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Předváno ční 

 
Koledy se městem linou 
z hradní věže k podloubí, 

posílené medovinou 
lesní rohy zatroubí: 

 
Kupte si, lidičky, plechové formičky, 
pečivo z Vizovic, stojánky na svíčky, 

figurky z šustí a spoustu dárků, 
vítejte, lidičky, na jarmarku. 

 
Kupte mandle do cukroví, 
sladký betlém z perníku, 

čas vánoc, tajemný a snový, 
už zlehka bere za kliku. 

 
JB 
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Mistrovství světa ve zpracování textů - 2009 Peking 
Jak ho prožil student Luboš Beran z Horní Krupé, čerstvý mistr 
světa v psaní na klávesnici 
 

V osmé třídě na základní škole jsem se poprvé dostal 
k výukovému programu, který pomáhá k získání klávesnicové 
gramotnosti a urychlení práce s počítačem. Tento program mě 
zaujal a psaní na klávesnici jsem se začal věnovat. Po pár 
měsících tréninku jsem byl přihlášen na svoji první soutěž, ve 
které jsem se umístil na pátém místě. Postupem času počet 
soutěží přibýval, ať už šlo o krajské nebo i celorepublikové. Ve 
své kategorii žáků se mi za rok podařilo vybojovat 1. místo na 
mistrovství České republiky, které mě zároveň nominovalo na 
mistrovství světa ve zpracování textů. To se uskutečnilo 12. - 
23. srpna. Zúčastnil jsem se jej společně se svým vyučujícím 
Mgr. Rudolfem Stárou.  

Na MS se v letošním roce sešlo přes 300 závodníků z třiceti 
různých zemí. Česká výprava se stala po domácí čínské druhou 
největší. Soutěžní dny probíhaly ve dnech 16. - 17. srpna. Ostatní 
dny jsme měli možnost podívat se po čínských památkách, např. 
Velké čínské zdi, Chrámu nebes, Zakázaném městě. Vyhlášení 
výsledků se konalo 20. srpna. Česká republika potvrdila svoji 
suverenitu z minulých ročníků a obsadila celkem 49 medailových 
umístění. Mně se k tomuto číslu podařilo přispět třemi zlatými 
a dvěma bronzovými medailemi za tyto soutěžní disciplíny: 

30min. opis - disciplína v níž je cílem za 30 minut napsat co 
nejvíce úhozů s co nejmenším počtem chyb. Penalizace za jednu 
chybu je 100 úhozů. 

10min. opis - v této disciplíně jsou stejná pravidla jako v 30min. 
opise. Jediná změna je v penalizaci. Za chybu se sráží 50 úhozů. 

Korektura textu - soutěž, ve které je úkolem za 10 minut v již 
předepsaném textu zpracovat co nejvíce úprav (např. přidání 
slova, ztučnění textu, prohození slov, atd.). 
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Vícejazyčný opis - tato disciplína se skládá z více 
desetiminutových opisů. Soutěžící může psát 10min. opis v tolika 
jazycích v kolika je schopný zvládnout minimální limit počtu 
úhozů. Vyhrává soutěžící s nejvyšším součtem úhozů ze všech 
opisů. 

Diktát CBA - klasický diktát, který se postupně zrychluje. Skládá 
se ze tří pětiminutových částí. Úkolem soutěžícího je zaznamenat 
co nejvíce diktovaných minut s omezeným počtem chyb. 

Další MS ve zpracování textů se uskuteční v roce 2011 v 
Paříži. Zde již budu ve starší kategorii juniorů, kde bude vyšší 
konkurence. 

Luboš Beran ml. 
 
 
Luboši, gratulujeme Ti, děkujeme za reprezentaci a přejeme další 
úspěchy. 

 
 

֠֠֠֠ 
 
 

Jak to bývalo 
 

Utichl zpěv ptáčků. Listí na stromech zežloutlo a opadalo. 
Zoraná pole se černají, neboť oráči dokončili poslední brázdu. 
Obloha je většinou zastírána tmavými  mraky, nastává mlhavé 
počasí. Příroda zesmutněla a připravuje se k zimnímu spánku. Tu 
a tam přelétnou první sněhové vločky. 

 Nastalé ticho v přírodě přeruší jásot dětí z radosti nad 
prvním sněhem. Stahují z půdy sáňky, aby se svezly a proháněly 
po svahu. Bývala ta radost předčasná, sníh zanedlouho roztál a 
zima začínala až před Vánoci. Tak to máme ve vzpomínkách  
z našeho mládí. 
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 Ze stodoly se ozýval klapot cepů – cupy, cupy cup. Než 
skončilo mlácení obilí, které se chtělo stihnout do Vánoc, musela 
se namlátit sláma na povřísla. Ta se pak musela do jara navázat . 
Na to se vybíraly pěkné rovné snopky žita. 

