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Z historie hornokrupské školy, tak jak ji dodatečně zapsal 
Miroslav Skořepa, správce školy 
Školní rok 1914 – 15 
 
Školní rok započat dne 16. 9. 1914 službami božími a ukončen 
15. 7. 1915 taktéž. 
Památné dny 4. října, 19. listopadu, 2. prosince (jakož i 18. 
srpna) oslaveny bohoslužbami. V ty dny vyzdobena škola 
prapory v obojích barvách. 
Skvělá vítězství našich vojsk způsobila i v naší škole radostný 
ohlas. Začasté ozdobena budova školní prapory a dne 26. 
června konány děkovné bohoslužby za znovudobytí Lvova (22. 
6. 1915). 
K dosavadním spojencům centrálním připojilo se Turecko, 
kdežto zrádná Italie přidala se k trojdohodě. I bojuje tak na 
jedné straně Rakousko – Uhersko, Německo a Turecko proti 
Anglii, Francii, Rusku, Italii, Belgii, Srbsku, Černé Hoře a 
Japonsku. Německo proniklo Belgií a severní Francií takřka před 
brány Paříže, rakousko-uherské voje odrazily Rusy z Karpat a ve 
spojení s německými pronikají daleko do Rus. Polska. Dá Bůh, že 
brzy dočkáme se šťastného míru! 
Konfirmace dítek letošního roku nekonána. 
Síly učitelské zůstaly nezměněny.  
Literní vyučování obstarával učitel a správce školy p. František 
Marek. (Týž zažádal však pro trvalou churavost do pense, 
čemuž bylo vyhověno vynes. c. k. Zem. šk. Rady ze dne 14. 10. 
15 čís. II. A 3441/2 č. 62.432 z. š. r.) 
Náboženství vyučoval p. Lad. Šoltész ev. ref. farář církve zdejší, 
ručním pracím pí Ludvika Lácková z Něm. Brodu. 
Složení c. k. okr. šk. rady a kuratoria školy, zůstává jako roku 
loňského. 
Pro letošní rok vyměřena škole zdejší opět zemská subvence 
obnosem pez 890 K. 



3 

Zdravotní stav mládeže byl povždy uspokojivý. 
Přehlídku školy vykonal pan c. k. okr. školní inspektor Jan 
Stránský dne 6. února 1915. 
Během roku opatřilo kuratorium školy některé knihy pro 
učitelskou i žákovskou knihovnu. 
Škola opatřena je tělocvičnou i školní zahradou. 
Válka vyžaduje i účinného spolupůsobení všech sil doma 
zůstavších, školy v řadě ne poslední. A tak, pokud bylo lze, 
přispěla i naše škola dle svých sil vznešeným účelům 
dobročinnosti, ku prospěchu udatných našich vojsk. 
Sbíráno a sušeno listí jahodové a ostružinové ku přípravě čaje 
pro vojsko (úhrnem 2 ½ kg), sebráno 226 věcí vlněných, lněných 
a bavlněných a zasláno ku zpracování na sukno pro vojenské 
potřeby. V památný den 2. prosince sebráno při slavnosti 
„Dětského dne“ 16.11 K, jež odvedeny svému účelu (Čes. Zem. 
K.) 
Začátkem školního roku měla škola 68 žáků (35 chl., 33 děvč.) 
vesměs nábož. evang. reform. ze škol. obcí Dolnokrupské, 
Knycké a Skuhrovské. Během roku ubylo 6 žáků, takže školní rok 
skončil se 62 žáky. 
Na ev. ref. obec. soukr. škole s právem veřejnosti dne 2. března 
1916. 
 Ze školní kroniky evangelické školy v Horní Krupé opsala Anna Férová 
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Rodina Neumannova se rozloučila 
 
