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Milí spoluobčané. 
Vítám Vás v tomto jarním čase u prvních letošních Střípků.  
 
 
Nejprve bych vás rád seznámil s DOTACEMI, které letos obec podala, 
nebo se podat chystá. V první řadě čekáme na vypsání výzev na 
rekonstrukci mateřské školy. Dále na rekonstrukci hasičské zbrojnice 
a pořízení hasičského vozidla. Pokud zůstaneme u hasičů, tak pro ně 
jsme ještě podali žádost o dotaci na opravu a údržbu techniky a 
podáme žádost na pořízení zásahové obuvi.  
Dále jsme podali a již získali dotaci na údržbu a zpevnění památné lípy 
u cyklostezky poblíž rybníku Pilský. Z programu Ministerstva 
zemědělství máme podanou žádost na opravu hřbitovní zdi a také na 
vybudování odpočinkového místa na fotbalovém hřišti. To se bude 
skládat ze zpevněné plochy s lavicemi, stolem s přístřeškem, 
odpadkovým košem a stojany na kola. Na podobné odpočinkové 
místo jsme podali dotaci i z Fondu Vysočina. To se ale bude nacházet 
na kopci Trčolec poblíž místa, kde je umístěn zbytek rozběhové dráhy 
na rogalo. 
Letos proběhne také stavba chodníku, který bude navazovat na 
naposledy zrekonstruovanou část chodníku podél kapličky a bude 
končit na konci obce. Na tuto akci chceme získat prostředky 
z Programu obnovy venkova Vysočiny. Z Fondu Vysočiny budeme 
žádat také o dotaci na pořízení zálohovacího serveru a antivirových 
programů na Obecní úřad a do knihovny.  
 
INVESTICE  
Největší letošní investicí, která nyní probíhá a bude končit do 
poloviny května, je dokončení komunikací a chodníků na Kamenné. 
Stále ještě zbývají volné parcely, tak pokud máte zájem, kontaktujte 
starostu obce. 
Dále probíhá také likvidace bývalého statku naproti kulturnímu 
domu. Suť bude rozdrcena, přetříděna a použita na opravy obecních 
cest. V celém prostoru bude zaseta tráva. Cílem je, aby tento prostor 
byl upraven a připraven pro případné další projekty. 
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Letos proběhne i stavba nového chodníku v mateřské škole a opravy 
chodníků v parku. Na příští rok připravujeme stavbu chodníku od 
Kuberů okolo Ročků. 
Opravou nyní na jaře projde také lochneska, o které si můžete 
v těchto Střípkách přečíst článek. Ocelová konstrukce, která se 
nachází u skladu loděk, bude demontována a přemístěna do Krupé. 
Bude doplněna o lana, kruhy a další vybavení, aby mohla sloužit pro 
sportovní vyžití místní mládeže. 
Úpravami projde i sjezdovka. V plánu je snížení hrany kopce a 
přemístění zeminy do paty tak, aby bylo lyžování bezpečnější a sníh 
se nesfoukával dolů. Dále budou také upravovány překážky pro 
mountainboardy. 
 
POZEMKOVÉ ÚPRAVY 
V letošním roce pokračují pozemkové úpravy. V těchto dnech bylo 
dokončeno zaměřování hranic obvodu katastru.  Během léta by 
projektanti měli již začít pracovat na samotných pozemkových 
úpravách. V této souvislosti připravuje obec tzv. plán společných 
zařízení. Tento plán obsahuje všechny úpravy, které se týkají obce 
jako takové a budou sloužit pro její občany. Jedná se například o nové 
cesty, místo pro výstavbu čističky odpadních vod, místo pro nové vrty 
na vodu, poldry apod. Proto bych chtěl požádat i vás občany – pokud 
máte nějaký nápad v této souvislosti (například víte o místě, kde při 
deštích voda vymývá často pole apod.) přineste svůj návrh na Obecní 
úřad, abychom měli připravenou co největší škálu návrhů pro 
projektanty. 
 
