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Na bílé jabloni 
zvoneček zazvoní 
všichni se pokloní 

a vzdají čest 
klekněte, smekněte, 
dnes v noci vykvete 
nad božím dítětem 

hvězda hvězd. 
 
 

Z písně Františka Nedvěda Ladův Betlém 
 

 



2 

 
Milí spoluobčané. 
 

Dovolte, abych vás prostřednictvím našeho občasníku 
pozdravil v tomto předvánočním čase  a poděkoval za důvěru, 
kterou jste mi dali při volbách. 

Začíná nové čtyřleté období po podzimních komunálních 
volbách. Já bych především rád poděkoval předcházejícímu 
starostovi panu Jelínkovi za jeho práci pro naši obec. Připravil 
mimo jiné řadu projektů, které se budou v nadcházejících letech 
realizovat. Vážím si toho, že se bude dál podílet na rozvoji obce 
jako zastupitel. 

Horní Krupá a přilehlé vesničky jsou místa s vysokým 
potenciálem. Jsme umístěni v dobré lokalitě se slušným 
prostorem pro další rozvoj. Máme rozvinutou infrastrukturu a 
dobrou dostupnost.  Žijí zde dobří lidé, kteří dokážou táhnout 
za jeden provaz. V tomto duchu bychom chtěli naši obec dále 
rozvíjet a zkvalitňovat život v ní. Jde nejen o přípravu 
stavebních parcel pro další občany, ale také o zajištění 
sportovních a kulturních akcí. Bez přispění občanů to ale 
nepůjde. Proto chci oslovit všechny, kteří mají v hlavě nápady 
jak více oživit kulturní nebo společenský život v obci, aby 
přinesli svůj nápad na obecní úřad.  
 

Jménem zastupitelstva obce bych vám rád popřál příjemné 
a klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.  
 

Václav Lacina, starosta 
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Kdo to ví 
 

Co to znamenalo, když se v Horní Krupé před 69 – 70 ti lety  
řeklo: „buben je nahoře – nesmíme do lesa…?“  

Zanedlouho si budeme připomínat konec II. světové války, 
který byl i v Krupé dramatický a tak se vynořují pamětnické 
vzpomínky. 

Tento „buben“ – to byl plechový sud s barevnými pruhy, 
navlečený na stojící kládu. Pomocí kladky byl vytahován nahoru 
nebo spuštěn. Byl to signální koš. Stál zabudován asi 300 metrů 
za farou u cesty vedoucí k lesu. Obsluhoval ho pan F. z Dolní 
Krupé. 

Za krupskými lesy v prostoru mezi Olešnou a Sedletínem se 
Němci zřídili leteckou střelnici. Po obvodu lesa u každé cesty 
byly umístěny výstražné tabule, zakazující vstup v době provozu 
střelnice. Doba provozu byla signalizována vytahováním tohoto 
„bubnu“. Němci se zde učili bombardovat střemhlavými letadly 
STUKA. Při letu z Německého Brodu nabrali výšku a za lesem při 
střemhlavém letu a ječení sirény shazovali těžké betonové 
bomby. Ty bomby měly po obvodu tělesa zabudovány 4 
skleněné ampule naplněné jakousi kyselinou, obalené 
součinnou hmotou. Při dopadu se ampule rozbily a vytvářely 
bílý dým. Letci si pak fotografovali zásah. Často se velmi 
nestrefili. Když jsme jako zvědaví výrostci nalezli v lese 
zatoulanou bombu, tajně jsme z ní tyto dýmovnice dolovali. Ne 
všechny se při dopadu rozbily. V předjaří na ztvrdlém sněhu 
v lese se daly sbírat i vypálené střely z leteckých kulometů. 
Stávala se na té střelnici i neštěstí. To když letec – nováček včas  
nevybral střemhlavý let nebo pozdě uvolnil bombu. Někteří i 
nouzově přistávali. U Radostína, kousek od silnice to byl Heinkel 
a mezi Dolní Krupou a Rozsochatcí STUKA. 

