci. Často se dnes setkávám s lidmi, 
kteří umí záviděníhodným způsobem porovnávat a hodnotit 
prakticky cokoli jako „lepší“ nebo „horší“, „vyšší“ nebo „nižší“, 
„dobré“ nebo „špatné“. Je až zarážející, jak je tento způsob 
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myšlení ukázkou vývojového stupně člověka i společnosti. 
Známkou pozitivní společenské evoluce je vývoj k jednotě a nikoli 
k separatizmu, známkou pozitivní evoluce jedince je jeho konání a 
nikoli posuzování. Důkazem těchto slov je ve společnosti 
polistopadový vývoj a u člověka následující vlastní zkušenost. 
Pokud jsem měl v úmyslu něčeho dosáhnout, ještě nikdy se mi to 
nepovedlo kritikou a hodnocením práce někoho jiného. Jedinou 
rozumnou možností je práce. Jak ale dosáhnout něčeho ve 
společnosti? Relativně nejjednodušší je dostat se k moci (ať už ve 
firmě, v obci nebo ve vládě) a změnu nařídit. Pokud si ale 
uvědomím, že jsem součástí jednoho celku, pak jedinou možnou 
cestou je postupovat a pracovat společně.  

Naslouchat, argumentovat, přesvědčovat a hledat nejlepší 
řešení. Je to obtížné a pomalejší, ale trvalé. Každá diktatura byla 
v historii dříve či později smetena. Sebedokonalejší zákony nic 
neřeší, nejsou-li pochopeny a dobrovolně respektovány. 
Společnost, která nechápe, že jejími základními pilíři jsou rodina a 
práce jednotlivce, že na dluh se žít věčně nedá a že každý řetěz je 
tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek, nemá budoucnost.   

„Svět se zbláznil“ hlásá reklamní kampaň jednoho pivovaru a 
s tím bych snad i souhlasil. Řešení bych ale na rozdíl od „držení se 
piva“ hledal v rodině a v práci. 

Jednota je pravda, separatizmus je iluze, evoluce je vývoj 
k jednotě. Život je dar, dar je projev lásky a jsme-li jeden celek, 
pak dávat znamená dostávat. K tomuto závěru dovedlo toto 
zamyšlení mne a pokud by snad tato slova někomu připadala 
povědomá, pak něco podobného bylo řečeno již před dvěma tisíci 
lety. A jakou mají tato slova souvislost s obcí Horní Krupá? Snad 
jsou alfou nebo omegou, kdo ví? Zamyslete se! Být či nebýt? 
Dobro či zlo? Život nebo smrt? 

 
Toto zamyšlení daruji všem, kdo jej chtějí číst. 

Jan Votava ml.  
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Masopust 
 

Masopust je lidový svátek. Slaví se ve dnech předcházejících 
Popeleční středě, kterou začíná čtyřiceti denní půst před 
Velikonocemi. Vyvrcholením masopustu je úterý před Popeleční 
středou. V tento den procházejí vesnicemi průvody maškar. Masky 
jsou všude pohoštěny. Můžeme potkat několik tradičních masek, 
např. medvěda vedeného na řetězu medvědářem, kobylu skrývající 
často dvě osoby, jezdce na koni, žida s pytlem na zádech, bábu 
s nůší, kominíka se žebříkem, kozla a mnoho dalších. Téměř všude 
končí masopustní zábava přesně o půlnoci. Dříve zatroubil 
ponocný na roh a rychtář všechny vyzval, aby se v klidu rozešli 
domů, protože nastala Popeleční středa a s ní i předvelikonoční 
půst. 
 

Také v naší vesnici chceme přiblížit masopustní období 
průvodem maškar a maškarním plesem. 

Průvod masek – v sobotu 14.2. 2009 od 10.°° do setmění – za 
koblížky a dobré přijetí děkujeme. 

Maškarní ples – v sobotu 21.2. 2009 od 20.°° hodin 
v kulturním domě Horní Krupá. Masky mají vstup zdarma. 
Půlnočním troubením ohlásíme odmaskování a nejlepší masky 
budou odměněny. Přijďte tančit a veselit se, zváni jste všichni, na 
věku nezáleží. Zážitky budou skvělé a neopakovatelné. 
 

Helena Páleníčková + Hana Jelínková ml. 
 