Závěr srpna pro nás znamenal rozloučení s Horní Krupou. Rádi 
budeme na desetileté bydlení i působení v Horní Krupé 
vzpomínat. Důvodem našeho stěhování je pobyt celé naší 
rodiny ve Velké Británii v souvislosti s ročním studiem 
v Londýně. Bydlíme v krásném starobylém městě St Albans, děti 
chodí do britské školy a máme zde zatím téměř neustále krásné 
počasí.  
Dny nám zde v St Albans ubíhají velmi rychle, jsme ale nesmírně 
vděčni za Boží blízkost a vidíme Jeho milostivé požehnání v 
mnoha oblastech. Cornhill (škola, na které Roman studuje) je 
výborný a sbor Spice Street Church v St Albans nás velmi mile 
přijal. Ani se nám nechce věřit, že jsme tu už 4 týdny a ještě k 
tomu jsme toho zažili tolik, jako kdybychom tu byli měsíce. 
V našich vzpomínkách je Horní Krupá nesmazatelně zapsána, 
rádi na ni budeme vzpomínat a vracet se, protože lidé i 
atmosféra vesnice nám přirostli k srdci. Jsme rádi, že jsme s 
mnoha lidmi z Horní Krupé mohli ujít kus cesty. Přejeme Horní 
Krupé jen to nejlepší a nepřestaneme se za vás modlit. 
 

Roman, Zdeňka, Jan, Ester a Kateřina Neumannovi 
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MÁME SI KDE HRÁT  
 
Je tomu rok, co jsme se začali zabývat myšlenkou vzniku 
dětského hřiště na Zálesí. Podnět vzešel od Lidušky a Michala 
Štěpánových z Údolí. Dnes jim za to moc děkujeme. 
Dětské hřiště na Zálesí! Takže, co my na to? 
Místo, kde se budou moci naše děti i děti z okolí scházet, hrát si 
a sportovat!  
Ta myšlenka nás nadchla. A tak se naše děti pustily do malování 
obrázků toho, co by na takovém hřišti pro děti mělo být a my 
rodiče jsme se probírali internetem, hledali vhodné herní prvky, 
debatovali a plánovali. Na několikáté naší schůzce jsme se 
dohodli na herní sestavě, která byla velice podobná té stávající. 
"Naše – ale i Vaše" hřiště získalo svou podobu. 
Obrázky dětí, plány a představy nás dospělých jsme předali 
našim zastupitelům. Ti je schválili a podali žádost o dotaci. 
Přišlo jaro a i na tak malou vesničku jako je Zálesí se usmálo 
štěstí. Dotace na hřiště byla schválena! Ve výběrovém řízení 
byla vybrána firma Tomovy parky s.r.o., která stavbu  hřiště v 
polovině září realizovala. Velké díky patří Hugo Pelikánovi, který 
si vyžádal projekt a hřiště na původně požadovaném místě 
vyměřil.   
A tak bychom vás všechny touto cestou chtěli pozvat:  
 
„Přijďte si pohrát a zasportovat na "Zálesácký" hřiště!“ 
 
Moc díky všem, kdo ke vzniku tohoto hřiště pomohli! 
 

Rodiče za Zálesí 
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VEMDEJ d ělá radost … 
 