Kde se vzal, tu se vzal, objeví se Mikuláš za vraty, za ním 
poskakuje čertík rohatý. Cinkot řetězů tají dech některým dětem a 
stahuje hrdlo, chytají se maminek za dlouhé sukně, spíše to tak 
bývalo. Děti se ze sebe snaží vysoukat pár slov básničky a 
modlitbičky. 

 Strach z čerta vystřídá radost z blížících se vánočních svátků. 
Největší těšení pro děti je na Štědrý den, štědrý večer – na 
dárečky.  Co těch dárků je a drahé někdy, co dnes děti mají a 
často si jich neváží. Tady bych se chtěl vrátit k Vánocům našeho 
mládí. Byly to drobné dárečky a všechno bylo skromnější, ale 
snad o to krásnější než dnes. Naše dětství totiž zasáhla válečná 
léta. Po celou dobu války jsme neměly čokoládu, žádné kolekce, 
jižní ovoce, buráky, fíky a nic takového nebylo.  

Jak to všechno zapadlo sněhem a zamrzlo, na rybníkách bylo 
živo bruslícími a klouzajícími dětmi. Na kopcích se sáňkovalo. 
Bylo to přesně tak, jak to vykreslil Lada na svých obrázcích. 
Lyže nebyly jako dnes, jen dřevěné a zprvu i primitivní, také 
prkénka ze sudu. 

Co nemohu opomenout. Školu jsme měli i odpoledne, tak za 
polední přestávky jsme v Dolní Krupé sáňkovali. Odshora až 
dolu, silnice byla naše. I klouzačku jsme tam měli, ale tu nám 
kazili tím, že ji občas někdo posypal. Auto žádné za celou zimu 
nepřejelo, jen pan Kocourek vždy ráno vezl mléko do 
Německého Brodu do mlékárny s koňmi. Těm mladým se to bude 
zdát neuvěřitelné.  

Také ledování je již dávnou minulostí. Dříve žádné elektrické 
ledničky neexistovaly. Když byl silný led, tak na Šimánkově 
rybníce se ledovalo. Sekerami sekali chlapi led na pásy a pak na 
menší kusy, háky  je vytahovali z vody, nakládali na saně a 
odváželi koňmi řezníkům do lednice k Valentům a Sedlákům. 
Koně měli na sobě zavěšeny zvonky a když jeli, to bylo cinkání. 
Ledovat pamatuji i v Brodě, když jsme jezdili do měšťanky. 
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K zimě patří zabijačka, draní peří a tak jenom stručně. Při 
draní peří se scházely ženy vždy  v některé chalupě, při tom 
popovídaly, vyprávěly různé historky. Některé pamětnice toho 
věděly a bylo při tom veselo.  

Babičky také předly nitě, moje babička spřádala ovčí vlnu i 
lidem v okolí a barvila ji.  

Tak to při té práci a radovánkách uteklo a schylovalo se 
k jaru.  

Josef Kudla 
 
 

֠֠֠֠ 
 
 
 
Vyhodnocení IV. ročníku fotosoutěže a II. ročníku štrúdliády 

 
Dne 25.10. 2009 se konalo v kulturním domě fotograficko-

štrúdlové klání.   
Celá akce začala přehlídkou fotografií převážně od krupských 

fotografů. Bylo zde k vidění 92 fotek od sedmnácti různých 
autorů. Porotu tvořili jako v letech minulých všichni, kteří přišli. 
Po shlédnutí všech snímků byli přítomní pozváni ke štrúdlovým 
hodům, během kterých měli vybrat nejlepší ze třinácti soutěžních 
štrúdlů. Po ochutnávkách a hodnocení štrúdlů,  proběhlo 
vyhlášení výsledků fotosoutěže a předání cen.  

Největší počet diváckých hlasů získala fotografie Daniela 
Horáka „Krupá trochu jinak“. Je to ta na první stránce Střípků.  

Nakonec byly vyhodnoceny a oceněny  i nejlepší štrúdly. 
Vítězný štrúdl vzešel z kuchyně Petra Bárty. 