 

  
Bára - aneb jak ztracený pejsek ke štěstí přišel 
 

Přišla zima, a s ní, coby lék na svraštělou tvář podzimní 
krajiny, přišel i sníh. Nejprve zarovnal povrch rybníků a cest, 
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potom skryl spadané listí, potom stébla trav, a nakonec zahladil 
všechny zbývající nerovnosti včetně koryt potoků.  

Vánoce jsou časem pohody a lásky, ale najdou se i tací, kteří to 
neberou na vědomí, neboť v obci Zálesí přibrzdilo auto a neznámý 
řidič tam vysadil přítulného, černého pejska. Tento malý tuláček 
brouzdal uličkami Zálesí od domu k domu, až dorazil k domu 
 Pelikánových. „ Čí asi bude?“ napadlo je a o opuštěného pejska se 
přes vánoční svátky starali. 

O silvestrovském večeru se  rozhodli navštívit přátele na srubu, 
kde probíhala silvestrovská oslava. Přivedli s sebou i malé 
štěňátko. „ Jéé, to je krásný pejsek, jak se jmenuje?“ Hned jak 
parta mladých lidí spatřila černého pejska, zamilovala si ho. 
Padaly otázky, co se stalo a co s ním bude. Pan Pelikán jim řekl, že 
dá nejspíš malého nalezence do útulku, protože už jednoho pejska 
mají. Už si ani nepamatuji, kdo vymyslel jméno Bára, ale jinak se 
snad fenka ani jmenovat nemohla. „ Baruško, pojď sem“ a fenka 
už běží a kouká tím svým typickým pohledem, co bude. Dvě 
kamarádky při pohledu do Barčiných psích očí neodolaly a bylo 
rozhodnuto, že se bude malý tvoreček stěhovat do Jaroměře. Po 
příjezdu domů navštívily s pejskem veterinární stanici, kde se 
dozvěděly stáří Barušky a potěšilo je, že je zdravotně v naprostém 
pořádku. Doktor dívkám řekl, že je pejsek sice trošku pohublý, ale 
zdravý a že mu jsou dva roky.   

 Kamarádky daly Barče kus svého srdce a věnují se jí, jak 
nejlépe mohou. Vnášejí radost do jejího psího života a ona dělá 
radost vděčností, kterou jim projevuje.    

Martina Votavová 
 
 
Vážení spoluobčané, 
 

dovolte mi malé ohlédnutí za rokem 2008. Co se všechno 
podařilo. 
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• V mateřské škole: 
zateplení stropu, výměna oken, terénní úpravy – celkové 
náklady 245 000 Kč, z toho dotace  Kraje Vysočina 120 000 
Kč (Program obnovy venkova Vysočiny) 
oplocení, vybavení zahrady a interiéru – celkové náklady 
385 000 Kč, z toho dotace  Ministerstva pro místní rozvoj 
269 000 Kč (Program obnovy venkova) 

• Oprava  silnic, cest, výsadba a úprava zeleně, nákup travního 
traktůrku, první etapa budování technického zázemí KD 
celkové náklady  4 656 520 Kč –  z toho dotace  Státního 
zemědělského intervenčního fondu 4 190 868 Kč. 

• Cyklostezka  v rámci Dobrovolného svazku obcí (společně 
s Dolní Krupou)  - celkové náklady  2 185 000 Kč, z toho 
dotace  Regionálního operačního programu Jihovýchod 
2 022 480 Kč. 

• Oprava  čekárny a komunikace pod Zálesím -  rozbité vichřicí  
- celkové náklady 57 220 Kč, z toho dotace Ministerstva pro 
místní rozvoj 45 000,- Kč. 

• Oprava místních komunikací – celkové náklady 300 000 Kč, 
z toho dotace Kraje Vysočina 150 000 Kč (Fond Vysočiny). 

• Oprava  majetku převzatého od TJ Horní Krupá (I.etapa – 
asfaltový povrch na tenisovém hřišti, II. etapu – položení 
umělého povrchu – plánujeme v případě získání finančních 
prostředků - žádost o dotaci byla podána v říjnu 2008). 

