KRUPSKÉ STŘÍPKY
____________________________________
Obecní úřad Horní Krupá
2 / 2017

Dokončený chodník kolem silnice k Dolní Krupé
bude sloužit pro bezpečnost dětí i ostatních chodců.
Naváže na cyklostezku kolem hřiště.

Milí spoluobčané,
vítám vás u podzimního vydání Krupských střípků, připravených
převážně kvůli důležitým událostem, které se uskuteční
v nadcházejícím období. V první řadě se jedná o obnovu katastrálního
operátu v naší obci. Dále se budeme věnovat dotacím, sběrnému
dvoru apod.
Obnova katastrálního operátu
V rámci Pozemkových úprav, které již nyní probíhají v našem
katastru, započala také obnova katastrálního operátu. Jedná se o
zpřesnění a zaměření hranic pozemků a budov uvnitř obce a v lesích,
které nespadají do pozemkové úpravy (téměř všechny lesy). Zástupci
katastrálního úřadu, stavebního úřadu a obce budou provádět šetření
a zaměřování všech hranic pozemků a budov, proto je třeba se na
toto připravit. Řada z vás již obdržela pozvánku na místní šetření.
První začíná již 2. října. Komise a poté geometři zjistí průběh hranice
mezi pozemky a to hlavně podle výpovědí majitelů, sousedů a
případně i podle stávajícího stavu plotů, zdí apod. Pokud se sousedi
mezi sebou nedohodnou na tom, kde hranice má být, tak nebude
vyšetřena a zpřesněna a bude do katastru nemovitostí zavedena jako
„sporná hranice“. Povinností všech majitelů pozemků je označit
hranice svých pozemků – pokud ví, kde vedou. U plotů, zdí apod. toto
není nutné – vychází se ze stavu, který je na místě. Označení je nutné
u míst, kde není jasné, kde hranice vede – trávníky, lesy a jiné. Apeluji
na všechny majitele pozemků, aby se domluvili se sousedy na
průběhu hranice, protože následné zpřesnění má pozitivní dopad pro
zúčastněné strany. Nyní je možná tolerance u hranice cca 2,5 m. Po
zpřesnění to bude cca 25 cm. Nová hranice bude proto zaměřena
mnohem přesněji a kdykoliv bude velmi jednoduché zjistit její
průběh.
Komise zároveň žádá všechny občany, aby nechodili s celou skupinou
a komisí, ale zůstali u svých nemovitostí a vyčkali příchodu komise. Při
obnově katastrálního operátu nelze – na rozdíl od pozemkových
úprav – provádět změny ve vlastnictví pozemků, změny zápisů do
katastru apod. Taktéž je povinností katastrálního úřadu slučovat
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dohromady pozemky, které mají stejného majitele a jsou stejného
druhu.
Dotace
Letošní rok byl na získání dotací poměrně bohatý a doufám, že se
nám bude takto dařit i nadále. Z programu Rozvoje a obnovy venkova
Kraje Vysočina jsme obdrželi dotaci na stavbu chodníku podél silnice
na Dolní Krupou, který končí u silnice na fotbalové hřiště. Z Kraje
Vysočina jsme dále obdrželi dotace na zabezpečení a zálohování
obecních počítačů, kdy byly nakoupeny antiviry, firewally a zálohovací
server. Také jsme získali příspěvek na drobnou techniku do lesa –
pořízena byla motorová pila, křovinořez a postřikovač. Kraj Vysočina
přispěl také na vyhlídkové a odpočinkové místo na Trčolci, které bude
co nevidět dokončeno. Podobné odpočinkové místo vyroste na jaře
také na fotbalovém hřišti – to bylo podpořeno z Ministerstva
zemědělství. Ze stejného resortu jsme získali také dotaci na
rekonstrukci hřbitovní zdi, která proběhne také příští rok. Dotaci na
zabezpečení jsme získali také pro mateřskou školu, kde bude
instalován kamerový systém a světla. Revitalizace se dočkala také
památná lípa u rybníku Pilák u cyklostezky. Na ni nám přispělo
Ministerstvo pro místní rozvoj.
Na příští rok již máme podánu dotaci na dodávku pro převoz
materiálu a osob. Dále budeme podávat žádost o dotaci na chodník
od mateřské školy kolem Ročků a také na plánovanou cyklostezku ke
hřbitovu. Čekáme na vypsání dotace na mateřskou školu a také na
pořízení zásahové dodávky pro hasiče. Vypsána by měla být i dotace
na rekonstrukci hasičské zbrojnice.

