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…  ještě teď se potýkáme s následky loňské vichřice. 
A nechce se ani věřit, že jsme toto všechno společnými 

 silami zvládli … 
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Jaro na vsi 
 
Říkávalo se, že čas plyne jak voda, ale dnes říkáme, že běží - utíká. 

Když se na chvilku zastavíme, zavzpomínáme, teprve si uvědomíme, jak 
velká změna se udála v životě a v práci na vesnici. Rozhodl jsem se o tom 
něco napsat. 

Sluníčko stoupá výš a  výše, sněhulák pláče, sníh taje. Ze strání stékají 
potůčky vody. Začínají se objevovat holá místa a ptáčci svým hlaholem 
připomínají příchod jara. 

Hospodáře to vybízí k přípravě osiva. Kde je ta doba, kdy se to muselo 
přečistit na mlýnku, který se točil ručně, namořit v bubnu, kam se vešlo 
jen 50 kg obilí a při vypouštění to mořidlo nepříjemně prášilo. Už vůbec 
je to dávno, když se mořilo takzvaně mokrou cestou. Pytel s obilím se 
namáčel do mořícího roztoku a pak se to muselo usušit. To nepamatuji, 
mám to z vyprávění. Domnívám se, že tohoto způsobu se užívalo spíše, 
když se selo ručně.  
Říkáme si, že i to jaro bývalo takové jiné, rychleji převzalo vládu nad 

zimou. Brzy jsme začali chodit bosí a chodilo se tak i do školy. Jako kluci 
jsme hráli kuličky, děvčata kamínky. 

Ale přece, sníh odtál, příroda se probouzí ze zimního spánku. Hospodář 
vykročí obhlédnout pole, posune klobouk do čela, aby ho jarní sluneční 
paprsky neoslňovaly a dívá se na vysychající pole, zdali by se dalo již na 
ně vyjet. Chomouty a vše má již připravené. Zbývá jen zapřáhnout 
kravičky nebo koníčky. To už můžeme vidět někde jen na obrázku. Ti 
mladší nebudou věřit, když jim budeme vypravovat, jak se krájely 
brambory na sázení. Z těch velkých se ještě vykrajovaly kousky na 
krmení. Hnojiva se rozhazovala ručně. Pole se rádlem nashonkovala. Pak 
se  brambory ručně nasázely z košíků a opět  rádlem zahrnovaly. Při této 
práci musely mít krávy na hubách drátěné košíky, aby z řádků brambory 
nežraly. 

Minulostí je už i to, že v každé chalupě byla pekárna. Hospodyně 
musela péci chleba, vždy tak na 2 týdny - sedm až osm bochníků. 

Prádlo se pralo v neckách na valše. 
Babičky vytáhlo sluníčko se sekerkou ke špalku s hromadou chvojí, 

roští, aby ho posekaly a svázaly do otýpek, které  bývaly dobrým topivem. 
Vázaly je tak zvaně houžvičkami (z březových kmínků) nebo také staršími 
povřísly, které se vázaly z cepové slámy. Když už to babičky unavovalo, 
odpočinuly si a popásávaly žluťoučká housátka,  naslouchaly jak si při 
pastvě štěbetají. Bývala ta husí hejna skoro u každé chalupy. Rovněž 
hejna kuřat s kvočnou. Nebo kvočna vodívala kačenky. Zesmutněla, když 
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se přiblížily k vodě a kačenky „dětičky“ jí uplavaly a ona běhala okolo. 
Na návsích to bývalo husího kejhání a křiku, zvlášť když se smíchala dvě 
hejna dohromady. 

Když začalo jaro, bylo všude na polích plno lidí. Vysoko nad jejich 
hlavami se třepetali skřivani, kteří je povzbuzovali svým zpěvem. Jejich 
tóny nerušil žádný hřmot motorů, traktorů a aut, jak je to dnes. 