Celkem se podařilo získat na dotacích 6 796 868 Kč.  
Ke konci roku jsme vykoupili 2,8 ha půdy pro novou zástavbu 

díky finančním prostředkům získaným prodejem dřeva, 
pokáceného vichřicí. Dále byl schválen územní plán, studie na 
odkanalizování a čistírnu odpadních vod obce. 
Celkové příjmy obce dosáhly výše 11 347 009 Kč a výdaje 
10 952 484 Kč. Finanční zůstatek na účtu u banky je ke konci roku 
2 917 649 Kč.  
Na letošní rok jsou  naplánovány tyto akce: 
• II. etapa budování technického zázemí KD 
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• Zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební 
řízení na inženýrské sítě pro  osm  rodinných domů na 
„Kamenné“ 

• Po schválení projektu začneme s budováním sítí pro novou 
zástavbu 

• Zakoupení a instalace lyžařského vleku, oprava bašty 
• Podali jsme žádost na dotaci na opravu chodníků, silnic + 

terénní úpravy – zahájení těchto akcí je závislé na získání 
finančních prostředků (žádost byla podána v říjnu 2008) 

• Zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební 
řízení na odkanalizování a čistírnu odpadních vod obce 

• Úklid obecního lesa před výsadbou (uvítáme každou 
pomocnou ruku, termín upřesníme rozhlasem) 

• Výsadba lesa 
• Účast v soutěži Vesnice roku – zapojení všech občanů je 

vítáno 
Děkuji všem organizacím i jednotlivcům, kteří pomohli svou prací 
a ochotou při různých akcích konaných v roce 2008. Věřím, že 
spolupráce v letošním roce přinese opět dobré výsledky a že 
společně odvedeme další „kus práce“. 

Hugo Pelikán, starosta 
 

 
Komplexní pozemkové úpravy v našem katastrálním území? 
A proč ne? 

 
Jednou z významných činností Pozemkového úřadu 

v Havlíčkově Brodě jsou komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). 
Co to je? Proč by se měly provádět právě v našem katastrálním 
území? Koho napadlo něco takového v našem katastrálním území 
podnikat?    

Pozemkový úřad (PÚ) obdržel podnět od Zemědělské 
vodohospodářské zprávy v Havlíčkově Brodě k řešení 
protierozních opatření v katastrálním území Horní Krupá 
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s ohledem na vypracovanou „Studii odtokových poměrů 
Krupského potoka“. Pozemkový úřad následně vyvolal jednání se 
starosty Obce Horní Krupá a Dolní Krupá, jichž se daná studie 
svým rozsahem týká. Úkolem pozemkového úřadu je starostům a 
všem občanům citovaných obcí vysvětlit význam pozemkových 
úprav a jejich výhody pro každého obyvatele obce, pro zemědělce, 
pro krajináře, ochránce životního prostředí či  návštěvníka, tedy 
pro každého, kdo v dané krajině žije a kdo ji spoluutváří. 

Pozemkové úpravy, jak nám definice říká, prostorově a 
funkčně uspořádávají pozemky, scelují je a nebo dělí, zabezpečují 
přístupnost jednotlivých pozemků a vyrovnávají jejich hranice tak, 
aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků 
půdy. Zároveň se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi 
související břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro 
zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, 
vodního hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Tolik 
z částečné citace definice uvedené v zákonu o pozemkových 
úpravách č.139/2002 Sb. v platném znění. 

Nebudeme popisovat podrobný průběh jednotlivých prací. Je 
třeba spíš se ptát, co konkrétně pozemkové úpravy obcím a jejich 
obyvatelům přinesou?  

Díky pozemkovým úpravám se nastolí pořádek v katastru 
nemovitostí. Přestane existovat dvojí evidence v katastru 
nemovitostí ( původní pozemkový katastr a katastr nemovitostí). 
Tak budou odstraněny problémy, kdy jedna a táž  nemovitost 
jednoho vlastníka může být dvěma geodety zaměřena rozdílně. Po 
zapsání výsledků KPÚ do katastru nemovitostí bude existovat 
jediná mapa a měření všech geodetů bude  vysoce přesné a 
především shodné.  

Pozemkovou úpravou budou navrženy a realizovány nové 
komunikace ke zpřístupnění všech pozemků, či mohou být 
zrekonstruovány cesty stávající. Pozemkové úpravy řeší rovněž 
protierozní opatření. Na realizaci cest a protierozních opatření je 
možné čerpat finanční prostředky z fondů Evropské unie. 
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Katastrální území, kde jsou nezbytná   protierozní či 
protipovodňová opatření, jsou řešena prioritně. Katastrální území  
Horní Krupá a k.ú. Dolní Krupá tuto podmínku splňují a čerpání 
prostředků z fondů Evropské unie se přímo nabízí. 