Práce na obci
První a zároveň nejviditelnější letošní akcí byla likvidace statku
naproti kulturnímu domu. Jsem rád, že se toto místo uprostřed obce
podařilo proměnit v zelený trávník. Část střešních konstrukcí byla
prodána firmě, která obchoduje se starým dřevem a stavby byly
rozdrceny a roztříděny na stavební materiál. Následně byl prostor
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urovnán a oset trávou. Další jeho využití zatím není jisté a závisí také
na dotačních možnostech. Pokračují práce na rekonstrukci výminku u
č.p. 9. Do konce roku bude hotová fasáda včetně oprav oken a
položení podlahy uvnitř. Dokončen byl chodník do mateřské školy
z parkoviště. Proměnou prošla také sjezdovka – vysoký kopec byl
snížen a z přebytečné zeminy byla upravena pata svahu tak, aby bylo
možno z tohoto kopce lyžovat a aby byla usnadněna údržba. Během
roku probíhaly i práce na údržbě vodovodní sítě, kdy byly vyměněny
některé ventily a další na výměnu čekají. Ještě letos proběhne
výstavba dalšího přístřešku na sběrném dvoře, aby bylo více
kontejnerů pod střechou. Ještě letos také vybudujeme parkoviště na
travnaté ploše naproti hasičské zbrojnici. Opravou prošla také
lochneska, která se již brzy vrátí na vodu.
Chtěl bych také poděkovat brigádníkům z řad místní mládeže, kteří
natřeli o prázdninách většinu hracích prvků v obci a dále zábradlí,
střechy a další.
Odpady
Musím apelovat na některé občany, kteří stále vyhazují na sběrném
dvoře odpady do špatných kontejnerů. Prosím, řiďte se nápisy. Do
kontejneru patří pouze odpady, které jsou na něm vyjmenovány.
Ostatní tam NEPATŘÍ! Dále prosím o soudnost při umísťování
převážně plastů do žlutých kontejnerů po vsi. Pokud jsou již plné, tak
prosím vás o odnesení odpadu na sběrný dvůr! Nenechávejte ho na
zemi u kontejnerů! Nezodpovědné chování zvyšuje náklady na
odpady, které v konečném důsledku pocítíme my všichni v poplatku
za odpady.
Dále zjišťuji, že se na sběrném dvoře objevují odpady, které pochází
z podnikatelské činnosti osob, které nemají s obcí uzavřenu smlouvu
na likvidaci odpadů a mnohdy nemají v obci ani trvalé bydliště.
Upozorňuji, toto je povinnost daná zákonem a ze záznamů
z kamerového systému jasně vidíme, kdo odpady přináší.
Stavební suť a zemina
Stále se objevují dotazy občanů, jak naložit se stavební sutí a
zeminou. Obec v současné době stále nemá možnost, jak zlikvidovat
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stavební suť. Pokud jde o čistou zeminu bez příměsí – tu je možno
ukládat na místo domluvené se starostou. Kamenité zeminy, štěrky
apod. je možno využít na opravy výtluků v polních a lesních cestách –
opět po domluvě se starostou.
Kamenná
V letošním roce byly dokončeny komunikace v lokalitě „Kamenná“ a
vše je již hotovo. Pokud máte zájem o některou ze zbývajících parcel,
tak prosím kontaktujte pracovníky obce.
Václav Lacina, starosta