Když se začala blížit fronta a množily se angloamerické 
nálety, museli jsme my, kteří jsme byli v učení v Německém 
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Brodě, chodit na letiště kopat kryty pro STUKY. Schovávali je 
tam potom v jakési prohlubni, ze tří stran chráněné hliněným 
valem.  

Nakonec je v těch krytech v květnu 1945 sami rozstříleli. 
Jaký to všechno byl nesmysl! 
Dotýkal se i Horní Krupé, ukryté v údolí, stranou všeho dění. 
Letecká střelnice však bylo to nejmenší. Pro mladého člověka 
možná zajímavost, ale toto období připravilo o život řadu 
krupských občanů a způsobilo nepřekonatelné tragedie 
v rodinách. 

Dnes, kdy v televizi můžeme vidět hromady mrtvol vojáků 
všech bojujících stran – dokonce i „v barvě“ a slyšet zprávy, 
kolik lidí bylo včera zabito, vtírá se otázka, kolik času zbývá 
k tomu, aby se všechno opakovalo.  

Člověk není dokonalý. Potřebuje vnitřní změnu. 
 

Oldřich Štěrba (č. 58) 
 
 
 
Malá knihovnická slavnost 2014 
 
Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě pravidelně každý 
rok, vždy v listopadu, oceňuje nejlépe pracující neprofesionální 
knihovny v Kraji Vysočina – letos to bylo již potřinácté. Titul 
knihovna Vysočiny získalo doposud 166 knihoven, 10 knihoven 
ocenění II. stupně a 6 knihoven bylo vyhodnoceno za nejlepší 
webové stránky.  
Rovněž v letošním roce získala z každého okresu jedna knihovna 
titul Knihovna Vysočiny 2014, další pak ocenění II. stupně - jsou 
to knihovny, které již jednou na MKS ocenění získaly, od té doby 
však zaznamenaly ve své činnosti další pokrok. 
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Toto ocenění získala také naše obecní knihovna s 
knihovnicemi Ludmilou Cickovou a Miloslavou Beranovou. 
 

Se svolením převzato ze stránek Krajské knihovny 
Gratulujeme ! 

 
Toto ohodnocení ať je také pozváním do naší knihovny pro ty, 
kteří do ní cestu ještě nenašli. 
          

 
 
 
 
 
Ze života v obci 
 

S přispěním operačního programu životního prostředí byl 
zakoupen víceúčelový stroj Iseki Vitra se zametací nástavbou, 
který bude sloužit při čištění komunikaci a chodníků. Umožňuje 
připojení také dalšího nářadí a příslušenství.  

Na stříšku nad vchod do kulturního domu jsme umístili 
vánoční strom a zakoupili osvětlení. Věřím, že tato výzdoba 
přispěje k hezké vánoční atmosféře. V dalších letech bychom 
rádi vánoční výzdobu obce dále rozvíjeli. 

 
Pokud píšu o osvětlení, nemohu opomenout připravovanou 

rekonstrukci osvětlení v kulturním domě. Bude se týkat výměny 
světel v sále, přísálí, hospodě a dalších místech. Instalována 
budou svítidla  podle projektu od Hany Jindrové, které tímto 
děkuji. Výměna světel proběhne na počátku ledna. 
 



6 

Investiční akce na další roky 
 

V příštím roce 2015 a dalších letech začíná také nové 
programovací období pro projekty financované Evropskou unií, 
proto Vám představím naše investiční priority. 

Jedná se především o výstavbu infrastruktury rodinných 
domků v lokalitě Kamenná II. V příštím roce jsou v plánu 
inženýrské sítě, aby bylo možno připojovat jednotlivé 
stavebníky. Jelikož je to akce finančně velice náročná, budeme 
se pokoušet dosáhnout na dotaci alespoň pro parcely, kde je 
vysoká pravděpodobnost jejich brzkého obsazení. 

