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Máš má ovečko dávno spát, 
i píseň ptáků končí, 

kvůli nám přestal vítr vát  
jen můra zírá zvenčí, 

já znám její zář,  
tak vyhledej skrýš 
zas má bílej plášť 
a v okně je mříž. 

 
 

Z písně Pavla Dydoviče Bláznova ukolébavka 
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Milí spoluobčané,  
v současném vydání našeho krupského zpravodaje bychom vás rádi 
informovali o akcích, které budou v naší obci probíhat, a dále se 
budeme věnovat dotacím, parcelám, odpadům a dalším praktickým 
záležitostem. 

 
 

DOTACE 
 
V letošním roce jsme zatím obdrželi dotaci z Programu obnovy 
venkova Vysočiny, za kterou probíhá rekonstrukce výminku čp. 62. 
Interiér je kromě podlah hotov a během léta bude vyměněna střecha 
a opravena fasáda. 
Dále jsme získali dotaci ze Státního fondu životního prostředí na 
vybudování sběrného místa v sousedství výminku. V současné době 
probíhá výběrové řízení a stavbu bychom chtěli realizovat do konce 
srpna. 
Jako poslední jsme získali příslib finančních prostředků na vybudování 
dětského hřiště u nové zástavby nad řadovkou. To by mělo být 
hotovo do poloviny července. 
Požádáno máme o dodávkové vozidlo pro místní hasičský sbor a 
rekonstrukci MŠ. Zde zatím výsledky nejsou známy.  
V přípravě je projektová dokumentace na revitalizaci parku a 
rekonstrukci sauny. Připravujeme také opravy cest a podobně.  
 
Co se týká realizace akcí, na které jsme dotaci bohužel nedostali, tak 
během letošního léta proběhne pouze rekonstrukce silnice „Pod 
Hospodkovými“, na kterou je již vybrán zhotovitel a vydáno stavební 
povolení a oprava silnice vedle Ročkových u transformátoru. 
V neposlední řadě bude také opravena márnice na místním hřbitově. 
 
PARCELY „KAMENNÁ“ 

 
Všechny inženýrské sítě na Kamenné jsou v době vydání těchto 
Střípků již zkolaudovány a zbylé parcely připravené k prodeji a 
výstavbě. Pokud jsou ještě zájemci o stavební parcelu, přihlaste se na 
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Obecním úřadě. Finální vrstva komunikace včetně chodníků a zeleně 
se bude realizovat v příštím roce. 
 
 
AKCE V OBCI 

 
Nejbližší akcí, na kterou bych vás chtěl pozvat, je Speedyho zábavné 
odpoledne, které pořádáme společně s firmou Metropolitní, s.r.o a 
které proběhne na dětském hřišti před obecním úřadem v neděli 26. 
června od 14. hodin. Na programu budou hry o ceny, hudba, 
malování na obličej a k dispozici bude například skákací hrad a 
drobné občerstvení. 
 
V sobotu 2. července se na sjezdovce u koupaliště uskuteční závody 
ve sjezdu na mountainboardech. Chybět nebude občerstvení a večer 
koncert. 
 
Největší letošní událostí budou oslavy 730 let od založení obce 
spojené s představením nového znaku obce. Znak představí mimo 
jiné poslankyně Jana Fischerová. Oslavy proběhnou 23. července na 
prostranství před kulturním domem. Začátek je plánován na 13:00 
hodin, po kterém bude odhalen nový obecní znak a vlajka. Poté 
vystoupí místní zpěváci a po nich bude následovat kapela Božejáci, 
která bude hrát do asi 18:30 hodin. Od 19:00 hodin zahraje místní 
kapela Rockovina.  Pro děti bude připraven skákací hrad a ukázky 
hasičské techniky. Všichni jste srdečně zváni. 
Nový znak je k vidění i na nových webových stránkách obce na 
www.hornikrupa.cz . 
 
