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V minulém týdnu jsme si užívali sice studených, ale krásných zimních 
dnů plných sluníčka. 

Zamrzlé rybníky byly plné bruslařů, kteří využívali přírodní kluziště. 
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Milí spoluobčané,  
 

rád bych vás přivítal u prvních Krupských střípků v roce 2016 
přáním pevného zdraví.  

Zima je dobou odpočinku a zimních radovánek, ale často také 
časem pro přípravu a plánování aktivit pro zbytek roku. Pro starosty 
je to ale také čas přípravy a podávání žádostí o dotace. Během konce 
roku 2015 do dnešních dnů jsme podali žádosti o řadu dotací. 
Žádáme například o dotaci na rekonstrukci mateřské školy (jedna 
žádost již byla podána a druhá z jiného programu se připravuje), dále 
to je žádost o dotaci na opravy silnic, výstavbu sběrného dvora, 
opravu márnice na hřbitově, opravu výminku, výstavbu dětského 
hřiště, nebo osázení svahu u fotbalového hřiště a výsadbu stromů. 
Žádali jsme také o příspěvek na kulturní akce. 

V současné době připravujeme další žádosti o dotace na 
pořízení nového hasičského vozidla a opravu hasičské zbrojnice. 
V přípravě jsou také projekty na revitalizaci parku a opravu sauny. 

 
 

OBECNÍ SLAVNOST 
 

Rád bych jménem obecního úřadu už předem pozval všechny 
občany na oslavu výročí 730 let od založení Horní Krupé, která bude 
spojena s představením nového znaku a praporu obce. Oslava se 
uskuteční 23. července 2016 na prostranství před kulturním domem. 
K tanci a poslechu zahrají Božejáci a kapela Rockovina. Pro děti bude 
k dispozici skákací hrad a chybět nebude bohaté občerstvení. Všichni 
jste srdečně zváni. 

 
 

Co dalšího v kultuře  2016 
 

V letošním roce se po proběhlém Babském plese můžete 30. 
ledna těšit na maškarní průvod a týden na to 6. února bude hasičský 
ples, kde zahraje kapela Starý Klády. Na maškarní průvod naváže 27. 
února také maškarní bál.  



3 

 
V sobotu 30. ledna od 18.°° hodin – Cestománie – o své zážitky 
z cestování po Íránu se s námi podělí Mgr. Libor Drahoňovský 
  
V neděli 14. února v 16.°° hodin se v sále kulturního domu 
uskuteční divadelní hra:  
„Osamělé večery Dory Němcové“  v podání ADIVADLA –  pořádá 
Obecní knihovna s obecním úřadem. 
 
V neděli 6. března – dětský karneval 
 

 
 

Co se týče kulturního domu  rád bych informoval občany, že 
rozhodnutím zastupitelstva obce je zakázáno kouření v celém 
kulturním domě včetně vestibulu. Tento krok není svévolné počínání 
zastupitelstva, ale pouze naplnění zákona č. 379/2005 Sb., konkrétně 
§ 8, odst. 1a, a § 9a, který zakazuje kouření ve veřejně přístupných 
budovách s úřadem územně samosprávních celků. Důvodem pro naše 
rozhodnutí bylo také ochránit děti, které navštěvují v týdnu kroužky 
v kulturním domě. Věřím, že toto opatření nebude mít vliv na 
návštěvnost akcí v KD a bude přijato s pochopením stejně jako 
dřívější zákaz kouření na sále. Vzhledem k vývoji, např. ohledně 
protikuřáckého zákona, by tento krok byl dříve nebo později 
nevyhnutelný.   

Václav Lacina, starosta 
 
 
 

Tříkrálová sbírka  
 

Během Tříkrálové sbírky 2016 byla ve všech částech naší obce 
vybrána částka 19 849,- Kč. Pořadatelé děkují. 
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Lampiónový průvod na Zálesí  
 

Již po několikáté se na podzim v Zálesí konal lampiónový 
průvod s bohatým programem, který dospělí připravili pro děti. Hojná 
účast nejenom ze Zálesí svědčila o tom, že je to zdařilé setkání. 
Všichni se těší zase za rok. 

