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Čas dlouhých večerů však pomalu odchází a všichni se těšíme na
teplo jarního sluníčka.
Rozsvícená okna v zimním podvečeru připomínají pohodu
domova i přes zimu, která může být venku.

Adventní setkání přátel umění v Krátech
Je sobota 27. listopadu 2010. Stmívá se již kolem 16. hodiny a
na statku v Krátech se sjíždějí lidé toužící po předvánočním
naladění. Jsou tu jak umělci, tak i ti, kteří s uměním pouze
koketují nebo ho obdivují. Začíná již 10. ročník Adventního
setkání přátel umění.
Starobylé prostory statku poskytli jeho majitelé Olga a Martin
Sedláčkovi. V kamenné hodovní síni se tyčí vánoční strom, na
všech zdech a ve všech výklencích lze obdivovat obrazy,
fotografie, malované textilie či mnohá jiná umělecká díla.
Vystavují zde především manželé Stanislav a Ludmila Bartůškovi
z Úsobí, duchovní rodiče a neúnavní organizátoři této akce.
Úvodní milé a srdečné slovo patří již tradičně poetovi a
recesistovi panu Jaroslavu Kreibichovi z Jakubovic, který pak
celým večerem provází.
Švitořící dav hostů utichá, když pan Jindřich Macek, ředitel
základní umělecké školy v Havlíčkově Brodě, bere do rukou
loutnu a vedle něj usedá akordeonistka Jitka Baštová. Přednášejí
ukázky z období renesance a baroka. Po nich vystoupí žáci ZUŠ
s dalšími skladbami a v Krátech zavládne skutečně slavnostní,
předvánoční atmosféra. K ní přispěje slovem básník pan Petr
Musílek.
Po hudebním i mluveném pohlazení na duši se hosté znovu
rozpovídají. Se skleničkou vína nebo medoviny ve skupinkách
diskutují o vystavených dílech, o zážitcích končícího roku i
očekáváních pro rok příští, o věcech důležitých i nedůležitých. V
sousední kuchyni se již kouří z obrovského hrnce na plotně
kachlových kamen. Guláš voní, stoly se prohýbají pod mísami
s ovocem a cukrovím, pod nimi se hemží rozpustilé děti, pán
domu se proplétá mezi hosty s obrovským tácem plným klobás,
pivo pění.
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Čas se nachyluje k půlnoci. Z přilehlých stájí se občas ozve
tlumené zadupání koňských kopyt, na nebi září hvězdy. Na
prahu adventu, s pocitem krásně prožitých chvil, se hosté
rozjíždějí do svých domovů.
Danuše Caltová

Šikovné děti z Horní Krupé a okolí
postavily báječné město z Lega
Během tří dnů, ve kterých děti postupně stavěly město o
rozměru téměř 8 krát 3,5 metru, bylo velmi živo. Nechyběla
odhodlanost a dostatek fantazie. Mnohé děti postavily opravdu
velmi propracované stavby. A tak v postaveném městečku
nechyběly hrady s padacími mosty, letištní věž, ropná plošina,
přístavní jeřáb, fotbalový, hokejový i basketbalový stadion,
mosty, parkovací dům s benzínkou, pizzerie, větrné mlýny,
mnoho domů, domečků, mrakodrap, Eiffelovka, dále auta všeho
druhu, lokomotivy, letadla, lodě, ponorky, vesmírná stanice a
několik jedinečných staveb i vozidel dle dětské fantazie, které
jsou pro nás dospělé těžko pojmenovatelné. Děti si
s postaveným městem rády pohrály. Vše bylo k vidění pro
širokou veřejnost na rodinném setkání, které proběhlo v září
2010 v Církvi bratrské.
Celou akci pro děti připravili vedoucí dětského klubu Lavina a
tak je postavené město na fotografiích ke shlédnutí na jejich
webových stránkách www.cb.cz/lavina. Dětem i rodičům se celá
akce velmi líbila.
Roman Neumann
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Čas Masopustu.
Masopustem se nazývá období, které začíná po svátku Tří
králů (6. ledna) a končí v úterý, jež předchází Popeleční středě.
Tedy končí šest týdnů před Velikonocemi. Období Masopustu
bylo v minulosti obdobím zabijaček, sousedských zábav, besed a
také svateb, končilo veselou a často rozpustilou obchůzkou
průvodu maskovaných postav. Masopustní obchůzky
předznamenávají blížící se jaro a konec zimy. U starších obyvatel
je v podvědomí původní význam a poslání masek, i když v
současnosti převládá zábavná funkce.
Také Horní Krupou 26. února projde masopustní veselice.
Těšíme se na tradiční přivítání a současně srdečně zveme na
maškarní bál dne 5. března v 19.30 hodin.
Za všechny účastníky masopustního průvodu
Helena Páleníčková a Hana Jelínková