Neklame-li mě paměť, někdy v první polovině tohoto roku se 
v naší obci otevřel bezpeněžní „obchůdek“ VEMDEJ, kam každý, 
kdo vlastní nějakou pro něj nepotřebnou věc, může ji na toto 
místo odevzdat s nadějí, že jinému udělá radost a případně si 
sám může vybrat jinou potřebnou, někým jiným odloženou věc. 
Nedávno jsem díky této, dle mého názoru geniální záležitosti, 
prožila moc hezkou zkušenost. Rozhodla jsem se, že se s vámi o 
ni rozdělím. 
Asi mi většina zdejších rodičů dá za pravdu, že se VEMDEJ stal 
doménou hlavně dětí. Jinak tomu není ani u nás. Naši kluci Míša 
a Pepík, zvláště o prázdninách, tu něco z VEMDEJ přinesli, tu 
něčím přispěli ze svých pokladů, což by nebylo až tak 
neobvyklé. Jednou ale přiběhli s rozzářenýma očima, nesli jakýsi 
pro mne tajný „úlovek“, zavřeli se do svého pokoje, kam jsem 
v tu chvíli měla zakázaný vstup a po domě sháněli balicí papír, 
nůžky, stužku, …  Věděla jsem, že kluci měli velkou starost, aby 
mi pořídili k mým zářijovým kulatým narozeninám nějaký dárek 
„extra speciál“ a že teď na něj „kápli“. Sama jsem začala být 
zvědavá, co to bude. Když nastal onen den D, byla jsem 
skutečně mile překvapena. Po slavnostním předání 
s upozorněním, že je to dárek století, z rozbaleného lesklého 
papíru na mě vykoukla též lesklá černá kabelka s bělošedým 
vzorem a následoval černobílý korálový náhrdelník. NÁDHERA! 
Já měla radost z dárku, děti měly radost, že maminka má 
radost, já měla radost, že děti mají radost a když jsem si k tomu 
oblékla stejně barevně laděné oblečení, přidalo se do dětských 
očí nadšení, jak to mamce sluší. To bylo radosti, že?!  
Byla to zkrátka nejkrásnější oslava, na kterou prostě 
nezapomenu. Díky VEMDEJ! Díky, člověče, který jsi tyto věci 
VEMDEJ  svěřil! Doufám, že máš i Ty radost, že jsi jinému radost 
udělal. A co teprve ten, kdo VEMDEJ vymyslel? … 
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Vypadá to, že u nás není všem radostným dnům konec, neb 
kluci mají cosi z VEMDEJ schováno i pro tatínka, ale na to si 
budeme muset počkat až do konce října. 
Co vím už dnes, že až já udělám „průvan“ v pokladech naší 
domácnosti, určitě něco hezkého  VEMDEJ svěřím. 
Přeji VEMDEJ, aby mohl i nadále přinášet spoustu radosti 
mnoha lidem.  
 
A když už jsme u té radosti, nedá mi to, abych sem připsala 
ještě jeden radostný postřeh z těchto prázdnin. Jsem totiž moc 
ráda, že děti z Krupé včetně těch našich, netrávily prázdniny 
samostatně celé dny zavřené doma u svých počítačů či televizí 
pohlceni virtuálním světem ale společně si hrály, sportovaly a 
budovaly vzájemné reálné kamarádské vztahy venku na 
čerstvém vzduchu. Velice si vážím toho, že dospělí, bylo-li třeba 
jejich autority či pomoci, zasáhli včas a objektivně, že nedělali 
mezi dětmi žádné rozdíly. Troufám si konstatovat, že právě 
tímto se rodí budoucí pozitivní charakter naší obce, protože 
obec, to jsou lidé a jejich vzájemné vztahy. Vždyť než se 
ohlédneme, někteří  z našich školáčků budou zastupitelé, 
vedoucí a členové různých spolků a z drtivé většiny z nich, až my 
tady nebudeme, se stanou staří dobří rodáci … 
Za hornokrupské „starousedlíky“ přeji všem, aby se nám  tu 
spolu dobře žilo. 

Míla Králová 
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♣  ♣  ♣  ♣  ♣  
 

Společenská kronika 
za období od posledního vydání Krupských střípků 

 
Významná jubilea: 
Štěrba Daniel, 85 let 
Vampola Václav,  70 let 
 

   Přejeme pokojné dny. 
 