 
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI 

 
V návaznosti na nové sběrné místo na odpady, které bude 
zprovozněno do září letošního roku, a na každoroční komplikace při 
sběru objemného a nebezpečného odpadu, bych rád připomněl 
pravidla pro sběr odpadů a rozdělení jednotlivých druhů: 

http://www.hornikrupa.cz/
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Směsný odpad 
Směsný komunální odpad je ukládán do popelnic, jež jsou vyváženy 
Technickými službami Havlíčkův Brod. Rád bych upozornil na 
skutečnost, že někteří spoluobčané stále ještě nemají ani jednu 
popelnici a nechávají odpad před domem v plastových pytlích. Tento 
odpad nejsou TS povinny vyvážet. Množství směsného odpadu (i přes 
úspěšné třídění) stále roste (a to nejen u nás). V souvislosti 
s omezením skládkování po roce 2021 je možné, že dojde k platbě za 
směsný odpad nikoliv za osobu, ale za množství. Proto bych chtěl 
apelovat na spoluobčany, aby třídili co nejvíce a poděkovat těm, kteří 
třídí.  
 
Druhotně využitelné odpady 
Vybudováním sběrného místa se pro vás zkvalitní možnost třídění a 
ukládání druhotně využitelných odpadů. Na novém místě u čp. 62 
budou k dispozici kontejnery na stávající odpady – to je plast, kartóny 
a tiskoviny. Dále přibude kontejner na bioodpad, železný šrot a 
hliníkové obaly. Obec bude v době svozu směsného odpadu svážet 
v Horní Krupé samozřejmě i plasty a papír tak jako doposud. Jen bych 
chtěl poprosit, abyste nám nechávali odpad pokud možno v pytlích 
nebo svázaný z důvodu lepší manipulace (vesničky mají kontejnery). 
 
Elektrozařízení 
Na sběrném místě bude také připraven kontejner na vysloužilé 
elektrozařízení. Tento odpad vykupuje firma Electrowin a celý výtěžek 
putuje pro místní hasičský sbor. Elektrozařízení je třeba odevzdávat 
KOMPLETNÍ. Pokud chybí napájecí šňůra, nevadí. Ale pračku bez 
motoru a čerpadla nám recyklační firma neodveze. Nosit můžete vše 
co je na elektrický proud – kávovary, žehličky, pračky, TV, lednice, 
mrazničky. Již nyní můžete ukládat elektrospotřebiče na statek 
naproti kulturnímu domu. 
 
Objemný a nebezpečný odpad 
Dvakrát ročně provádí obec sběr objemného a nebezpečného 
odpadu. 
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Pro usnadnění rozlišení, kam který odpad zařadit se prosím orientujte 
podle níže uvedeného rozdělení: 
 
Objemný odpad: linoleum, polystyren, nábytek, ošacení a textil, 
sanitární keramika, vše ze dřeva, sklo, které se nehodí do barevného 
kontejneru. 
 
Nebezpečný odpad: barvy, laky, asfalt, olej, nafta a veškeré obaly od 
uvedených látek, pneumatiky, žárovky a zářivky. 
 

 
SMS ZPRAVODAJ 

 
Rád bych znovu upozornil občany na novou službu, díky které můžete 
dostávat informace hlášené obecním rozhlasem do svého mobilu 
formou zprávy SMS. Služba je bezplatná – stačí doručit vaše tel. číslo 
na Obecní úřad. 
 
ZÁBORY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

 
Musím upozornit na nešvar, který se stále v naší obci vyskytuje. Je jím 
nepovolené ukládání materiálu (převážně dřeva) na obecní pozemky.  
Z hlediska rovného přístupu ke všem občanům a nemožnosti tyto 
obecní majetky vlivem složeného materiálu správně udržovat, žádám 
všechny dotčené spoluobčany, aby uvedli obecní pozemky, na 
kterých mají složený materiál a nemají k tomu od nás povolení, do 
původního stavu do konce letošního roku. 
Je přece v zájmu nás všech, aby veřejná prostranství v naší obci byla 
upravená a vzhledná. 
 