Krupská škola uvítala první školní třídy
Chaloupky o.p.s. je vzdělávací a výchovné zařízení působící
v oblasti ekologické výchovy, krátce středisko ekologické
výchovy. V Horní Krupé vzniká nové pracoviště střediska
v Krupské škole. Připravují se zde „ekologické“ výukové
programy pro školy zaměřené např. na stromy, na vodu,
využívání vody člověkem, hospodaření s vodou, dále
hospodaření a činnosti člověka na venkově dříve i dnes a další.
Středisko ekologické výchovy bude realizovat i programy, jimiž se
dotkne témat hlubinné ekologie a působení člověka na přírodu a
planetu jako celek. Tvorba školních výukových programů je
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podpořena Evropským sociálním fondem v ČR z programu OP
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
První školní třídy již vyzkoušely některé nabízené programy.
Pro nejmenší žáky ze základních škol byl vytvořen program
„Čichám, čichám člověčinu“ zaměřený především na smyslové
vnímání přírody – nejen okouknutí a poslouchání, ale také
ochutnání, očichání a ohmatání, k čemuž přispívá poznávací
stezka ZA HUMNY. Žáci ze 4. a 5. tříd studují stromy: lípy u
křížku, starou lípu u cyklostezky, polámaný dub a javor u silnice.
Tento program se nazývá „Stromy, staří velikáni“. Na podzim
nebo na jaře můžete vidět šesťáky a sedmáky lovit v potoku
nebo u rybníka malé vodní „breberky“. Toto je součástí
programu „Život ve vodě“. Osmáci a deváťáci se seznamují
s vodou z jiného pohledu. Zjišťují, proč potoky a řeky občas
přetékají a zda tomu lze zabránit. Navrhují revitalizaci Krupského
potoka v programu „Živá a mrtvá voda“. V jiném programu
nazvaném Dědictví příštím generacím se žáci dovídají o
odpadech, tedy dědictví, které dnes vytváříme příštím
generacím. Program je zaměřen na nutnost třídění, recyklaci a
hlavně minimalizaci odpadů. Před Vánoci byl vyzkoušen první
vánoční program zaměřený na tradice a dřívější tradiční
prožívání Vánoc bez komerčních nabídek. Děti se dozvěděli jak
vyrobit třesolku, stolovníček nebo tradiční horáckou ošatku.
V programu s názvem „Ochutnejte vánočního kubu“, kubu
opravdu ochutnaly. V lednu letošního roku byl připraven
program pro 1. stupeň ZŠ o ptáčcích na krmítku s názvem „Bude
zima, bude mráz“. Momentálně se chystají materiály k dalšímu
novému programu. Tento se bude jmenovat „Zimní přírodou“ a
bude poprvé vyzkoušen letos začátkem března. Další nové
programy budou postupně přibývat. V příštím školním roce
2011-2012 by mělo být dokončeno nejméně 15 ekologických
programů pro ZŠ, SŠ i MŠ.
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I když výuka žáků a studentů je důležitou náplní pracoviště
Chaloupky Horní Krupá zaměřuje se naše činnost též na pořádání
různých akcí pro veřejnost. V nejbližší době připravují Chaloupky
společně se Slunečnicí pro veřejnost několik akcí:
25. března se můžete dozvědět zda : Žije v Krupé kulíšek? Nosí
sýček smůlu? Jak houká výr? případně další zajímavosti ze života
sov – královen noci. Můžete si přijít poslechnout soví houkání a
projít se předjarní večerní přírodou s komentovaným
posloucháním sov. Výprava Za sovím houkáním se právě
připravuje, sraz účastníků bude v 17 hod u Krupské školy.
Tradiční Den Země proběhne letos 17. dubna
a bude
vyvrcholením projektu Devatero řemesel, zaměřeného na
obnovu starých, mnohdy zapomínaných řemesel. Přijďte si
vyzkoušet drátování, pletení košíků, kovářství a další činnosti.
Třeba i velikonoční zdobení kraslic voskovou technikou, nebo
některé dětské jarní hry.
Chcete-li se inspirovat pro úpravu přírodní zahrady, přijďte
na besedu. Na jaro je připravována první beseda o Přírodních
zahradách. Termín bude upřesněn.
V květnu s námi můžete vyrazit na Výpravu na louky plné
orchidejí, která se uskuteční v neděli 15. května.
Již dnes připravujeme první Krupský tábor. Letní prázdninový
program v přírodě a o přírodě pro děti z okolí bude koncipován
jako denní /bez možnosti noclehu/ od 9 – 16 hod. Na Krupský
tábor je nutné se předem přihlásit.
Všechny akce budou plakátovány. Bližší informace můžete získat
též na www. chaloupky.cz a www. slunecnicesemcr.cz.
Za Chaloupky o.p.s., pracoviště Horní Krupá
Iva Kopecká
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Změna územního plánu obce
Obec Horní Krupá připravuje pořízení změny Územního
plánu obce č. 2. Případné podněty či připomínky nebo svoje
žádosti ke změně ÚP sdělte na obecním úřadě do 20. března
2011. Zpracování změn a získání všech vyjádření a stanovisek
vyžaduje hodně času a bude dobré je řešit v rámci jednoho
řízení.
Poplatek za odpady na rok 2011
Připomínáme občanům, kteří ještě nezaplatili poplatek za
odpady a ze psů, aby tak učinili do 30. dubna 2011. Poplatek za
odpady pro rok 2011 je v této výši: 370 Kč, děti do 18 let 90 Kč a
občané starší 65 let 185 Kč ( viz vyhláška obce 3/2010 ).