     Marek a Věra Caltovi 
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Oprava kapličky 

 
Nevím jak dalece se po vsi rozkřiklo, že nás staří klempíři teď 

při novém oplechování kapličky překvapili tímto pěkným 
pozdravem: 

 

 
 
Okopírovali jsme jej pro obecní kroniku, přidali pozdrav svůj a 

klempíři vše uložili zpět do věžičky na původní místo. Pro koho 
asi? 
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Informace o obsahu dusičnanů ve vodě v obecním vodovodu  
v Horní Krupé  
 
Vzhledem k tomu, že obsah dusičnanů v obecním vodovodu 
v Horní Krupé kolísá kolem 50mg/l, (hygienický limit je 50mg/l), 
někdy je pod 50 mg/l, někdy nad 50 mg/l (viz tabulka), byla obec 
nucena zažádat o udělení výjimky z hygienického limitu. Tato 
výjimka nám byla udělena, mírnější hygienický limit je pro nás 
stanoven max 60 mg/l. Udělení výjimky je však vázáno 
podmínkami: 

- vodu nelze používat k pitnému režimu a vaření polévek 
v mateřské škole a nelze ji používat pro přípravu 
kojenecké  stravy 

- je doporučeno omezení spotřeby vody k pití u těhotných 
žen a dětí do cca 4 let věku 

 
datum datum datum datum rok 
obsah obsah obsah obsah 
12.2. 9.6. 15.9.   2003 
43,2 40,6 54,1   
1.3. 17.5. 11.8.   2004 
43,7 43,1 48,7   
16.3. 23.5. 1.9. 7.12. 2005 
37 48 42,5 56,5 

6.3. 28.6. 31.10. 6.12. 2006 
54,5 45 50,5 47,7 
13.3. 28.6. 19.9. 8.11. 2007 
35 50,8 50 50 

11.2. 2.7. 15.10. 25.11. 2008 
49 53,2 52,3 50 

26.1. 7.7. 30.9. 25.11. 2009 
51,2 45,6 48,9 46,5  
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Rozpis svozu komunálního odpadu na  rok 2010 v naší obci 
 
Leden  08.01.  22.01. 
Únor  05.02.  19.02. 
Březen  05.03.  19.03. 
Duben  02.04.  16.04.  30.04. 
Květen  14.05.  28.05 
Červen  11.06.  25.06. 
Červenec 09.07.  23.07 
Srpen  06.08.  20.08. 
Září  03.09.  17.09.  
Říjen  01.10.  15.10.  29.10. 
Listopad 12.11.         26.11.  
Prosinec 10.12.  24.12.   
 
 
 
Zasedání zastupitelstva obce  v nejbližším období bude:  

22. prosince 19.°° hodin  
 
 
 
 
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. 
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♣  ♣  ♣  ♣  ♣  
Společenská kronika 
 
Vzali se: 
11. 7. 09  Aleš Páleníček a Hana Jelínková 
12. 9. 09  Tomáš Fiedler a Lucie Sokolová 

 
Přejeme mnoho porozumění. 

 
Významná jubilea 
22.05. 09  Vlasta Jindrová, Horní Krupá,  80 roků 
12.07. 09  Františka Beranová, Horní Krupá,  75 roků 
30.07. 09  Daniel Štěrba,  Horní Krupá,  80 roků 
  7.10. 09  Josef Hospodka, Horní Krupá,  75 roků 
31.10. 09  Božena Vágnerová, Horní Krupá,  75 roků 
  3.11. 09  Jaroslav Calta, Horní Krupá, 70 roků 
  7.11. 09  Josef Kudla, Údolí, 75 roků 
18.12. 09 Josef Pospíchal, Zálesí, 85 roků 
23.12. 09 Marie Halamová, Zálesí 70 roků 

 
    Přejeme pokojné dny. 

 
Narodily se tyto děti 
  5.09. 09  Vojtěch Doležal, Horní Krupá 128 
20.11. 09  Nikol Kučerová, Horní Krupá 97 

 
Blahopřejeme a radujeme se z vašich dětí 

 
Zemřeli 

8.06. 09 Soňa Ročková, Horní Krupá   
18.06. 09 Marta Tomšovská, Horní Krupá    

 
Vzpomínáme spolu s Vámi. 

 
♣  ♣  ♣  ♣  ♣ 
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Co se bude konat: 
19. prosince 2009 - cestománie – Vánoce v  Ekvádoru 
9. ledna 2010   - cestománie -  Afghánistán 
23. ledna 2010  - ples svazu žen 
6. února 2010   - ples hasičů 
13. února   - maškarní průvod 
19. února    - maškarní ples 
27. února 2010 - cestománie - Vietnam 
28. února   - dětský karneval 
13. března 2010 - cestománie – Ruské gulagy 

 
 
 
 
 
 
 

֠֠֠֠    ֠֠֠֠     ֠֠֠֠  
 
 
 
 
 
 
 

Zastupitelé obce přejí všem občanům pěkné prožití vánočních 
svátků, zdraví a mnoho dobrého v novém roce. 
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Fotografie z letošní vánoční besídky v naší mateřské škole. 
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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. 
Na titulní straně vítězné foto z letošní fotosoutěže. 
Distribuováno zdarma do všech schránek. Pokud jste časopis 
nedostali, přihlaste se na OÚ, kde je k dispozici. 
Prosinec 2009  