 
OSTATNÍ 

 
Pokud má někdo zájem o samovýrobu palivového dřeva v menším 
množství, prosím ozvěte se na Obecní úřad.  Dále vyzývám zájemce o 
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letní brigádu u obce, která spočívá zejména v sekání trávy, vyžínání 
v lese, natírání apod., aby nás kontaktovali. 
 
Příjemně prožité léto vám přeje 

váš starosta, Václav Lacina 
 
 

 
 
 
 
Co nového v Krupské škole na Chaloupkách 
 
Ekocentrum Chaloupky Horní Krupá s přicházejícím koncem školního 
roku začíná bilancovat. Výukové programy připravované pro školy a 
mateřské školky navštívilo od ledna do 15. června letošního roku na 
1500 dětí. Do konce června budeme realizovat ještě 8 programů pro 
různé školní třídy, 27. června i pro žáky ZŠ Dolní Krupá. Již se na ně 
těšíme. 8. června u nás v ekocentru proběhla přírodovědná soutěž 
pořádaná ve spolupráci s DDM Junior Chotěboř.  Téměř 70 
soutěžících dětí ve třech věkových kategoriích bojovalo o umístění ve  
4 soutěžních disciplínách – určování rostlin a živočichů, praktické 
úkoly, přírodovědná stezka  a doplňkové úkoly. 
V dubnu a v květnu jsme připravovali dvoudenní semináře s názvem 
„Péče o školní zahradu s využitím prvků přírodních zahrad“. Seminářů 
se zúčastnili pedagogové z kraje Vysočina, Pardubického a 
Středočeského kraje. 
Spolu se SEM Slunečnice jsme pořádali několik akcí pro veřejnost. 
Letos 18. března proběhla např. Velikonoční dílnička, kde jsme 
vyráběli panenky „vajeny“ z kukuřičného šustí.  Na výpravu „Soví 
houkání“ jsme se letos vydali v podvečer 11. března.  Beseda o životě 
sov doprovázená fotografiemi a soví soutěží v teple kamen Krupské 
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školy byla příjemná. Na jedné fotografii spal malý kalous na kmeni. Co 
myslíte, spadne? Spadl. Na další fotografii byl důkaz. Následovala 
výprava do lesa za posloucháním a pozorováním sov. Sovy se však 
letos před očima i ušima účastníků dokonale ukryly.  
Z přírodovědných naučných výprav představím ještě každoročně 
pořádaný „botanický výlet“, který letos připadl na 22. 5., a který 
účastníky zavedl na louky v okolí České Bělé. Přes 30 dospělých 
zájemců o květinové botanické putování, 7 dětí a 4 psi se vydali na 
kole nebo pěšky na vlhké louky s jarní květenou - prstnatcem 
májovým, kozlíkem dvoudomým a dalšími rostlinnými poklady.  Na 
závěr jsme se seznámili s nerostnými poklady okolí České Bělé. 
Někteří účastníci se snažili využít příležitosti a „zbohatnout“ 
rýžováním zlata jako ve středověku. Den Země jsme oslavili jako 
každoročně brigádou na úklid přírody v rámci akce Čistá Vysočina. 
Brigáda proběhla v pátek 22. 4. a v neděli 24. 4. jsme připravili 
komentovanou vycházku o krajině do  okolí Horní Krupé. V červnu  
jsme v rámci celostátní akce Víkend otevřených přírodních zahrad 
představili zájemcům naši přírodní zahradu. Pokud byste měli zájem o 
informace o přírodním zahradničení, přijďte navštívit naši zahradu, 
která je volně přístupná, nebo navštivte výstavu s názvem „Přírodní 
zahrada-jednota v rozmanitosti rozmanitost v jednotě“, která se koná 
v Havlíčkově Brodě v budově MÚ V Rámech v průběhu června ve 
spolupráci s odborem životního prostředí MÚ Havl. Brod. 
 Již nyní se těšíme na léto a připravujeme Krupské prázdniny. Na 
přihlášené rodiče s malými dětmi čeká program “Za humny je drak“. 
Pro děti školního věku chystáme Krupský letní příměstský tábor 
s názvem „Cestou do doby rytířské“. 
Na závěr bych touto cestou ráda poděkovala lektorce Anně Férové za 
práci, kterou odvedla při výuce dětí i při práci v ekocentru.  Anna 
pracovala na Chaloupkách 3 roky a letos v srpnu odchází. 
Momentálně Chaloupky zaměstnávají 5 pracovníků, včetně 
zkrácených a časově omezených zaměstnaneckých poměrů.  
 