Rozpis svozu komunálního odpadu na rok 2011 v naší obci
Leden
07.01.
Únor
04.02.
Březen
04.03.
Duben
01.04.
Květen
13.05.
Červen
10.06.
Červenec
08.07.
Srpen
05.08.
Září
02.09.
Říjen
14.10.
Listopad
11.11.
Prosinec
09.12.
Svoz komunálního odpadu
služby z Havlíčkova Brodu .

21.01.
18.02.
18.03.
15.04.
29.04.
27.05.
24.06.
22.07.
19.08.
16.09.
30.09.
28.10.
25.11.
23.12.
v naší obci stále zajišťují Technické
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Kam s odpadem, který vzniká ve vaší domácnosti?
První, co je důležité, abychom si přisvojili, je TŘÍDĚNÍ. Využitelné
složky odpadu – papír, plast, nápojové kartony a sklo – patří do
kontejnerů na tříděný odpad.
Do modrých kontejnerů na papír, které jsou umístěny v částech
Lysá, Zálesí a Údolí dáváme noviny, časopisy, reklamní letáky,
kancelářský papír, knihy, sešity, krabice, kartón, papírové obaly.
Do těchto kontejnerů, PROSÍME, nevhazujte mokrý, mastný
nebo jinak znečištěný papír, voskovaný papír, použité pleny a
hygienické potřeby. Občané Horní Krupé nechávají tento
vytříděný papír v papírových pytlích, případně svázaný (karton,
noviny a časopisy) u popelnice v den svozu popelnic.
Do bílých a zelených kontejnerů odkládáme bílé (bezbarvé) a
barevné sklo - láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné
střepy, tabulové sklo. Do kontejnerů na sklo, PROSÍME,
nevhazujte keramiku, porcelán, zrcadla, drátěné sklo a autosklo.
Do žlutých nádob na plasty odkládáme PET láhve SEŠLÁPNUTÉ,
kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén a
nápojové kartony od džusů, mléka apod. Do těchto nádob,
PROSÍME, nedávejte novodurové trubky, obaly od nebezpečných
látek, bakelit, gumu, PVC, linolea. Občané Horní Krupé mohou
také vytříděný plastový odpad nechávat v igelitových pytlích u
svého domu v den svozu popelnic.
Nebezpečným odpadem jsou zbytky rozpouštědel, kyseliny,
chemikálie, pesticidy, znečištěné obaly, zářivky, upotřebené
motorové oleje a převodové tuky, zbytky barev, lepidel,
monočlánky, léky, použitý potravinářský olej apod. Tyto odpady
neházejte do popelnic na komunální odpad, ale odevzdejte při
mobilním svozu nebezpečných odpadů, které se i v naší obci
provádějí dvakrát za rok.
Použité výrobky podléhající tzv. zpětnému odběru – domácí
elektrospotřebiče – je možné odevzdat u příslušného prodejce
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nebo při mobilním svozu nebezpečných odpadů, při kterém je
sbírán i tento odpad.
Biologický odpad z domácností a odpad ze zahrádek lze
kompostovat na svém pozemku. Je naprosto zbytečné a
nevhodné tento odpad dávat do popelnice, když žijeme na
venkově, kde každý má možnost založit si v blízkosti domu
kompost a ten zase zpětně využít.
Pokud potřebujete zlikvidovat stavební odpad, domluvte se
s panem starostou. Záleží na složení a množství tohoto odpadu.
Sběr objemného odpadu a železného šrotu provádí obec
většinou v jarním období mobilním svozem ve spolupráci s hasiči.
Termín svozu bude oznámen.
Teprve odpad, který nelze vytřídit a jinam uložit, je určen jako
směsný komunální odpad do popelnice.
Dobře vytříděný a čistý odpad může být zpracován a recyklován
a tím se snižuje množství odpadů odvážených na skládky. Obec
za takto vytříděný odpad dostává příspěvek.
Usilujme o to, ať je na skládce toho našeho odpadu co
nejméně.
Děkujeme všem občanům, kteří se zapojují do třídění odpadů ze
své domácnosti a udržují pořádek kolem kontejnerů.
Zpracováno z materiálů Kraje Vysočina