To všechno je již minulostí.              Josef Kudla 
 

A masopust je za námi 
 

Snad můžeme říci, že se masopust v Horní Krupé po 22 letech opravdu 
vydařil. Chtěli bychom poděkovat muzikantům a všem, kteří se podíleli na 
přípravě. Také děkujeme maskám, které vyrazily do průvodu a snažily se 
ze všech sil, aby to bylo správné masopustní veselí.  

Velký dík patří i všem, kteří nás mile přivítali a překvapili napečenými 
koblížky a dalšími dobrotami. Nepohrdli jsme ani teplým čajem, který 
nám pomohl překonat mrazivé počasí. Vybrané „pokuty“ a ostatní 
příspěvky jsme použili 21. února při pořádání maškarního plesu. Byli jsme 
mile překvapeni velkou účastí a zejména velmi nápaditými maskami 
rozpustile dovádějícími do pozdních ranních hodin. 

Snad se nám podařilo vás rozesmát, pobavit a obnovit masopustní 
tradici v Horní Krupé. Doufáme, že se v příštím roce sejdeme při 
masopustních taškařicích opět v hojném počtu. 

Helena Páleníčková a Hana Jelínková ml. 
 
Veselá mysl, půl zdraví 
 

Radost a pohostinnost se z naší obce neztratila. Důkazem byl maškarní 
průvod, který v sobotu 14. února navštívil každý dům. 

 
Masky se nám všechny líbily, ale ve větru a chumelenici si zažily. 
Pošťák rekomando měl, podepsat je chtěl. 
Usměvavá jeptiška, to byla opravdu dcera královská. 
Vodník, který led z rybníka měl, šel pobavit se také hned. 
Kominík chtěl všude saze vymetat, mnohé tváře umazat. 
I když smrt kosou strašila, doktor a sestřička vše jistila. 
Cikánka budoucnost věštila, ze Starého Bělidla babička pobavit se také 
přišla. 
Vycházkový kroj mušketýrů i četníků každého zaujal, 
medvěd na řetězu krásně tancoval, 
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řezník i necky s sebou vzal. 
Noblesní byl ženich a nevěsta, pruský voják, holič i slečinka.  
Dechovka ke všemu dění krásně vyhrávala. 
 

Za všechny starší občany účastníkům a organizátorům děkujeme, 
protože úsměv uzdravuje a staročeským zvykům fandíme. 

       Marie Konfrštová 
 

Vesnice roku  
 

V letošním roce jsme se opět přihlásili do soutěže Vesnice roku. V 
úterý 26. května nás navštíví hodnotící komise. Obracíme se s prosbou na 
všechny občany, zda by mohli pomoci při úklidu a sekání trávy kolem 
svých domků, nejlépe o tomto víkendu. Od pondělí příštího týdne 
začneme s údržbou a sečením v obci a  každá část, která bude hotová a 
upravená nám pomůže. 

Děkujeme všem občanům, kteří se zapojí a přiloží ruku k dílu. 
Hugo Pelikán, starosta 

 
 

Vyhodnocení dotazníku z minulého čísla Krupských střípků. 
 
Vrátily se nám odpovědi od čtrnácti občanů (nebo rodin).  Zde jsou 
nejvíce se opakující připomínky a podněty: 

- rozšíření dětského koutku pro malé děti na návsi a  pravidelná 
údržba tohoto zařízení 

- opuštěné a chátrající domky uprostřed vsi 
- zdevastovaná autobusová čekárna 
- nedostatky v odpadovém systému – nezveřejněné termíny svozů 

popelnic, chybějící kontejnery na papíry, svoz papíru brzy ráno, 
nevíme co s velkoobjemovým odpadem, .. 

- špatná slyšitelnost rozhlasu 
- zajištění služeb – kadeřnice, kosmetičky, pedikérky 
- výhodnější služby  dolnokrupská pošty 
- zmodernizování interiéru kulturního domu 
- lepší služby obecního úřadu ve věci informování veřejnosti 

(hlášení, www stránky obce, SMS, nástěnka) 
- koupaliště 
- pobíhání psů a drůbeže po veřejných prostranstvích 
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- stavební materiál, dřevo a parkování nákladních aut na veřejných 
prostranstvích 

Všechny  odpovědi na dotazník jsou zveřejněny  na www stránkách obce. 
Děkujeme všem občanům, kteří napsali své odpovědi. Pokud byl někdo 
inspirován těmito podněty a chce se k nim přidat, případně napsat další, 
může tak učinit. Stále připomínky  a podněty přijímáme. 