ODPADY 
Děkuji vám, že víceméně odpovědně třídíte odpady na sběrném 
dvoře. Dvůr bude doplněn v jarních měsících o box na odkládání knih, 
které nyní končí v kontejneru s papírem a je to škoda, protože by si 
z nich mohl ještě někdo vybrat. Do sběru je také třeba z knih odtrhat 
pevné vazby. 
Objevují se dotazy, kam vyvážet stavební suť. V současné době 
nemáme žádný prostor, kde by mohla být suť umístěna. Stejná 
situace se týká i zeminy. Nevyvážejte prosím bez předchozího 
povolení zeminu a stavební suť na obecní pozemky. 
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Poslední téma, kterému se musím věnovat, jsou exkrementy po 
psech. Chtěl bych apelovat na občany, kteří chodí venčit svoje psy 
cestou za školku směrem k Lysnímu mlýnu. Na této cestě a 
v přilehlém okolí se pravidelně vyskytuje množství exkrementů od 
větších psích plemen. Majitelé určitě vědí, koho mám na mysli. Chci 
vás poprosit, zajděte se svým psem pro vykonání potřeby do lesa, 
nebo na louku. Tuto cestu využívají denně pro své procházky 
maminky s kočárky a děti z mateřské školy. Buďte ohleduplní ke svým 
spoluobčanům. Pro připomenutí – v obci stále platí vyhláška z roku 
2006 o pohybu psů a povinnosti uklízet jejich exkrementy. Děkuji za 
dodržování. 
 
Přeji vám příjemné jaro. 

Václav  Lacina, starosta 
 

 
 
Jaro v ekocentru Chaloupky 
 
Jaro přišlo a my ho vítáme s otevřenou náručí! Programem „Nesu, 
nesu Morenu“, v němž mimo jiné vynášíme zimu za ves, nám započal 
rušný kolotoč následujících dní a týdnů. Až do konce školního roku 
máme naplněnou kapacitu a rychle se plní i termíny čtyř běhů našich 
letních táborů. Zájem dětí nás moc těší, protože je důkazem toho, že i 
v dnešní „době elektronické“ si děti stále ještě užívají čas strávený 
v přírodě.  
Z akcí, které u nás proběhly v uplynulých týdnech a měsících, určitě 
stojí za zmínku tábor „Zimní hrátky o století zpátky“, který jsme 
zorganizovali o jarních prázdninách. Na dvacet dětí se během čtyř 
dnů proměnilo v děti před sto lety – jezdily na pytlích naplněných 
slámou, draly peří, šily, tloukly máslo, pekly chlebánky, pomáhaly 
v kuchyni i odpočívaly na peci.  
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V polovině března se naše centrum otevřelo regionálnímu setkání 
křesťanského dorostu Církve bratrské – během dne si kolem 60 dětí a 
dospělých vyzkoušelo to nejlepší z našich programů o chlebu a mléce. 
V pátek 24. 3. vyrazilo na 60 zájemců v rámci komentované vycházky 
„Soví houkání“ do okolí zříceniny hradu Ronovec. Jejich cílem bylo 
slyšet, nebo dokonce spatřit, naši nejmenší sovu - kulíška nejmenšího 
- což se po hodině chození lesem opravdu podařilo. Kulíšek se nechal 
nejen slyšet, ale sedícího na smrku si ho mohli přítomní dokonce i 
prohlédnout! 
Ani v nadcházejícím čase nezapomínáme na akce pro veřejnost. Jako 
první se uskuteční Velikonoční dílna pro děti i dospělé, a to v pátek 7. 
4. od 16:00 – 18:00. Na programu je výroba originálních šitých 
tulipánků, které projasní každou domácnost; pro malé děti máme 
připravenou jednodušší variantu. V pátek 21. 4. od 16 hodin 
organizujeme ve spolupráci se SEM Slunečnice jarní úklid okolí Horní 
Krupé. Po úklidu si společně opečeme buřty u ohýnku, a kdo ví, 
možná přijde i něco navíc ;-). V závěru školního roku, v rámci 
„Víkendu otevřených zahrad“, proběhne v neděli 11. 6. komentovaná 
prohlídka naší přírodní zahrady. Ve stejný den bude slavnostně 
otevřena nová „učitelská místnost“, ve které se uskuteční přednáška 
o starých venkovských školách a loutkové divadlo pro děti.  
Informace o naší činnosti a fotky, které budeme průběžně 
aktualizovat, nově najdete ve vývěsní skříňce u obecního úřadu. Už 
teď se těšíme na setkání s vámi. 