Pozemkové úpravy řeší vlastnictví v daných katastrálních 
územích. Je možné rozdělit spoluvlastnictví tam, kde jsou na listu 
vlastnictví  zapsáni například 3 sourozenci, každý ideální jednou 
třetinou. Pokud sepíšou dohodu o rozdělení spoluvlastnictví, 
potom je každému z nich utvořen pozemek či pozemky 
odpovídající výměře daného podílu. Toto rozdělení 
spoluvlastnictví je prováděno zdarma. U notáře by tento úkon byl 
zpoplatněn.  

Pozemkový úřad upozorní na pozemky, které byly mnohdy 
opomenuty v dědických řízeních a jsou stále vedeny v katastru 
nemovitostí na zemřelé. Dává podněty k dodatečnému projednání 
dědictví či ustanovuje opatrovníky k zastupování zemřelých 
vlastníků nebo osob s neznámým pobytem, aby se veškeré 
pozemky v obvodu KPÚ mohly řešit. 

Každý vlastník má po pozemkové úpravě právo na jedno 
bezplatné vytyčení svých nově utvořených pozemků komplexní 
pozemkovou úpravou. Toto právo trvá a lze ho uplatnit kdykoliv 
dle potřeby vlastníka. 

Katastrální úřad spolu s vlastníky šetří po provedení 
pozemkových úprav hranice nemovitostí uvnitř obce. Tím  jsou 
odstraněny různé nesoulady v evidenci katastru nemovitostí u 
domů, zahrad, stodol apod... 

Pozemkové úpravy rovněž řeší podněty orgánů ochrany 
životního prostředí a zapracovávají je např. v podobě krajinných 
prvků do výsledného návrhu KPÚ. 

Pozemkový úřad během prací úzce spolupracuje s vlastníky 
nemovitostí, s obcí, s uživateli zemědělské půdy, správci toků atd.. 
Na všechna jednání v průběhu pozemkových úprav jsou písemně 
zváni. Veškeré připomínky vlastníků a dalších účastníků řízení 
jsou v průběhu prací řešeny ve snaze docílení vzájemné dohody. 
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Řízení pozemkových úprav rozhodně nemá direktivní charakter. 
Obavy vlastníků pozemků ze svévolného nakládání s pozemky 
jsou bezpředmětné. Zákon o pozemkových úpravách a 
pozemkových úřadech č.139/2002 Sb. ve znění pozdějších přepisů 
je toho zárukou. 

Nelze tedy opomenout význam vlastníků a jejich podíl na 
výsledku pozemkových úprav. Bez jejich zájmu   a bez zájmu 
zástupců obcí a jejich účinné pomoci jsou práce na pozemkových 
úpravách obtížné a ztrácejí na významu. 

Ing. Jana  Petríková, Pozemkový úřad Havl. Brod 
 

Zástupci Pozemkového úřadu Havlíčkův Brod jsou pozváni na 
veřejnou schůzi obce (13. února 2009), kde vysvětlí nejasnosti 
pozemkových úprav a budou odpovídat na dotazy občanů. 
 
 
 
Upozornění Policie ČR občanům 
 
V poslední době se v našem okrese množí krádeže v menších 
obcích. Postup je ve všech případech téměř shodný. 

Osádky vozidla, které tvoří především romští spoluobčané, 
projíždí obce, kde si vytipují domy se staršími osobami. Pod 
jakoukoliv záminkou, kterou si vždy podle situace vymyslí (např. 
zájem o koupi králíků, kůží, prodej dek, naléhavé prosby-o vodu 
do chladiče vozidla, rozměnění finanční částky, zapůjčení peněz na 
nutné opravy vozidla atd.), jeden člen osádky odvede pozornost 
osoby. Další členové mezitím vniknou do domu a prohledají jej. 
Zde zcizují především finanční úspory a menší cenné předměty 
(zlato, platební karty apod.).  