 
Provoz lyžařského vleku 
 

V uplynulé zimě jsme vyzkoušeli na sjezdovce nový vlek, který 
provozovala již obec. Máme dojem, že nenáročný provoz bude vyhovovat 
a to jak po stránce technické, tak i v jednoduchosti obsluhy. Proto vidíme 
jako reálné přijmout k obsluze kohokoli nad 18 let, nejlépe rodiče dětí, 
kteří jezdí jako doprovod. Jejich děti by pak mohly využívat při obsluze 
vlek zdarma. Pokud budeme muset zajistit obsluhu vleku jinou osobou, 
promítne se to i do jízdného.  

Má-li někdo z vás zájem pomoci při zajištění provozu, nahlaste se 
prosím na obecním úřadě nebo starostovi do konce května. Děkujeme. 
 
Odpady – poděkování a připomínky  
 

Děkujeme všem občanům, kteří se zapojují do třídění odpadů, 
děkujeme rovněž těm, kteří zaplatili poplatek za komunální odpad. Těm, 
kteří to ještě neučinili, připomínáme, aby tak učinili co nejdříve. 

Připomínám, že do žlutého kontejneru patří čisté plastové obaly a 
předměty. Všichni si uvědomme, že i naše vytříděné odpady následně třídí 
lidé na třídících linkách a berme na ně ohled.  

Předměty znečištěné od oleje patří do nebezpečného odpadu, nikoli do 
kontejneru na plasty. 

Igelity špinavé od hlíny, použité pleny apod. do kontejneru na plasty 
nepatří, ty jsou určeny do popelnice. 

Chtěl bych apelovat na některé občany v Údolí, aby využili sběru 
velkoobjemného odpadu a neodkládali nehodící se věci ke kontejnerům na 
tříděný odpad. 

Ještě zmínku o kontejnerech na sklo. Stále se mezi sklem objevuje 
porcelán  – tím se znehodnocuje práce ostatních, kteří sklo třídí. Porcelán 
patří do popelnice. 

Ještě jednou děkuji a chválím všechny  občany, kteří se snaží odpad 
správně třídit.             Hugo Pelikán 
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Sběr nebezpečných odpadů se uskuteční v úterý 19. května 2009. 
Pojízdná sběrna bude v naší obci přistavena od 17.30 do 17.45 hodin.  

 
Sběr objemného odpadu z domácností se uskuteční v pátek       29. 

května 2009. Tento odpad můžete přivážet ke kulturnímu domu v pátek 
29.5. od 12 do 19 hodin, kde bude hned roztříděn do kontejnerů. 

 
Sběr železného šrotu se uskuteční rovněž v pátek 29. května 2009. 

Železný šrot připravte před svoje domy, odkud bude navečer  svezen 
našimi hasiči. 

 
Rozpis svozu komunálního odpadu pro zbývající část roku 2009 

v naší obci 
Květen    1.5.   2009  15.5.   2009  29.5. 2009  
Červen  12.6.   2009 26.6.   2009  
Červenec 10.7.   2009  24.7.   2009  
Srpen    7.8.   2009  21.8.   2009   
Září    4 .9.  2009  18.9.   2009  
Říjen    2.10. 2009  16.10. 2009  30.10. 2009  
Listopad 13.11. 2009  27.11. 2009  
Prosinec 11.12. 2009  25.12. 2009  

 
 
IV. ro čník fotosoutěže pro léto 2009  
 
Na letošní prázdniny vyhlašujeme stejně jako  minulé roky fotosoutěž na 
tato témata: 
1) Krupá trochu jinak 
2) Symetrie 
3) Radost 
4) Zvíře 
5) Úroda 
6) Část celku(detail) 
Zúčastnit se může každý! Věk ani technika nerozhoduje (digitál i klasická 
fotka). Své nejlepší fotky předej buď v digitální formě na CD nebo u 
klasických fotoaparátů na papíře s min. rozměrem 9x13cm do 15.9. 2009 
na OÚ v Horní Krupé nebo Marku Caltovi (Horní Krupá 76). 
Každý snímek musí obsahovat:   jméno autora, téma, název snímku. 