Za ekocentrum Chaloupky v Horní Krupé Lenka Šuveríková 
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Lochneska 

 

Je to neuvěřitelné, ale naše hornokrupská lochneska slaví třicetiny. A 
jak to s ní vlastně bylo a kde se tu vzala? 
V roce 1986 se napustilo přírodní koupaliště pod Zálesím, 
vybudované ve spolupráci s tělovýchovnou jednotou a jednotným 
zemědělským družstvem Horní Krupá. Byla to součást volebního 
programu obce, a brigádnické hodiny, které tu děti, mládež, hasiči, 
ženy a myslivci odevzdali, už dneska nikdo nespočítá. 
V té době bylo populární ekologické hnutí Brontosaurus se svým 
typickým logem. Také se často v časopisech objevovaly „snímky“ 
z pátrání v jezeře Loch Ness. A tak se to nějak spojilo a byl tu nápad 
umístit na nové koupaliště poutač – vodního ještěra.  
A nápad se začal realizovat: nejdříve malý model z moduritu pro 
přenesení do skutečné velikosti pomocí sítě. Pak na prostranství za 
kulturním domem vznikala šestimetrová obludička. Kovový skelet 
svářel největší a nedocenitelný kovář pan Standa Wottke, vyplňovali a 
potahovali nadšení hoši Michal Blažek, Marek Calta a Tomáš Votava. 
Finančně se lochneska zajišťovala z hospodářské činnosti 
tělovýchovné jednoty, což byla autodoprava. Stejně tak se vydělaly 
peníze i na ostrůvek s rybářskou baštou. 
V srpnu 1987 se lochneska slavnostně spouštěla na vodu při dětské 
akci rozloučení s prázdninami. Samozřejmě velká zvědavost, jak se 
bude na vodě chovat. Parádně, splnila předpoklady. Vznikl plovoucí 
objekt, na který si mohou plavci vylézt a i když je jich skupina a 
rozhoupají ji, nepřevrátí se, ale vrací se do původní polohy. Přitahuje 
pozornost a je s ní veselo. 
Je jisté, že zub času hlodá a nejenom on. I zvídaví jedinci rádi 
zkoumají, co je uvnitř lochnesky – takže skoro každých osm let údržba 
a nátěr. Ale stále je tu a žije.  
A tak co je tedy uvnitř? 

- Obrysový tvar s páteří tvoří trubkový rám 

- Na rámu přivařená armovací síť 

- Tvar tvoří armovací drát přivařený po 30 cm k rámu, pak 

podélně k příčným profilům 

- Vzniklé přehrady vyplněné deskovým polystyrenem 
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- Povrch tvoří skelná tkanina napuštěná polyesterovým 

lepidlem 

Vše provázeno předlouhým broušením a tmelením, pak konečný 
nátěr. 

To si pěkně pohráli.      
   Zapsala Ludmila Prchalová 

 
 

 

 
 
 
 
 

VEMDEJ žije. 
 
Je obdivuhodné, jak se prostor VEMDEJ stal součástí života naší obce. 
Kolik se v něm vystřídá občanů, dětí, návštěvníků. Kolik se v něm 
najde věcí, které už někdo nepotřebuje, a kolik těch, které se zase 
hodí někomu jinému. To je skvělé. 
Chtěli bychom ovšem připomenout, že do VEMDEJ dáváme věci, 
které sice už nepotřebujeme, ale jsou funkční. Také připomínáme, že 
v celém prostoru udržujeme pořádek, aby pro každého návštěvníka 
byl příchod příjemný. 
Zvlášť děkujeme občanům, kteří nejenom přijdou, něco přinesou, 
něco odnesou, ale také dají do pořádku a uklidí, co sami nerozházeli a 
tím dávají příklad pro ostatní. 
Děkujeme všem, kteří i na jiných obecních místech (prostory kolem 
kontejnerů, záhon u kulturního domu, na návsi apod.) udržují 
pořádek a přiloží ruku k dílu, kde je potřeba.  
Všech takových občanů si velmi vážíme a děkujeme jim.  

Jana Horáková 
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Chci napsat do Střípků poděkování Milušce Beranové. Takové 
obyčejné, co jsem jí už nestačila říct. Moc děkuji za práci pro 
knihovnu jí i její rodině. Děkuji za to, jak byla vždycky veselá, za její 
statečnost a schopnost ještě povzbuzovat nás ostatní.  
 
V knihovně vzpomínáme s láskou. 

Lída Cicková a čtenáři. 
      

 

 

 
 

 

 

 

 

Poděkování panu Kučerovi, bytem Horní Krupá. 
Dne 26.12. 2016 se nám porouchal kotel. Požádali jsme pana Kučeru, 
který byl velice ochoten nám pomoci ve svízelné situaci. Na druhý 
den přivezl nový kotel a za odpoledne ho namontoval. Mohli jsme  
znovu topit.  
Touto cestou mu velice děkujeme. 