Dále nás čeká rekonstrukce komunikací (například pod 
Hospodkovými) a pak také výstavba chodníků a podobně. Záleží 
na připravenosti projektů, finančních možnostech a dotačních 
titulech. 

Vysokou důležitost má také rekonstrukce naší mateřské 
školy, která je ve špatném stavu. Podle informací, které jsou 
k dispozici, by na jaře 2015 měla být vypsána dotace na MŠ, 
kterou bychom rádi využili.  

 
V přípravě je také projekt a výběr dodavatele na výstavbu 

haly pro obecní techniku, která bude u č.p. 9. U tohoto objektu 
se po realizaci počítá také se sběrným dvorem pro odkládání 
separovaného odpadu, jako jsou plasty, papír, nebezpečný 
odpad a podobně. 

 
 Novou povinností pro obce je od roku 2015 zajistit místo, 

kde mohou občané likvidovat biologicky odbouratelný odpad, 
jako je tráva, listí, větve a další rozložitelné produkty. O tomto  
místě nyní uvažujeme a bude včas zveřejněno. 

 
V případě vypsání vhodné dotace bychom rádi 

zrekonstruovali výměnek u č. p. 9. Toto zajímavá stará stavba 
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by v budoucnu mohla sloužit jako výstavní galerie, místo pro 
slavnostní okamžiky nebo kulturní akce.  

 
V neposlední řadě bude nutné také revitalizovat park 

uprostřed obce a přilehlé chodníky, které si již zaslouží opravu. 
Na tuto akci budeme také čekat na dotaci z evropských fondů.  

 
Václav  Lacina, starosta 

 
 

 

Certifikace přírodní zahrady v ekologickém středisku 
Chaloupky 
 
Dne 11.10 2014 byla oficiálně certifikovaná přírodní zahrada 
v ekologickém středisku Chaloupky v Horní Krupé. Vedoucí 
pracoviště Mgr. Iva Kopecká slavnostně převzala z rukou 
pověřené certifikátorky  plaketku přírodní zahrady. Podmínkou 
pro udělení certifikace je především dodržovat přírodě blízké 
zahradničení, jako je nepoužívání umělých minerálních hnojiv, 
pesticidů, chemických postřiků a rašeliny k úpravě půdy. V 
přírodní zahradě se také nachází řada prvků pro podporu 
biodiverzity. Návštěvníci zde mohou vidět hadník, broukoviště, 
ježkovník, budku pro netopýra, hmyzí domečky, ptačí budky 
apod. Dále řadu bylinkových a květnatých záhonů, suchých i 
mokrých biotopů nebo sad s původními ovocnými odrůdami. 
Zahrada zároveň slouží k realizaci ekologických výukových 
programů pro děti. Většina nových zahradních prvků a výukový 
altán se zelenou střechou byly vybudovány v rámci česko-
rakouské příhraniční spolupráce v projektu Act Well. Získáním 
plaketky přírodní zahrady dáváme především najevo svoji 
filozofii a podporu myšlenky přírodě blízkého zahradničení bez 
dalšího zatěžování životního prostředí. 
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„Přírodu jsme nezdědili od svých předků, ale máme ji půjčenou 
od svých dětí. A záleží jenom na nás, jak jim ji předáme.“  
 

           Veronika Simandlová, lektorka ekologických programů, 
Chaloupky-Horní Krupá 

 
 