Policie ČR vyzývá občany, aby se nebáli zavolat na bezplatnou 
linku 158 jestliže je navštíví, nebo uvidí podezřelý pohyb u 
sousedů nebo kdekoliv v obci. 
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Prodej přebytečného majetku 
 

Na obecním úřadě  budeme během měsíce března vyměňovat 
kancelářský nábytek. Starý nábytek bude přenechán občanům, 
kteří o něj projeví zájem. Jedná se o tento nábytek:  kancelářské 
stoly, skříně, skříňky, poličky, … 

Máte-li o nabízený majetek zájem, přijďte se na  něj podívat a 
domluvit na obecní úřad od pondělí 9. února od 15.°° hodin. 
 
 

Vážení spoluobčané, 
 
po nekonečných debatách o budoucnosti našich 

tělovýchovných zařízení byl v dubnu minulého roku odhlasován 
převod majetku TJ obci. 

Důvodů pro to bylo více: nedostatek finančních prostředků na 
opravy, neúnosně se zvyšující cena elektřiny, zpřísňující se 
požadavky na provoz sportovišť a v neposlední řadě i to, že 
současná doba s sebou nese větší pracovní vytíženost, takže 
nezbývá mnoho času na spolkovou činnost.  

Pod správou obce je naděje, že sportoviště nebudou dále 
chátrat, a budou sloužit k tomu, k čemu byla zbudována. 

Václav Prchal 
 
 
Činnost ZO ČSŽ v Horní Krupé. 

 
• Každoročně pořádáme na začátku ledna „ Babský bál“, letos to 

bylo již po čtrnácté.  
• Platí nepsané pravidlo organizování dětského karnevalu a to v 

neděli před jarním prázdninami.  
• Na jaře loňského roku jsme navštívily vinný sklípek ve 

Vracenovicích u Kyjova, zámek v   Miloticích a sklárnu v 
Kyjově.  
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• Dětský den míváme na začátku června. 
• Výlet vlakem ke konci června -  předloni byl velice vydařený 

výlet do Slatiňan, kde jsme navštívily stáje koní, Kočičí hrádek 
a v neposlední řadě cukrárnu s výbornou zmrzlinou. 
Loňského roku to byl výlet vlakem na Český Šternberk a 
Stvořidla. 

• Vždy ke konci prázdnin připravujeme pro děti Strašidelnou 
stezku odvahy. Děti dostanou malované lucerničky se svíčkou 
a  procházejí za povyku strašidel předem vytyčenou trasu s 
dalšími nástrahami. Na konci cesty společně opékáme 
špekáčky . 

• V sobotu 6.9.2008 jsme odjely s dětmi na zámek do Častolovic 
a navštívily muzeum řemesel v Letohradě. 

• Pod vedením p. Kindlové z Chrudimi jsme se společně naučily 
vyrábět panenky z kukuřičného  šustí, které se nám velice 
povedly. Na březen máme domluvenou výrobu šperků opět 
pod vedením výše uvedené paní. 

V kostce je to z činnosti  našeho svazu vše. 
Pokud se chcete k činnosti naší organizace přidat i Vy, jste určitě 
zvána! 

Lenka Pavlasová, předsedkyně ČSŽ 
 
ZO ČSŽ  touto cestou srdečně zve všechny malé a velké na Dětský 
karneval . 

• Kdy?  v neděli 1.února 2009 od 13:30hod. 
• Kde?  v kulturním domě  v Horní Krupé 

Bude připravena tombola a něco sladkého k zakousnutí . 
 
 
Fotosoutěž a štrúdliáda 2008-ohlédnutí 

 
Dne 2.11.2008 se konalo v KD Horní Krupá fotograficko-

štrúdlové klání.   
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Celá akce začala přehlídkou fotografií převážně od krupských 
fotografů. Bylo zde k vidění 118 fotek od 25ti různých autorů. 
Porotou byli již tradičně diváci. Po shlédnutí všech snímků byli 
přítomní pozváni ke štrúdlovým hodům, během kterých měli 
vybrat nejlepší ze čtrnácti soutěžících štrúdlů. Po náročné 
degustaci proběhlo vyhlášení výsledků fotosoutěže a předání cen. 
Největší počet diváckých hlasů získala makrofotografie Miloše 
Jindry.  