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.
Oznamujeme občanům, že také na našem obecním úřadě je
kontaktní místo Czech POINT, kde mohou občané získat ověřené
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výstupy z registrů, např. z katastru nemovitostí, rejstříků trestů,
obchodního rejstříku a dalších.
Veřejná schůze obce se bude konat v pátek 4. března 2011 v 18
hodin v kulturním domě. Na programu bude jako obvykle
hodnocení minulého roku a výhled do toho letošního z pohledu
obecního úřadu. Dozvíte se informace o plánované bioplynové
stanici v Horní Krupé. Je prostor pro diskusi a návrhy občanů i
jejich názor na dění v obci.

Uzavírka silnice
Od 1. března do 30. dubna 2011 bude opět uzavřena silnice přes
Dolní Krupou směrem na Havlíčkův Brod z důvodu rekonstrukce
komunikace. Objížďka pro pravidelnou autobusovou osobní
dopravu bude vedena podobně jako na podzim minulého roku.
Aktuální informace sledujte ve vývěskách, autobusech a na
zastávkách.

V kulturním domě je otevřeno kadeřnictví (zatím stříhání na
sucho). Provoz je každé úterý od 10 do 11 hodin a odpoledne od
16 do 18 hodin. V případě potřeby se můžete domluvit s paní
kadeřnicí (606 435 107). Kadeřnictví se nachází v přízemí naproti
ordinaci obvodní lékařky.

Od pátku 25. února bude otevřena hospoda. Otevírací doba
bude zveřejněna na provozovně.
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♣ ♣ ♣ ♣ ♣
Společenská kronika
za období od posledního vydání Krupských střípků
Vzali se:
Václav Lacina a Klára Pospíšilová
(Zapomněli jsme uvést v minulém časopise, omlouváme se).

Přejeme mnoho porozumění.
Významná jubilea:
Marie Švecová, 75 let
Miloslav Žák, 75 let
Jan Votava, 75 let
Miluška Blažková, 70 let
Anna Tománková, 86 let
Václav Kolařík, 86 let
Bohuslav Rasocha 90 let
Lydie Heroldová, 91 let
Božena Vágnerová, 87 let
Věra Caltová, 70 let
Přejeme pokojné dny.
Narodily se tyto děti:
Johanka Jindrová, Horní Krupá
Ondřej Kaňkovský, Horní Krupá
Matouš Jindra, Horní Krupá
Eliška Tomková, Horní Krupá
Blahopřejeme a radujeme se z vašeho dítěte
Zemřeli:
Marta Čechová, Horní Krupá
Vzpomínáme spolu s Vámi.

♣ ♣ ♣ ♣ ♣
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Co se dále bude konat:
26. února
5. března
12. března
13. března

- maškarní průvod
- maškarní ples
- cestománie – Rumunské hory
- dětský karneval

Nejbližší zasedání ZO
1. března, 29. března, 26. dubna – vždy v 19.30 hodin na OÚ.

Děkujeme všem za příspěvky do časopisu.
Časopis Obce Horní Krupá.
Horní Krupá 49, 580 01, IČO 00267481
Vydává Obecní úřad Horní Krupá.
Časopis je zapsán do evidence periodického tisku u MK ČR
a bylo mu přiděleno evidenční číslo: MK ČR E 19537.
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.
Únor 2011
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