U každého tématu můžeš předložit pouze jeden snímek, tj. 
maximálně 6 fotek na autora!          Marek a Věra Caltovi 
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Zasedání zastupitelstva obce  v nejbližším období bude:  
26. května v 19.°° hodin na obecním úřadě. 
 
Připomínáme občanům, že je možné získávat zprávy, které jsou hlášeny 

v místním rozhlase, mailovou poštou. Pokud o tuto službu máte zájem, 
doručte jakýmkoli způsobem svoji mailovou adresu se žádostí na obecní 
úřad. 

 
♣  ♣  ♣  ♣  ♣  

 
Společenská kronika 

Významná jubilea 
 
  8.  2. 09  Karel Blažek, Horní Krupá,  75 roků 
15.  2. 09  Božena Vágnerová, Zálesí,   85 roků 
17.  3. 09  Liubov  Ermakova, Horní Krupá,  85 roků 
20.  4. 09  Josef Beran, Horní Krupá,  75 roků 
11.  5. 09  Jan Jelínek, Horní Krupá,  85 roků 
 

    Přejeme pokojné dny. 
 

♣  ♣  ♣  ♣  ♣ 
 

Milí čtenáři,  
 
přidávám ještě pár střípků z naší krupské knihovny. 

Jak se jí daří? Snad dobře. Čtenářů máme v obci dost. Ti nejmenší 
zatím dávají přednost hraní v dětském koutku, ale o knihy už se zajímají. 

Zastupitelstvo na knihovnu pamatuje. Jsem moc ráda, že se mohou 
pravidelně nakupovat nové knížky a rozšiřovat tak náš knižní fond. Už 
celé roky se knihy pravidelně čtvrtletně obměňují z výměnného fondu 
z Krajské knihovny. Jezdím je tam sama vybírat, protože už trochu znám 
zájem našich čtenářů a také vím, co děti potřebují do školy jako povinnou 
četbu. O dovoz a odvoz vytříděných knih se starají moc příjemné 
knihovnice z Havlíčkova Brodu. 

Počítač s internetem je hojně využíván, někdy i s frontou. Rádi se 
scházíme jednou za čas s dětmi na Vlaštovku – povídáme si  o knížkách, 
kreslíme, podnikli jsme výpravu do přírody se soutěžemi, do „Pravěku“ 
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(Verča se Šárkou vyrobily a zakopaly opravdové tesáky z pravěkého 
medvěda – ale byly úplně opravdické!), cestu za „Sněžným mužem“, 
vyráběli jsme dárečky podle inspirace z knížek. Děti jsou fajn a  je s nimi 
legrace. 

Moc chci touto cestou poděkovat těm, kteří věnovali naší knihovně 
časopisy a knížky. Velký dík patří také paní Štěrbové, která,  když jsem ji 
poprosila, začala v knihovně učit děvčata háčkovat. Při tom se dozvídáme 
mnohé zajímavosti z české historie, kterou paní Štěrbová tak dobře zná. 
Takže holky, když budete mít chuť se přidat, ve středu od 16.15 do 17.15 
hodin jsou ruční práce! 

Největší radost mám, když zde objevíte pro sebe hezkou knížku  a také 
z toho, že je naše knihovna místem setkávání. ( Že taková venkovská 
knihovna nemusí být tichá ? Já mám radši, když to tu žije … ) 

A tak se na všechny vás, kteří do knihovny zavítáte, budu moc těšit ! 
Lída Cicková 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
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. 
Květen 2009  