Nakonec byly vyhodnoceny a oceněny  i nejlepší štrúdly. 
Vítězný štrúdl vzešel z kuchyně Michala Calty, který za sebou 
překvapivě nechal i všechny dlouholeté a zasloužilé pekařky. 
Ochotně nám prozradil i vítězný recept: 

Těsto: 250 g hladké mouky, 50 g másla, 2 vejce, 3 lžíce vlažné 
vody, 2 lžíce octa, špetka soli 
Náplň: 400 g vyjádřincovaných jablek se slupkou, 4 hrsti 
strouhanky, 100 g másla, 2 hrsti rozinek, 2 hrsti sekaných 
vlašských ořechů, 1 vanilkový cukr, cukr krystal podle chuti, 
skořice, 1 citrón, 50 ml mléka na potírání  
1. Jablka nakrájíme na jemné plátky, zakapeme šťávou z 
citronu, smícháme s najemno nasekanými ořechy, spařenými a 
okapanými rozinkami, skořicí, vanilkovým a krystalovým 
cukrem. 
2. Strouhanku opražíme dozlatova na 80 g másla a necháme 
vychladnout. 
Na vále do proseté a špetkou soli ochucené mouky zapracujeme 
vajíčka, změklé máslo, vodu a ocet. Vypracujeme vláčné hladké 
těsto, které má kompaktní konzistenci, rozdělíme jej napůl a 
vyválíme tenký plát, který posypeme opraženou strouhankou, na 
ni klademe ochucená jablka (jablka rozprostřeme na dvě třetiny 
těsta do středu), zavineme, kraje utěsníme, přeneseme na plech 
vymazaný máslem. 
3. Obě nohavice potřeme rozpuštěným máslem (zbylých 20 g) a 
mlékem. Pečeme cca 40 minut při 160-170°C dozlatova. Závin 
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necháme vychladnout, teprve potom krájíme a podáváme. 
Nejlépe chutná druhý den.  

 
Co dodat? Podle slov organizátorů se můžeme těšit na další 

ročníky obou akcí.  
Věra Caltová ml. 

 
 
 

♣  ♣  ♣  ♣  ♣  
 
 

Společenská kronika 
 
Významná jubilea 
 
30.  9. 08  Marie Beranová, Lysá    70 roků 
  7.10. 08  Vítězslav Beran, Horní Krupá     80 roků 
17.10. 08  Božena Čápová, Lysá,    80 roků 
10.  1. 09  Anna Tománková, nyní DD Havlíčkův Brod   84 roky 
24.  1. 09  Bohuslav Rasocha, Zálesí    88 roků 
29.  1. 09  Heroldová Lýdie, nyní Skuhrov     89 roků 
 

    Přejeme pokojné dny. 
 
Narodily se děti 
 
20. 1. 09  Vojtěch Štěpán, Údolí 
23. 1. 09  Jakub Mach, Zálesí  
 

Blahopřejeme a radujeme se z vašich dětí 
 
 

♣  ♣  ♣  ♣  ♣ 
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Veřejná schůze obce se uskuteční 13. února 2009 v 18.°° hodin 
v kulturním domě v Horní Krupé. 
 
 
Poplatek za odpady na rok 2009 

Poplatek za odpady pro rok 2009 zůstává stejný jako 
v minulém roce a je v této výši: 370 Kč, děti do 18 let 90,- Kč a 
občané starší 65 let k 1.1. 2008 185,- Kč ( viz vyhláška obce 
1/2007).  Poplatek je třeba zaplatit do 30. dubna 2009. 
 
 
 
Cestománie 
31. ledna - Indie na motorce 
28. února - Finsko 
21. března  - Angola 
vždy od 18.°° hodin v kulturním domě 
 
 
Zasedání zastupitelstva obce  v nejbližším období bude:  

24. února, 31. března a 28. dubna, vždy v 19.°° hodin na 
obecním úřadě. 
 
 
Tříkrálová sbírka 2009 
 

Během Tříkrálové sbírky na počátku ledna 2009 bylo ve všech 
částech naší obce vybráno 11 981  Kč.  

Pořadatel, Oblastní charita Havlíčkův Brod děkuje všem 
ochotným dárcům. V regionálním tisku bude informace o způsobu 
využití získaných financí. 
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Děkujeme všem za příspěvky do časopisu.  
Součástí tohoto čísla je příloha Polomy a dotazník. 
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 Daniel Horák 
Distribuováno zdarma do všech schránek. Pokud jste časopis 
nedostali, přihlaste se na OÚ, kde je k dispozici. 
Leden 2009  