Iva Kopecká, vedoucí ekocentra Chaloupky Horní Krupá 
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♣  ♣  ♣  ♣  ♣ 
 

Společenská kronika 
za období od posledního vydání Krupských střípků 

 
Významná jubilea: 
 
Blažek Miloslav,  70 let 
Caltová Věra, 75 let 
Wottkeová Anna, 70 let 
Beranová Marie, 80 let 
Pospíchalová Zdeňka, 88 let 
Caltová Jarmila,  86 let 
Česal Karel, 70 let 
 

   Přejeme pokojné dny. 
 
Narodily se tyto děti: 
 
Karolína Farková, Horní Krupá 
Miroslav Švec, Horní Krupá 
Anna Staňková, Horní Krupá 
Beata Hospodková, Horní Krupá 
Pavlína Popková, Horní Krupá 
 

Blahopřejeme a radujeme se z Vašeho dítěte 
 
Vzali se: 
 
Marcela Nováková a David Schneider 
 

Přejeme mnoho porozumění 
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Zemřeli: 
Pavel Vokoun, Horní Krupá   

(Zapomněli jsme uvést v minulém časopise, omlouváme se). 
Marie Polívková, Horní Krupá 
Miroslav Polívka, Horní Krupá 
 

Vzpomínáme spolu s Vámi 
 

♣  ♣  ♣  ♣  ♣ 
 

 

 

 
 
 
 

Sbírka použitého ošacení  
 
Diakonie Broumov se na nás obrátila s prosbou o uspořádání 
mimořádné sbírky použitého ošacení a potřeb pro domácnost. 
Diakonie je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro 
občany z okraje společnosti. 
Ke sbírce se připojíme v termínu 4. – 10. července 2016. 

Věci, které je možné dát do sbírky: 

 Veškeré 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, zabalené v krabici 

 Vatové a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří 

 Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou) 

 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové 
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 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti 

 Menší elektrospotřebiče -  mohou být i nefunkční 

 Knihy, časopisy 
Věci do sbírky můžete nosit do prostoru VEMDEJ v týdnu od  
4.  do 10. července 2016. 
Věci zabalte do igelitových pytlů nebo krabic, aby se transportem 
nepoškodily. 

Děkujeme. 

 

 
 

Jak je to s cestovními doklady pro děti? 
 
Informace zaslané z Ministerstva vnitra 
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i 
vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování 
s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států 
Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na 
vlastní občanský průkaz? 
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější 
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do 
hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již 
čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož 
v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti 
cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem 
neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti 
dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž 
stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let. 
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které 
byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo 
Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a 
proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s 
občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí 
Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, 
Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání 
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občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 
5 let. 
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů 
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 
let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s 
dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K 
žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat 
fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání 
žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz 
totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný 
občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo 
rodného listu. 
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí 
maximálně 30 dnů. 
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o 
vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento 
úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší 
informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu 
Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady. 
Informací není nikdy dost 
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme 
se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké 
jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je 
také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii 
mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního 
dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji 
činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců. 
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze 
zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt 
na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci 
„Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“. 

Mgr. Jana Vildumetzová 
náměstkyně ministra vnitra 

pro řízení sekce veřejné správy 
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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. 
Obrázek na titulní straně namalovala Kája Cicková 
Distribuováno zdarma do všech schránek. Pokud jste časopis 
nedostali, přihlaste se na OÚ, kde je k dispozici. 
Červen 2016 

mailto:obec@hornikrupa.cz