 

 
 
 

     
PARCELY KAMENNÁ II 
 

Parcely v lokalitě Kamenná II., jsou v současné době již 
zasíťovány a nyní probíhají kolaudace jednotlivých sítí.  Štěrková 
komunikace by měla být hotova do konce března 2016. Finální vrstvu 
silnice, včetně chodníků, osvětlení a výsadeb budeme realizovat 
zřejmě na jaře 2017. V letošním roce bude provedeno ještě 
dokončení zasíťování lokality, kde jsou tři parcely. 
Pokud by měl ještě někdo z občanů zájem o parcelu, prosím, ať se 
dostaví na obecní úřad. V současné době je k dispozici 6 zasíťovaných 
a 2 dosud nezasíťované parcely.  
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INVESTICE A AKCE 2016 
 

Investiční akce v letošním roce budou záviset na 
poskytnutých dotacích. Nyní probíhá rekonstrukce vnitřních prostor 
hasičské zbrojnice, kde došlo k výměně oken a dveří, výměně dlažeb, 
WC a umyvadel.   
Jako další bude následovat například výstavba sběrného dvora, 
rekonstrukce výminku (rekonstrukce vnitřních místností již probíhá) a 
výměna střešní krytiny. V mateřské škole dojde k opravě dlažeb, 
střechy a vybudování nového chodníku k parkovišti (v případě získání 
dotace bude samozřejmě následovat celková rekonstrukce). Dále 
budeme opravovat silnice a další obecní majetek. Budeme také 
dosazovat stromky po větrné a kůrovcové kalamitě. 
 

 
 

♣  ♣  ♣  ♣  ♣ 
 

Společenská kronika 
za období od posledního vydání Krupských střípků 

 
Významná jubilea: 
Pospíchalová Zdeňka, 87 let 
Caltová Jarmila,  85 let 
Jindrová Marie, 70 let 
Bártová Anna, 75 let 
Kroupová Božena, 80 let 
Bořilová Marie, 70 let 
Štěrba Daniel, 86 let 
Wágner Josef, 80 let 
Jindrová Eva, 80 let 
Čápová Božena, 87 let 
Žák Miloslav, 80 let 
Votava Jan, 75 let 
Musilová Květa, 70 let 



6 

Blažková Miluška, 75 let 
Bukovský Jiří, 80 let 
Kolařík Václav, 91 let 
Rasocha Bohuslav, 95 let 
 

   Přejeme pokojné dny. 
 
Narodily se tyto děti: 
Petr Pešek, Horní Krupá 
Martin Hospodka, Horní Krupá 
Štěpánka Fořtová, Zálesí 
Martin Machka, Horní Krupá 
Vanesa Jindrová, Horní Krupá 
Adéla Čertnerová, Horní Krupá 
 

Blahopřejeme a radujeme se z Vašeho dítěte 
 
Vzali se: 
Petr Roček a Kateřina Červená 
Šimon Beran a Kamila Beranová 
Petr Staněk a Lenka Smětáková 
Pavel Popek a Pavla Kroupová 
Milan Žaluda a Romana Vyšinská 
Monika Jindrová a Jiří Štefánek 
 

Přejeme mnoho porozumění 
 

Zemřeli: 
Marie Konfrštová, Horní Krupá 
Adolf Němec, Horní Krupá 
Alena Blažková, Horní Krupá 

 
Vzpomínáme spolu s Vámi 

 
♣  ♣  ♣  ♣  ♣ 
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Poplatek za odpady a svozy  v roce 2016 
 

Oznamujeme občanům, že poplatek za odpady na rok 2016 
zůstává stejný jako v minulém roce a je  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 2016. 

 
 
Svoz popelnic bude v tomto roce pravidelně vždy v sudý pátek 

v těchto termínech. 
 
Leden  15.01.  29.01. 
Únor  12.02.  26.02. 
Březen  11.03.  25.03. 
Duben  08.04.  22.04.   
Květen  06.05.  20.05 
Červen  03.06.  17.06. 
Červenec 01.07.  15.07  29.07. 
Srpen  12.08.  26.08.   
Září  09.09.  23.09.   
Říjen  07.10.  21.10.   
Listopad 04.11.         18.11.  
Prosinec 02.12.  16.12.    30.12. 
 
 
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 

Žádám všechny občany o důsledné třídění odpadů, které 
odvážíte do kontejnerů na statku. Na místě se bohužel objevují také 
věci, jako pohovky, nebo pneumatiky. Na tyto odpady jsou 2x ročně 
připraveny kontejnery na objemný odpad – o datu jarního svozu 
budete informováni.  
 

Dále bych rád informoval občany o možnosti odkládat 
veškeré vysloužilé elektrozařízení též na statek do průjezdu – peníze 
z jeho prodeje poslouží hasičům na nákup vybavení. Jakmile bude 
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dokončen sběrný dvůr v čp. 9, bude na místě připraven na 
elektroodpad kontejner. Prosím o odkládání pouze kompletních 
zařízení.  

     Václav Lacina, starosta 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
Leden 2016 

mailto:obec@hornikrupa.cz