Střípky z ekocentra Chaloupky
Po krásném slunném létě přišel poněkud deštivý podzim, který nám
však v žádném případě nedopřává čas k zahálení. Už k nám opět
začínají jezdit školky a školy na dopolední výukové programy. Během
září se již uskutečnily i dva semináře pro veřejnost. Tím prvním byly
„Ovocné stromy v sadu a v krajině“, kdy na tři desítky zájemců
navštívily unikátní ovocný sad rodiny Dykyjových v České Bělé.
Druhým seminářem byly „Původní keře a trvalkové výsadby“, během
něhož proběhl i praktický workshop s výsadbou kolem 80 trvalek. Až
půjdete po chodníku kolem naší zahrady, určitě nepřehlédněte tento
nový záhon s ukázkou tří různých typů mulčování, které by měly
zajistit nízkoúdržbovost celé výsadby.
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Rádi bychom vás pozvali na nový výtvarný a lehce dramatický kroužek
pro rodiče s dětmi, který bude od října probíhat v prostorách Krupské
školy. Kroužek je součástí projektu vytvoření komunitního centra
s cílem propojit rodiny na vsi a nabídnout jim společné vyžití.
Oficiálně bude projekt spuštěn od ledna 2018, ale již nyní bychom rádi
oslovili rodiny se zájmem o scházení se a zároveň bychom rádi více
propojili naši činnost s činností obce a místních spolků. V případě
zájmu či dotazů se na nás neváhejte obrátit.
A co nás čeká v nejbližších dnech? V pátek 13. října se uskuteční
tradiční drakiáda pořádaná ve spolupráci se SEM Slunečnice. Budeme
věřit, že větrné počasí nám bude přát stejně jako loni a na louku „Na
Dlouhých“ dorazí početný zástup dětí i dospělých. Čeká vás soutěžení
v pouštění draků, výtvarný koutek a opékání buřtů. Listopad pak
bude měsícem příprav na Vánoce. Již nyní vás srdečně zveme na dvě
adventní dílny, které proběhnou 24. 11. a 8. 12. 2017 v 16 hodin.
Jejich náplň se včas dozvíte z plakátků nebo na našich webových
stránkách. Nejvíce nás samozřejmě zaměstnají programy pro školy.
Kromě tradičního programu s názvem „Ochutnejte vánočního kubu“,
jsme letos připravily i dva nové: pro MŠ „Půjdem spolu do Betléma“ a
pro ZŠ „Veselé Vánoce“, což je program, který dětem ukáže rozdíly v
oslavách Vánoc ve světě, přičemž se společně zamyslíme i nad jejich

6

poselstvím. V novém roce nás čeká „Výlet zimní přírodou“, tedy
komentovaná vycházka do zimní přírody, která proběhne 28. 1. 2018.
Od 26. 2. do 1. 3. 2018 uspořádáme již potřetí 4-denní příměstský
tábor, jehož hlavní náplní bude opět pobyt venku a pozorování zimní
přírody. Na 9. 3. 2018 plánujeme akci „Soví houkání“, 23. 3. 2018
velikonoční dílnu a 20. 4. 2018 Den Země, který bychom tentokrát
chtěli pojmout více jako oslavu než jen prostý úklid okolí (ten sice také
proběhne, ale v jiném termínu). Bližší informace o všech našich
aktivitách najdete na stránkách www.chaloupky.cz a také na obecní
vývěsce, kterou pravidelně aktualizujeme. Zahoďte ostych a přijďte
k nám, rádi vás přivítáme!

Za ekocentrum Chaloupky
Lenka Šuveríková

Konec války a začátek první republiky
V červnu tohoto roku jsme díky pomoci mnoha lidí otevřeli malou
expozici ze života starých venkovských škol. Výstava v Krupské
škole je stálá, tedy pokud se budete chtít přijít podívat, rád vás
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provedu. V příštím roce si budeme připomínat významné
jubileum: Vyhlášení našeho svrchovaného státu. Život v té době
byl těžký a pro mnohé vyčerpávající. Mnoho mužů zahynulo ve
válce, v zemi byl nedostatek a řádila španělská chřipka. Mnoho lidí
se však v této době nadechlo a hledělo do budoucnosti s nadějí.
Rádi bychom tuto dobu připomenuli další malou expozicí v Galerii
stodola. Bylo by pěkné připomenout konkrétní válečné či
poválečné osudy našich předků, kteří nám předali své příběhy i
proto, abychom je vyprávěli a předali opět dalším. Pokud tedy
znáte nějaké zajímavé příběhy z doby první války a začátků
republiky, uchováváte staré fotografie, pohlednice, dopisy,
vzpomínky, či jiné předměty, byl bych vám vděčný, pokud byste
nám je mohli pro krátkodobou výstavu zapůjčit. Kontaktovat mne
můžete na t.č.: 739 244 611 nebo mailem: d.j.sorm@volny.cz
Nebo jednoduše zazvoňte na faře. Předem vám děkuji a budu se
těšit na Vaše vyprávění. Přeji pěkné podzimní dny.
David Šorm