 
Vánoční sbírka pro útulkáčky  
 
Budete dělat vánoční úklid? Třídit a vyhazovat věci, které už 
nepotřebujete? Zvířátka v útulcích by je využít mohla!  
Nejvíce potřebují  
- textil - povlečení, deky, ručníky, osušky, peřiny, polštáře (ne 
matrace) 
- obojky, vodítka, hračky pro psy/kočky, misky, pelíšky - vše co 
už nepotřebujete pro svého psa či kočku 
- čistící prostředky - Jar, prací prostředky, na podlahu, kýble, 
pytle na odpad 
- stavebniny  
- zdravotnický materiál (savé podložky, náplasti) 
Samozřejmě můžete přispět i krmivem, pamlsky ...  
Pokud doma budete něco mít a budete chtít přispět - prosím 
zkontaktujte mě a domluvíme předání příp. zajistím odvoz.  
Tato sbírka je určena pro občanské sdružení Toulavé Tlapky 
(www.toulavetlapky.cz), nezisková organizace, která pomáhá 
opuštěným  a týraným zvířátkům. 
Za útulková zvířátka předem děkuji !!!! 
Kateřina Brožová, Horní Krupá 144, tel. 721 378 487, 
KackaBrozova@gmail.com, 
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Poplatek za odpady a svozy  v roce 2015 
 

Oznamujeme občanům, že poplatek za odpady na rok 2015 
zůstává stejný jako v tomto roce a bude v této výši: 370 Kč, děti 
do 18 let 90,- Kč a občané starší 65let 185,- Kč ( viz vyhláška 
obce 1/2012). Poplatek za odpady i poplatek ze psů je splatný 
do 30. dubna 2015. 

 
 
Svoz popelnic bude v příštím roce pravidelně vždy v lichý 

pátek v těchto termínech. 
 
Leden  02.01.  16.01.  30.01. 
Únor  13.02.  27.02. 
Březen  13.03.  27.03. 
Duben  10.04.  24.04.   
Květen  08.05.  22.05 
Červen  05.06.  19.06. 
Červenec 03.07.  17.07  31.07. 
Srpen  14.08.  28.08.   
Září  11.09.  25.09.   
Říjen  09.10.  23.10.   
Listopad 06.11.         20.11.  
Prosinec 04.12.  18.12.   

 
 
 
 

Poslední zasedání zastupitelstva obce v tomto roce se  
bude konat ve středu 17. prosince v 19.30 hodin na obecním 
úřadě. 
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Pan MUDr. Neugebauer přijede do Horní Krupé ordinovat 
v letošním roce ještě  v úterý 16. prosince. Pak přijede až po 
novém roce. 
 
 

Na co se můžeme těšit a  jsme srdečně zváni 
 
V pátek 12.12. od 16.°° hodin se v Krupské škole koná druhá 
adventní dílna – výroba skleněné mozaiky.  
  
V neděli 14. 12. v 9.°° se v kulturním domě uskuteční 
adventní koncert s pěveckým sborem z Českého Těšína 
 
Vánoční divadlo dětí v evangelické kostele v neděli 21.12. 
v 10.°° hodin. Děti budou vyprávět o potulných hercích, kteří 
zbloudili v mlze a náhle stanou před temným městem … 

 
 
 
 

V kulturním domě se uskuteční: 
- 31.12. 2014 Silvestrovská zábava 
- 17.01. 2015 Ples žen 
- 07.02. 2015 Ples hasičů 
- 21.02. 2015 Maškarní ples 
- 22.02. 2015 v 17.°° divadlo   
- 01.03. 2015 dětský karneval 
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♣  ♣  ♣  ♣  ♣  

 
Společenská kronika 

za období od posledního vydání Krupských střípků 
 
Významná jubilea: 
Hospodka Josef, 80 let 
Čápová Božena, 86 let 
Jindra Josef, 70 let 
Vágnerová Božena, 80 let 
Calta Jaroslav, 75 let 
Kudla Josef, 80 let 
Musil Vladimír, 70 let 
Halamová Marie, 75 let 
 

   Přejeme pokojné dny. 
 
Narodily se tyto děti: 
Elena Kocourová, Horní Krupá 
Adéla Lacinová, Horní Krupá 
Viktorie Smržová, Horní Krupá 
 

Blahopřejeme a radujeme se z Vašeho dítěte 
 
Vzali se: 
Jiří Votava a Michaela Kárníková 
 

Přejeme mnoho porozumění 
 
 

♣  ♣  ♣  ♣  ♣ 
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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. 
Prosinec  2014 
 
 