Narodily se tyto děti: 
Matěj Mlynář, Horní Krupá 
Laura Čertnerová, Horní Krupá 
Mikuláš Stehno, Horní Krupá 
 

Blahopřejeme a radujeme se z Vašeho dítěte 
 
Vzali se: 
Michal Calta a  Martina Wagnerová 
Jiří Štěpán a Marie Tošovská 
Martina Votavová a Petr Machek 
Eliška Cicková a Jaroslav Petr 
Alena Lacinová a Martin Machka 
Jana Votavová a Petr Pešek  
Aneta Beranová a Martin Červencl  
 

Přejeme mnoho porozumění 
 
 

♣  ♣  ♣  ♣  ♣ 
 
 



9 

 
 

 
Poděkování  
 
Děkujeme panu Jiřímu Trachtulcovi z Havlíčkova Brodu za krásné a 
hodnotné knihy, které věnoval Obecní knihovně v Horní Krupé. 
Otevření každé z těchto knížek je skutečným výletem do světa 
fantazie. Jsou obohacením našeho knižního fondu a dospělí i děti si 
je moc rádi půjčují. 

Knihovnice 
 
 
 

 
 

 
Sdružení Slunečnice Horní Krupá zve na Drakiádu 10.10. 

od 16.°° hodin na louce Na Dlouhých (u stezy Za Humny). 
Součástí bude soutěž pro děti v pouštění draků a výtvarný 
kroužek. S sebou vezměte buřty. 

 
Chaloupky o.p.s., pracoviště Horní Krupá zvou na Den vody 
11.10. v areálu Krupské školy. Ve 14 hodin zde začne 
vyhodnocením projektu ACT WELL a certifikací přírodní 
zahrady. Dále bude výroba mlýnků na vodu, šperků z pet lahví, 
ochutnávka vod, fyzikální pokusy, měření rychlosti vody, 
projížďka na loďce, ukázka vsakování vody, lovení breberek ….  
Výstava přírodní zahrady.  
Vstupné 30 Kč za osobu. 
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Nebezpečné odpady 
 
Sběr nebezpečných odpadů z domácností se uskuteční 

v úterý 7. října 2014. Pojízdná sběrna bude přistavena u OÚ 
od 17,05 do 17,20 hodin. 

Žádáme občany, aby nebezpečné odpady přivezli v době 
přistavení pojízdné sběrny. 

Mezi nebezpečné odpady počítáme: staré automobilové 
akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky 
chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky, zářivky, 
výbojky, staré motorové oleje a maziva, textilie znečištěné 
ropnými látkami, olejové fitry, mořidla, spreje, lednice, 
televizory atd.  

 
Sbírka použitého ošacení  
 
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, 
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti. 
V letošním roce se opět připojíme ke sbírce použitého ošacení, 
které sdružení vyhlásilo. 

Věci, které je možné dát do sbírky: 

• Letní a zimní oblečení (dámské, pánské a dětské). 

• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony. 

• Látky – (minimálně 1 m², nedávat odřezky a zbytky 
látek). 

• Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše 
nepoškozené. 

• Vatové přikrývky, polštáře, deky. 

• Obuv – veškerou nepoškozenou. 

• Hračky – nepoškozené a kompletní. 

• Peří, péřové přikrývky a polštáře. 

• Menší funkční elektrospotřebiče. 
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Věci do sbírky můžete nosit do prostoru VEMDEJ v týdnu od 
27. října do 2. listopadu 2014. 
Věci zabalte do igelitových pytlů nebo krabic, aby se 
transportem nepoškodily. 

 
 

Oděvy, obuv, bytový textil a hračky můžete rovněž 
průběžně odkládat  do kontejneru na návsi u kulturního 
domu. Také čisté a zabalené. 

 
 
 
 

 
 

Ztráty a nálezy 
- dětská mikina světle modrá přes hlavu nalezena 

v čekárně na návsi 
- dětská mikina červená (trochu větší než modrá) 

rozpínací s kapucí – nalezena v čekárně na návsi 
- černé dámské rukavice  
 
 

Kominík 
Žádáme občany, kteří  mají zájem o vyčištění komína a 

provedení revize, aby se nahlásili na obecním úřadě. Přesný 
termín příjezdu kominíků bude vyhlášen. 
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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 569 436 145,  
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  2014 
 
 
 