Hospodaření v lesích
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, zejména
dlouhodobého srážkového deficitu, vydalo Ministerstvo
zemědělství opatření obecné povahy. Tímto opatřením nařizuje
vlastníkům lesů v lesních porostech smrku a borovice
a) Zastavení jiných těžeb než nahodilých – platí do 31.12. 2017
b) Zpracování těžeb nahodilých – platí do 31.3. 2018.
Zpracováním nahodilých těžeb se v rámci tohoto opatření rozumí
vytěžení stromů napadených hmyzími škůdci, ale i stromů
poškozených, vyvrácených apod. a dále včasné provedení opatření
vedoucích k účinnému zahubení podkorního hmyzu.
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♣ ♣ ♣♣ ♣
Společenská kronika
za období od posledního vydání Krupských střípků
Významná jubilea:
Jarmila Caltová, 87 let
Ludmila a Vladimír Prchalovi, 70 let
Jan Blažek, 80 let
Daniel Štěrba, 88 let
Václav Šrámek, 86 let
Přejeme pokojné dny.

Narodily se tyto děti:
Julie Tina Lacinová, Horní Krupá
Filip Pešek, Horní Krupá
Eliška Staňková, Horní Krupá
Pavel Báťa, Horní Krupá
Josef Bárta, Zálesí
Izabela Čertnerová, Zálesí
Magdaléna Švecová, Horní Krupá
Blahopřejeme a radujeme se z Vašeho dítěte

Vzali se:
Zdeněk Krédl a Petra Koldová
Tereza Gerthnerová a Martin Šišmiš
Lenka Jirsová a Milan Volár
Martin Titz a Zuzana Novotná
Přejeme mnoho porozumění
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Zemřeli:
Zdeňka Pospíchalová, Zálesí
Václav Jindra, Horní Krupá
Josef Hospodka, Horní Krupá
Vzpomínáme spolu s Vámi
♣ ♣ ♣ ♣ ♣

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR
Starosta obce Horní Krupá podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o
volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje :
1.
Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční
dne 20.10. 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 21.10. 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2.
Místem konání voleb do Parlamentu ČR ve volebním
okrsku č. 1 je volební místnost
- zasedací místnost kulturního domu v Horní Krupé
pro voliče bydlící v obci Horní Krupá, část Horní
Krupá, Lysá, Údolí a Zálesí.
3.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným
občanským
průkazem,
cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem).
4.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
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Pitná voda v Horní Krupé – informace pro občany
Pitná voda v obecním vodovodu v Horní Krupé v obou rozborech,
které byly provedeny v letošním roce, vykazovala vyšší hodnotu
dusičnanů a to 70 mg/l (norma je 50 mg/l). Obec nechala zpracovat
studii „Hodnocení zdravotních rizik na dusičnany v pitné vodě“ a na
základě toho požádala o mírnější limit pro ukazatel dusičnany. Tento
limit byl obci schválen s tím, že tato voda by se neměla používat
k přípravě stravy pro kojence a měla by být omezena spotřeba u dětí
do 3 let věku. Citlivou skupinou jsou také těhotné ženy.
V mateřské škole k přípravě stravy používají balenou pitnou vodu.
O dalším vývoji v kvalitě pitné vody budeme občany informovat.
Svoz nebezpečných odpadů z domácností se uskuteční v úterý 10.
října 2017 od 17:05 do 17:20 hodin u kulturního domu. V rámci
tohoto svozu není možné odebírat eternit a dehtovou lepenku.
V pátek 13. a v sobotu 14.10. 2017 bude 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.
Během podzimu navštíví naši obec kominíci. Kdo máte zájem o
vyčištění a revizi komína ve své domácnosti, přihlaste se na
obecním úřadě. Termín příjezdu bude vyhlášen.
Co se bude konat v kulturním domě?
11.11.2017
Hubertská zábava
3. 2. 2018
Ples hasičů
Již tradičně projde naší obcí i v příštím roce masopustní průvod. Těšit
se můžete na masky, které již znáte, na vůni perníku a cukrové vaty.
Průvod se uskuteční 10. 2. 2018. Kdokoliv by měl chuť zapojit se do
příprav, nebo přímo do průvodu, je srdečně vítán.
2. 3. 2018 se uskuteční maškarní bál. K tanci a poslechu nám zahraje
hudební skupina EMIL.

11

Přeji vám příjemný podzim a těším se na setkání s vámi u rozsvěcení
vánočního stromu, které proběhne opět první adventní neděli, tedy
3. prosince od 17 hodin.
Václav Lacina, starosta

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.
Říjen 2017
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