Rodina Jindrova, Horní Krupá  98 
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♣  ♣  ♣ ♣  ♣ 

 
Společenská kronika 

za období od posledního vydání Krupských střípků 
 

Významná jubilea: 
Kolařík Václav, 92 let 
Kudlová Marie, 75let 
Beranová Miluše, 80 let 
 

   Přejeme pokojné dny. 
 
Narodily se tyto děti: 
Dorota Volárová, Horní Krupá 

 
Blahopřejeme a radujeme se z Vašeho dítěte 

 
Vzali se: 
Pavel Provazník a Jitka Beranová 
Jindřich Calta a Iva Ledvinková 
(Zapomněli jsme uvést v minulém čísle, omlouváme se). 
Miroslav Švec  a Jana Petrovičová 

 
Přejeme mnoho porozumění 

 
Zemřeli: 
Jana Česalová, Horní Krupá 
Miloslava Beranová, Horní Krupá 
Lydie Heroldová, u dcery v obci Skuhrov 
 

Vzpomínáme spolu s Vámi 
 

♣  ♣  ♣  ♣  ♣ 

 

 

Oprava k minulému číslu:                                                                                 
Narozený David Jindra se jmenuje David Vondráček. Omlouváme se. 
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Vánoční šachový turnaj - poděkování. 
Ve dnech 28. - 30. prosince se v hostinci v Rozsochatci konal již 22. 
ročník vánočního šachového turnaje. Vlivem nemocí a pracovních 
povinností se zúčastnilo pouze 6 hráčů. O zajímavé a vyrovnané 
partie však nebyla nouze. Organizátoři děkují všem zúčastněným, 
sponzorům (BALVIZTu, pivovaru Havlíčkův Brod, obecním úřadům 
v Rozsochatci, Dolní Krupé a Horní Krupé, Mistní lidové knihovně 
v Dolní Krupé a hostinskému panu Martinu Štěpánovi ) a paní Lence 
Hyršové, kronikářce obce Rozsochatec. 

Aleš Dobrovolný 

 
 

Svoz popelnic bude v roce 2017 pravidelně vždy  
v sudý pátek v těchto termínech. 

Leden  13.01.  27.01. 
Únor  10.02.  24.02. 
Březen  10.03.  24.03. 
Duben  07.04.  21.04.   
Květen  05.05.  19.05 
Červen  02.06.  16.06.  30.06. 
Červenec 14.07  28.07. 
Srpen  11.08.  25.08.   
Září  08.09.  22.09.   
Říjen  06.10.  20.10.   
Listopad 03.11.         17.11.  
Prosinec 01.12.  15.12.    29.12. 

 

 
Poplatek za odpady v roce 2017 
Oznamujeme občanům, že poplatek za odpady na rok 2017 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 2017. 
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V pátek  7.4. 2017  se uskuteční sběr objemného odpadu. 
Kontejner na objemný odpad bude umístěn ve sběrném dvoře a tam 
bude možné odpad dovézt a uložit.  
Do kontejneru  nevhazujte lepenku, eternit a pneumatiky.  
 
 
Svoz nebezpečných odpadů z domácností se uskuteční ve středu  24. 
května 2014 od 17.30 do 17.45 hodin u kulturního domu. 

 
 
Sbírka použitého ošacení  
Sbírka použitého ošacení a potřeb pro domácnost pro Diakonii 
Broumov se uskuteční první týden v květnu.   

Věci, které je možné dát do sbírky: 

 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské a dětské) –
nepoškozené s fungujícími zipy 

 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně 
poškozené 

 Záclony, závěsy - nepoškozené 

 Látky – (minimálně 1 m², prosíme, nedávejte nám 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 

 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti 

 Menší elektrospotřebiče -  mohou být i nefunkční 

 Knihy 
Věci do sbírky můžete nosit do prostoru VEMDEJ v týdnu od  
1.  do 7. května 2017. Věci zabalte do igelitových pytlů nebo krabic, 
aby se transportem nepoškodily. 

Děkujeme. 
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Připomínáme občanům, že mohou stále zanechávat a doručovat svá 
telefonní čísla na Obec pro zasílání SMS hlášení. 

 
 

 
 

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 fotografovala Jana Horáková 
Distribuováno zdarma do všech schránek. Pokud jste časopis 
nedostali, přihlaste se na OÚ, kde je k dispozici. 
Duben 2017 

mailto:obec@hornikrupa.cz

